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Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej PAŹDZIERNIK 2017 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1.   BOBE20170925001  
Belgijska firma działająca w branży jubilerskiej, mody oraz dóbr luksusowych szuka 
dystrybutorów, agentów i przedstawicieli. Firma oferuje szeroką gamę wysokiej jakości 
biżuterii inspirowanej mitycznymi symbolami afrykańskimi. 

2.   BOCZ20160901002  

Czeski instytut badawczy oferuje zaawansowaną analizę struktury kryształów 
i nanokryształów poprzez dyfrakcję dla partnerów i instytucji, którzy potrzebują 
dokładnej znajomości struktur atomowych. Główną zaletą jest analityczne 
oprogramowanie umożliwiające rozwiązywanie specjalnych przypadków, tj. dużych 
konstrukcji, bliźniaków, modulowanych struktur i struktur krystalograficznych 
nanokryształów. Instytut oferuje swoje metody analizy struktury na podstawie umowy 
o świadczenie usług. 

3.   BOES20170807001  

Hiszpańska firma zajmująca się badaniami klinicznymi i statystycznymi i zarządzaniem 
danymi w zakresie rozwoju i badań klinicznych, począwszy od projektowania prób aż 
po przygotowanie końcowego raportu, oferuje know-how w zakresie podwykonawstwa 
i outsourcingu. 

4.   BOFR20170810002  

Francuska firma specjalizująca się w produkcji plastikowych części w technologii 
formowania wtryskowego szuka umów produkcyjnych i podwykonawstwa. Firma 
posiada doświadczenie w szerokiej gamie produktów dla przemysłu, gdzie wymagana 
jest ogromna precyzja. Firma produkuje plastikowe części do różnych 
termoformowalnych materiałów i zapewnia kompleksową usługę podczas wszystkich 
procesów, od pomysłu po produkt finalny. 

5.   BOFR20170822001  
Francuska firma rozwija i produkuje higieniczne oraz inne rozwiązania w zakresie: 
akcesoria i antybakteryjne klamki do drzwi, części do drzwi i okien, zaopatrzenie 
przemysłowe, maszyny. Firma szuka umowy dystrybucyjnej w Europie. 
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6.   BOGR20170830002  

Grecka firma oferuje usługi odnośnie zapewnienia jakości dla produktów 
konsumenckich. Poza wieloma testami, firma posiada testy skuteczności 
antybakteryjnej  (zawieszki, gaziki) dla dezynfekcji i antyseptyki odpowiadające normie 
EN 148852015 zgodne z europejskimi standardami. Grecka firma szuka rozszerzenia 
usług na zagranicę dla firm konsumenckich i laboratoriów do testów chemicznych 
środków dezynfekujących i antyseptycznych na zasadzie umowy usługowej. 

7.   BOIL20170928001  

Wiodąca firma z Izraela rozwija i produkuje wysokiej jakości ostrzegawcze produkty 
świetlne jak świecące znaki informujące o wyjściu, do użytku publicznego, 
przemysłowego i prywatnego. Produkty firmy są energooszczędne i bazują na 
technologii LED. Firma szuka dystrybutorów najlepiej producentów oświetlenia, 
elektryków, budowlańców i architektów. 

8.   BOIT20170829001  

Włoski startup produkuje mikrometryczne i nanometryczne granulki do zastosowania 
biologicznego. Rodzaje oferowanych granulek: 1) nanosfery krzemionkowe, 2) granulki 
agarozowe i magnetyczne z Awidyną lub białkiem A i lub G, 3) nanocząstki złota, 4) 
magnetyczne nanocząstki złota, 5) nanocząstki złota w kształcie gwiazdek, 6) cząstki do 
katalizy i wchłaniania toksycznych barwników. Główne zalety to spersonalizowane 
syntezy, wsparcie dla klienta. Firma szuka dystrybutorów. 

9.   BOLT20170901001  

Litewska firma zajmująca się projektowaniem i doradztwem inwestycyjnym w UE 
prowadzi szeroko zakrojone konsultacje biznesowe i konsultingowe dla zagranicznych 
firm, które chcą wejść na rynek litewski lub zamierzają inwestować na Litwie. Firma 
chce współpracować w szczególności z partnerami z Japonii, Niemiec i Polski na 
podstawie umowy o świadczenie usług. 

10.   BOPE20170810001  

Peruwiańska fabryka specjalizuje się w produkcji kobiecych, skórzanych butów 
wyjściowych w klasycznych formach. Firma stosuje głównie kozią skórę do produkcji 
górnych części buta i podszewki, używana jest również skóra wołowa. Firma skupia się 
na produkcji wytrzymałych i wygodnych butów do całodziennego noszenia. 
Poszukiwani są europejscy dystrybutorzy. 

11.   BORO20170526001  

Firma rumuńska, działająca w sektorze budowlanym, jest otwarta na podwykonawstwo 
w budownictwie, koncentrując się na budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Firma 
oferuje własne urządzenia i współpracuje z własnym zespołem. Firma oferuje swoje 
usługi jako podwykonawca w Austrii, Niemczech, Luksemburgu, we Włoszech, Francji, 
Belgii, Bułgarii, Serbii, na Węgrzech, Ukrainie, w Grecji, Polsce, Portugalii,  Hiszpanii, 
Szwecji i w Wielkiej Brytanii. 

12.   BORO20170830001 
Rumuńska firma specjalizująca się w uprawie pieczarek Champignon i Pleurotus 
poszukuje partnerów handlowych z Austrii, Niemiec, Włoch i Polski zainteresowanych 
sprzedażą produktów rumuńskich w ramach umów dystrybucyjnych. 

13.   BORU20170731001 

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji własnych urządzeń laserowych (urządzeń do 
znakowania laserowego i grawerowania, urządzeń do cięcia i spawania laserowego) 
poszukuje partnerów handlowych i agentów za granicą w ramach umowy 
dystrybucyjnej. 

14.   BORU20170803001  

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (produkty 
z dziedziny inżynierii wodnej, towarów konsumpcyjnych o zwiększonym 
zapotrzebowaniu), szuka partnerów z zagranicy na rzecz współpracy w ramach umowy 
produkcyjnej i umowy dystrybucyjnej. 

15.   BORU20170808001  

Rosyjska firma opracowuje oprogramowanie i roboty do prowadzenia działań 
edukacyjnych w szkołach i na uniwersytetach. Firma opracowała laboratorium 
i platformę dla robotów, która umożliwia studentom projektowanie, wdrażanie 
i programowanie robotów, umożliwiając poznawanie fizyki i robotyki. Zestaw składa się 
z jednej diody LED, jednego czujnika światła, czujnika jednoprzyciskowego, jednego 
czujnika zbliżeniowego i dwóch czujników linii. Firma poszukuje partnerów w ramach 
umowy dystrybucyjnej. 
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16.   BORU20170808003  
Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji produktów czyszczących dla przemysłu 
spożywczego i przemysłu naftowego, poszukuje partnerów do współpracy w formie 
umowy o usługach dystrybucyjnych. 

17.   BORU20170830002  
Rosyjska firma specjalizująca się w opracowywaniu zautomatyzowanych systemów 
kontroli multidyscyplinarnej diagnostyki medycznej w celu wykrycia chorób 
przewlekłych poszukuje partnerów zagranicznych w ramach umowy dystrybucyjnej. 

18.   BORU20170831001  
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości systemów akustycznych 
wysokiej jakości dla domów i segmentu HoReCa szuka partnerów z zagranicy w ramach 
umów dystrybucyjnych. 

19.   BORU20170906001  
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń grzewczych i wymiany ciepła, 
poszukuje partnerów w UE w celu sprzedaży swoich produktów w ramach umowy 
dystrybucyjnej. 

20.   BORU20170911002  
Firma rosyjska specjalizująca się w produkcji wyrobów metalowych (palety, produkty 
odlewnicze, spalarnie) poszukuje partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

21.   BOTR20161216006  

Turecka firma specjalizuje się w produkcji naturalnych podgrzewaczy gazowych, 
parowych, wysokowydajnych ogrzewaczy, zbiorników ciśnieniowych oraz sprzętu 
związanego z ogrzewaniem szuka partnerów biznesowych aktywnych w tej branży do 
umowy dystrybucyjnej i komercyjnej. 

22.   BOTR20161221008  
Turecka firma specjalizująca się w produkcji armatury z kutego żelaza i brązu, wtyczek, 
zaworów membranowych i kulkowych oraz kształtek poszukuje agentów handlowych 
i dystrybutorów. 

23.   BOTR20170818001 

Turecki producent działający od 1980 roku w Izmirze, produkuje części zapasowe do 
różnych maszyn oraz świadczy usługi inżynierskie w zakresie frezowania, obróbki, 
szlifowania, montażu oraz spawania. Firma szuka partnerów potrzebujących ww usług 
na zasadzie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

24.   BOUA20170818001  

Ukraiński producent aluminiowych paneli z kompozytu posiada 2 miliony metrów 
kwadratowych w celu nawiązania długoterminowej współpracy z potencjalnym 
partnerem. Firma posiada siedem biur regionalnych na Ukrainie i jednego 
przedstawiciela w Europie. Firma gwarantuje wysoką jakość, czasowość dostaw 
Aluminiowych Paneli z Kompozytu na Ukrainie i poza granicami. 

25.   BOUK20170825002  

Brytyjski producent z ponad 40-letnim doświadczeniem poszukuje dystrybutorów na 
całym świecie w zakresie produktów ochrony przeciwpożarowej. Firma z powodzeniem 
opracowała portfel produktów mających na celu poprawę wydajności i trwałości 
systemów tryskaczowych. Firma opracowała wiele unikatowych, opatentowanych 
produktów i obecnie chce rozszerzyć swoją działalność na całym świecie, współpracując 
z pośrednikami handlowymi w ramach umowy dystrybucyjnej. 

26.   BOUK20170907001  

Firma z UK, ekspert w zakresie zarządzania oraz rozwiązań IT oferuje usługi 
zabezpieczania danych. Firma będzie współpracować z firmami, instytutami 
badawczymi oraz uniwersytetami, które posiadają dane IT i wymagają zabezpieczenia 
danych wrażliwych i poufnych przed ich zbyciem lub likwidacją. Firma szuka umowy 
outsourcingowej, usługowej lub podwykonawstwa w zależności od okoliczności. 

27.   BOUK20170907003  
Ta brytyjska firma rodzinna produkująca cydry, soki jabłkowe i ocet od ponad 200 lat, 
jest zainteresowana promocją swoich produktów w  Europie, poprzez zawarcie umów 
dystrybucji z odpowiednimi partnerami. 

28.   BOUK20170920001  

Brytyjska rodzinna firma jest producentem wegańskich, czekoladowych wyrobów 
cukierniczych z naturalnych, wysokiej jakości składników, bez dodatku mleka i glutenu, 
dostępnych w różnych smakach. Firma poszukuje dystrybutorów posiadających 
kontakty ze specjalistycznymi sklepami detalicznymi oraz z branżą hotelarską.  
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29.   BOUK20170922002  

Firma z UK oferuje innowacyjny produkt z sektora nauki i komunikacji. Występuje jako 
przenośne urządzenie dla osób niesprawnych umysłowo lub niepełnosprawnych 
ruchowo do komunikacji z rodziną, przyjaciółmi, w pracy. itd. Produkt znajdzie 
zastosowanie w szkołach, domach opieki, więzieniach i szpitalach. Firma szuka 
dystrybutorów na świecie. 

30.   BRDE20170915001 

Wschodnio niemiecka firma rodzinna, zlokalizowana w regionie o wielowiekowej 
tradycji w zakresie przetwarzania rud i metali, zajmuje się przetwórstwem stopów cyny 
i ołowiu oraz produkcją stopów lutowniczych we wszystkich obszarach przemysłowych 
i rzemieślniczych. Firma poszukuje nowych dostawców złomu i materiałów z cyną 
i ołowiem oraz materiałów w całej Europie. Celem jest osiągnięcie długoterminowych 
relacji w ramach umowy produkcyjnej. 

31.  BORO20161125006 

Rumuńska firma rozwija i produkuje kompletne systemy dachowe i rozwiązania dla 
budynków mieszkalnych i przemysłowych. W zeszłym roku fabryka wyprodukowała 
i dostarczyła ponad 5,5 mln metrów kwadratowych płyt dachowych. Zakłady 
produkcyjne firmy są wyposażone w w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, 
opierając się na najnowszych technologiach dostępnych na całym świecie. Firma chce 
zwiększyć swój rynek UE, rozwijając nowe formy współpracy w ramach umowy o usługi 
handlowe i dystrybucyjne. 

32.  BOUK20170901001 

Brytyjska firma konsultingowa języka angielskiego oferuje umiejętności miękkie języka 
angielskiego i coaching biznesowy dla partnerów z różnych sektorów, którzy chcą 
budować relacje w Europie. Firma poszukuje długoterminowych partnerstw w ramach 
umowy o świadczenie usług. 

33. BOAL20170904001 

Albański producent okien i drzwi poszukuje potencjalnych dystrybutorów w celu 
sprzedaży swoich produktów. Firma ta posiada szeroką gamę produktów aluminiowych 
i plastikowych, takich jak drzwi, okna i została założona 20 lat temu. Firma poszukuje 
partnerów do dystrybucji swoich produktów, głównie firm, które również działają w 
tym sektorze. 

34. BOBA20170728001 

Wynalazca z Bośni i Hercegowiny poszukuje partnerów/inwestorów, którzy zapewnią 
niezbędne wsparcie finansowe i organizacyjne, poprzez zawarcie umowy finansowej, 
licencyjnej lub produkcyjnej, by rozpocząć masową produkcję urządzeń 
przeciwprzepięciowych na rynek międzynarodowy. 

35. BOBA20170831001 
Producent struktur plastra miodu i rodzin pszczelich dla sektora pszczelarskiego, 
z  Republiki Srpska, Bośni i Hercegowiny, poszukuje dystrybutorów lub agentów 
dystrybucji swoich produktów na rynek międzynarodowy. 

36. BOBE20170807001 

Belgijska firma opracowała platformę zorientowaną na walidację biomarkerów 
opartych na tkankach przy użyciu standaryzowanej immunohistochemii (IHC) 
i procesów digitalizacji slajdów. Proponuje usługi obejmujące przygotowanie próbek do 
analizy obrazu i danych. MŚP poszukuje technologii jako usługi i uczestnictwa we 
wspólnych badaniach. Firma  rozważa współpracę w oparciu o umowę usługową lub 
podwykonawstwo. 

37. BOBG20170612001 
Innowacyjna bułgarska firma produkująca wysokiej jakości ekstrakty z ziół i 
proteinowych napojów koktajlowych poszukuje międzynarodowych dystrybutorów 
z założoną siecią zarówno hurtowych, jak i detalicznych sklepów. 

38. BOBG20170825001 

Bułgarska firma specjalizuje się w wyrobach termoplastycznych i termoutwardzalnych, 
produkcji narzędzi, projektowaniu i naprawie. Spółka świadczy partnerstwo w ramach 
umów produkcyjnych i podwykonawczych na rzecz partnerów z branży sprzętu AGD 
i elektrotechniki. 
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39. BOBR20170704001 

Brazylijska firma oferuje kompletne rozwiązania z zakresu środków czystości dla 
instytucji i do użytku domowego. Firma w swoim portfolio posiada szeroką gamę 
skoncentrowanych środków czyszczących, od detergentów do szpitalnych środków 
do dezynfekcji. Firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicielstw handlowych w celu 
optymalizacji zagranicznej ekspansji. 

40. BOBY20170907001 

Białoruskie centrum zajmujące się transferem technologii, doradztwem biznesowym 
oraz usługami marketingowymi skrojonymi na miarę klienta oferuje swoje usługi dla 
firm potrzebujących wsparcia przy wejściu na rynek oraz rozwoju biznesu, włącznie 
w dostępem do innowacyjnej platformy e-commerce. Potencjalny partner to firma 
zagraniczna potrzebująca profesjonalnej asysty przy rozpoczynaniu lub rozwoju biznesu 
na Białorusi. Firma oferuje swoje usługi na warunkach umowy usługowej. 

41. BOCZ20170724002  

Czeska firma zajmująca się przetwórstwem drewna poszukuje agentów, dystrybutorów 
i hurtowników mających kontakt z miejscowymi rzemieślnikami (stolarniami, 
stolarzami, konstruktorami podłóg, budowniczymi domów drewnianych) lub 
producentami instrumentów muzycznych. Czeska firma poszukuje partnerów do umów 
agencyjnych lub dystrybucyjnych. 

42. BOCZ20170807001  

Czeski instytut badawczy działający w branży piwowarskiej oferuje akredytowane 
analityczne badania laboratoryjne analiz piwa, innych napojów, żywności, surowców 
wejściowych oraz składników. Organizacja oferuje również weryfikację i 
opracowywanie nowych receptur i procedur technologicznych. Instytucja świadczy 
usługi w ramach umowy usługowej dla producentów z sektora żywności i napojów. 
Dodatkowo poszukuje agentów reprezentujących instytut za granicą na podstawie 
umów agencyjnych. 

43. BODE20170828001 

Niemiecka firma z siedzibą w Berlinie stworzyła silnik sztucznej inteligencji/robota, 
pomagającego ludziom w nawiązywaniu konwersacji. Urządzenie może być stosowane 
jako partner do rozmów dla dzieci, które chcą nauczyć się jęz. angielskiego. Firma 
poszukuje dystrybutorów na terenie UE. 

44. BODE20170904001 

Młoda i dynamiczna niemiecka firma stworzyła linię kiełbasek fitness oferującą 
produkty o dużej zawartości białka dla sportowców i innych aktywnych ludzi. Z ponad 
47% białka i mniej niż 6% tłuszczu, kiełbaski wolne od alergenu oferują nową 
alternatywę dla zdrowej przekąski. Firma szuka dystrybutorów i agentów handlowych 
w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej. 

45. BODE20170911001 

Wiodący producent generatorów pary elektrycznej z Niemiec opracował nowe 
urządzenie techniczne do czyszczenia i sterylizacji noży stosowanych w rzeźniach 
i zakładach rozbioru mięsa. Technologia ta umożliwia znacznie szybsze czyszczenie niż 
w przypadku tradycyjnych sposobów, a tym samym zmniejsza zużycie energii, wody, 
a jednocześnie powstaje mniej ścieków. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych 
umowami o świadczeniu usług dystrybucji lub zainteresowanych zawarciem umowy 
licencji lub zakupu technologii. 

46. BOES20161025004 

Hiszpańska firma inżynierska specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych 
rozwiązań IT (w środowisku desktop i chmury w trybie SaaS). Oferowane rozwiązania IT  
służą do zarządzania, rachunkowości i oszczędnej produkcji, w celu analizowania 
kosztów i informacji operacyjnych do podejmowania właściwych decyzji. Firma 
podejmie współpracę na bazie umów agencji handlowej. 

47. BOES20170104001 

Hiszpańska firma z siedzibą w Barcelonie, zajmująca się rachunkowością i doradztwem 
podatkowym, poszukuje podobnych firm doradczych w celu zapewnienia klientom 
z różnych krajów usług w zakresie globalnego prawa podatkowego/księgowego/prawa 
pracy i doradztwa podatkowego. Współpraca na podstawie umowy o świadczeniu 
usług. 
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48. BOES20170718004 
Hiszpańska firma produkuje skóry syntetyczne, głównie tapicerkę, obuwie i odzież. 
Firma poszukuje dystrybutorów i podwykonawców z branży obuwniczej, tekstylnej, 
motoryzacyjnej i żeglarskiej. 

49. BOES20170804002 

Hiszpańskie MŚP, specjalista w technologiach dla turystyki, oferuje platformę 
dedykowaną takim klientom jak domy wiejskie B&B, do sterowania zużyciem energii 
i klimatyzacją. Monitoring urządzeń zapobiega m. in. niepotrzebnym wydatkom. Firma 
oferuje zintegrowane rozwiązania, generujące większy komfort przy obniżeniu 
wydatków na energię. Do współpracy z partnerami przewidziane są umowy usług 
dystrybucyjnych i agencji handlowej. 

50. BOES20170921001  

Hiszpański producent produktów weterynaryjnych i opieki zdrowotnej dla zwierząt 
domowych, zlokalizowany na południu Katalonii, poszukuje  partnerów z UE do 
współpracy w ramach umowy dystrybucji. Firma działa na rynku hiszpańskim od ponad 
25 lat i poszukuje dystrybutorów gotowych i chętnych zająć się importem oferowanych 
produktów.  

51. BOFI20170824001  

Fińska firma oferująca rozwiązanie w chmurze obliczeniowej do modelowania 
i kalkulacji w  profesjonalnym zarządzaniu energią, które może być wykorzystane 
w usługach dla klientów, takich jak: audyty energetyczne, doradztwo energetyczne, 
usługi monitorowania oraz pomoc w zrozumieniu, znalezieniu i zweryfikowaniu 
możliwości zaoszczędzenia energii w bardziej ekonomiczny i szybszy sposób. Firma 
poszukuje partnerów w UE, Katarze, Korei Południowej, Japonii, Kanadzie i Indiach, do 
współpracy w ramach umowy dystrybucji lub umowy o świadczenie usług w modelu 
SaaS (Software-as-a-Service). 

52. BOFR20161027001  

Francuska firma specjalizująca się w urządzeniach mechanicznych, precyzyjnym 
obrabianiu oraz produkcji precyzyjnych elementów technicznych dla przemysłu 
lotniczego, medycznego, obronnego i kosmicznego oferuje wysokiej jakości usługi 
w zakresie produkcji i podwykonawstwa międzynarodowym firmom i innym 
organizacjom. 

53. BOFR20161121001 

Francuskie MŚP specjalizujące się w miniaturowej elektronice i przetwarzaniu sygnału 
w pełni rozwinęło potężną latarkę z diodami LED o długości światła do 300 metrów 
i zapewniającą widoczność obserwatorom wybrzeża, policjantom, strażakom, agentom 
bezpieczeństwa, funkcjonariuszom celnym podczas pracy na zewnątrz w nocy. Lampa 
jest również wyposażona w stroboskopowe światło używane do oślepiania złodziei lub 
przestępców. MŚP poszukuje dystrybutorów za granicę wyspecjalizowanych w 
sektorach bezpieczeństwa, ratownictwa, obrony i wojsku. 

54. BOFR20170404001 

Francuska firma konsultingowa specjalizująca się w systemach zarządzania, zarządzaniu 
projektem, zrównoważonym rozwoju, wspiera firmy, które chcą poprawić swoje wyniki 
i międzynarodowe certyfikaty. 
Poszukuje nowych umów o świadczenie usług z firmami lub organizacjami w Europie 
i Afryce, które rozwijają projekty wymagające poprawy ich wyników i certyfikacji. 

55. BOFR20170717001 

MŚP tworzy i produkuje przyprawy i aromatyzowaną sól morską. Poprzez swoje 
innowacyjne przepisy inspirowane francuską gastronomią proponuje spacer przez 
kuchnię kilku regionów (Baskijski, Provençal, Śródziemnomorski, Gascony). Francuska 
firma poszukuje agencji franczyzowych, hurtowników lub dystrybutorów do rozwijania 
sieci sprzedaży, szczególnie w Europie, USA i Kanadzie. Porozumienia agencji 
franczyzowych, umowy o świadczenie usług handlowych i dystrybucyjnych. 

56. BOFR20170804001  

Francuska firma produkuje ekologiczne rozwiązania z wełny drzewnej stosowane 
w pudełkach do transportu jednodniowych kurcząt, co zapobiega zwichnięciu ich nóg. 
Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych działających 
w przemyśle drobiarskim. 
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57. BOFR20170807001 

Francuska firma poszukuje instytucji badawczych, uczelni, biur transferu technologii, 
start-upów, małych firm biotechnologicznych i farmaceutycznych rozwijających 
przedkliniczne projekty terapeutyczne w onkologii w celu  dostarczenia im studiów 
wykonalności i sprawdzenia koncepcji dalszego rozwoju na etapie klinicznym. 
Przewidziane formy współpracy to umowa licencyjna lub usługowa. 

58. BOFR20170807002 

Francuska firma opracowuje nową cząsteczkę, która ma być używana jako pierwsza lub 
druga linia w leczeniu nowotworów chemoodpornych. Poszukuje inwestorów i firm 
biotechnologicznych / farmaceutycznych z komplementarną wiedzą na temat rozwoju 
leków onkologicznych w celu wsparcia przedklinicznym rozwojem cząsteczki 
i osiągnięciu etapu pierwszego badań. Firma jest również otwarta na umowy 
o licencjonowaniu lub wspólne przedsięwzięcia, aby finansowo wspierać etap 
przedkliniczny.  

59. BOFR20170808002  

Ta francuska firma koncentruje się na rozwoju nowych leków najwyższej klasy, które 
mają być odpowiedzią na nierozwiązane problemy medyczne (np. uzależnienie od 
narkotyków, nadużywanie leków na receptę). Firma opracowała innowacyjną formułę 
składającą się z kombinacji środka stymulującego o stałej dawce i środka 
odstraszającego. Francuska firma poszukuje partnera - firmy biotechnologicznej i/lub 
farmaceutycznej różnej wielkości, zainteresowanego współpracą w ramach umowy 
licencyjnej. 

60. BOFR20170831001 

Francuska firma z filią zlokalizowaną w Rumunii specjalizuje się w obróbce powierzchni, 
chromowaniu tworzyw sztucznych, ciekłych farbach, oryginalnych i innowacyjnych 
dekoracjach. Z wiedzą w wielu dziedzinach i rozeznaniem rynku, firma poszukuje 
nowych umów produkcyjnych i podwykonawstwa w przemyśle samochodowym, 
sporcie i rekreacji, artykułów gospodarstwa domowego, medycynie, optyce, 
aeronautyce i in. dziedzinach. 

61. BOFR20170906001 

Francuski producent czekoladek wysokiej jakości poszukuje umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych z importerami (dystrybutorami/hurtowniami/pośrednikami 
handlowymi) w Unii Europejskiej. Firma produkuje oryginalne ręcznie robione 
czekoladki pakowane w innowacyjne opakowanie, symbol nadmorskiego miasta 
w Normandii. 

62. BOGE20170627002  

Gruzińska firma specjalizuje się w produkcji gotowych do instalacji, najnowszej 
generacji systemów oświetlenia zewnętrznego / wewnętrznego LED dla przestrzeni 
publicznych, przemysłowych i rekreacyjnych oraz sportowych, opartych na najnowszej 
technologii LED firmy CREE i innowacyjnych technologiach zapewniających solidne 
i długotrwałe oprawy oświetleniowe. Firma poszukują agentów, dystrybutorów 
i hurtowni. 

63. BOGR20170830001  

Grecka Firma konsultingowa z siedzibą w Atenach,  posiadająca duże doświadczenie 
w zakresie zarządzania innowacjami, wspiera firmy w procesie kreowania nowych 
przedsięwzięć i przyspieszania wzrostu, poprzez rozwijanie zdolności innowacyjnych. 
Obszary specjalizacji firmy obejmują: rozwój kultury innowacyjności, innowacje 
i strategię technologiczną oraz zarządzanie portfelem pomysłów i produktów. 
Firma poszukuje partnerów do umów o świadczenie usług w w/w obszarach.  

64. BOHR20170609003 

Ta chorwacka firma specjalizuje się w zbieraniu i przetwarzaniu odpadów tekstylnych 
w przetworzone i czyszczone odpady włókiennicze, ściereczki do czyszczenia i przędzę 
i poszukuje dystrybutorów, którzy rozpowszechnią produkty dla użytkowników 
końcowych. Współpraca przewidziana jest w ramach umów dystrybucyjnych. 
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65. BOHU20170510001 

Węgierska firma IT dostarcza najwyższej jakości rozwiązania z zakresu rzeczywistości 
rozszerzonej (AR), rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz rozwoju stron internetowych. 
Oferowane przez nią rozwiązania mogą być proste i tanie lub skomplikowane, wydajne 
i niezawodne. Firma zmienia pomysły klientów w rzeczywistość  w sposób przyjazny dla 
użytkownika. Firma poszukuje partnerów z UE, USA, Norwegii i Szwajcarii w celu 
zaoferowania swoich usług jako producent, podwykonawca, w outsourcingu oraz 
w celu znalezienia agentów handlowych. 

66. BOHU20170510003 

Węgierskie MŚP działające w sektorze obróbki drewna oferuje zdolności produkcyjne 
na 5 osiowym centrum obróbczym CNC, opcjonalnie możliwość montażu części ciętych 
i frezowanych. Rodzaj partnerstwa: podwykonawstwo w zakresie produkcji niektórych 
części i komponentów precyzyjnych, umowa produkcyjna, by stać się stałym dostawcą 
elementów lub umowa o świadczeniu usług, by dostarczać gotowe produkty 
z dostarczonego materiału. 

67. BOHU20170620001 

Niewielka węgierska firma produkująca stroje kąpielowe dla kobiet, mężczyzn i dzieci 
poszukuje międzynarodowych dystrybutorów i agentów handlowych w celu 
zwiększenia sprzedaży oraz nawiązania długoterminowej współpracy poza granicami 
Węgier. Firma posiada odpowiednie moce produkcyjne do cięcia i szycia materiału. 

68. BOHU20170814001 

Węgierska firma IT, która stworzyła aplikację dla firm, pomagającą w zdobywaniu 
klientów i promocji biznesu, poszukuje agentów i przedstawicieli handlowych za 
granicą.  Węgierska firma potrzebuje takich partnerów, by móc zdobyć nowych 
klientów. Firma poszukuje agencji posiadających kontakty wśród lokalnych 
przedsiębiorców  

69. BOHU20170816001 

Węgierskie MŚP produkujące wysokiej jakości  materiały nietkane oferuje swoje 
produkty do zastosowań przemysłowych i artystycznych. Gama wyrobów obejmuje 
100% filc wełniany w różnych kolorach (na życzenie) dla artystów lub hobbystów, filc 
wełniany i mieszanki wełny z wiskozą do zastosowań przemysłowych (np. pasy 
transmisyjne, podkładki do obróbki metalu). Firma jest otwarta na współpracę w 
ramach umów dystrybucji lub agencji handlowej na sprzedaż swoich produktów. 

70. BOHU20170901001 
Węgierskie MŚP oferujące szeroki asortyment produktów chemicznych do zastosowań 
przemysłowych poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych w Polsce, aby 
reprezentować produkty chemiczne na polskim rynku. 

71. BOHU20170905001 

Węgierska firma oferuje do sprzedaży innowacyjne wyposażenie sportowe dla 5 
różnych dyscyplin. Główną jest oparta na piłce nożnej gra, odpowiednia dla 
profesjonalistów jak i piłkarzy amatorów, których ambicją jest rozwinięcie umiejętności  
technicznych, koncentracji i  wytrzymałości. Jest to projekt globalny i jego celem jest 
sprzedaż produktów dystrybutorom i popularyzacja tego sportu na świecie. Firma 
zawrze umowy usług dystrybucji. 

72. BOIE20170409001  

Irlandzka firm poszukuje agentów handlowych w krajach UE, specjalizujących się 
w sprzedaży luksusowych walizek, portfeli, torebek, portmonetek oraz listonoszek. 
Walizki i listonoszki są tak zaprojektowane, że służą nie tylko do przenoszenia bagażu 
ale posiadają również wbudowaną inteligentną kieszeń  do ładowania telefonu. Torby 
wyprodukowane są z włoskiej skóry, a zaprojektowane przez znanego brytyjskiego 
projektanta mody. 

73. BOIE20170613002 

Irlandzka firma opracowała wyrafinowaną metodę ekstrakcji w celu odzyskiwania 
metali nieszlachetnych, takich jak cynk, miedź, ołów, srebro, itp. z istniejących 
odpadów wydobytych. Może również pomóc w oczyszczaniu zanieczyszczonego 
obszaru do bezpiecznego poziomu poprzez usunięcie lub wyizolowanie zanieczyszczeń 
metali. Firma poszukuje umów o świadczenie usług handlowych i / lub partnerów joint 
venture w odniesieniu do metali nieszlachetnych pochodzących z istniejących odpadów 
kopalnianych i / lub oczyszczania obiektów w starych europejskich kopalniach. 
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74. BOIE20170623001 

Irlandzka firma specjalizująca się w codziennym wykorzystywaniu inspirujących 
dzienników i czasopism stara się nawiązać handlowe umowy agencyjne lub umowy 
dystrybucyjne, z firmami które obsługują rynki wydawnicze, piśmienne, prezentowe w 
Europie. W szczególności firma szuka partnerów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Francji, Hiszpanii, Holandii i Włoch. Firma rozważa również współpracę z graczami w 
terytoriach anglojęzycznych, takich jak USA, Kanada i Australia. 

75. BOIE20170623002  

Irlandzka firma chce rozwijać długoterminowe relacje z dystrybutorami do punktów 
sprzedaży detalicznej sprzedających produkty ziołowe lub producentami chcącymi 
używać produktów ziołowych w swoich procesach produkcyjnych. Firma zajmuje się 
produkcją szerokiej gamy świeżych ziół w nowym i w pełni wyposażonym zakładzie 
produkcyjnym. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w uprawie i przetwarzaniu ziół 
leczniczych (dzikich i uprawnych). 

76. BOIE20170811001 

Ta irlandzka firma oferuje najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do szczupłego 
zarządzania produkcją (lean) i zarządzania niezawodnością dla producentów 
zorientowanych na lean, którzy poszukują ciągłego doskonalenia. Oprogramowanie jest 
odpowiednie przede wszystkim dla przemysłu farmaceutycznego i 
biotechnologicznego. Innowacyjne rozwiązanie pomaga firmom zoptymalizować 
procesy produkcyjne poprzez obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie przestojów 
i poprawę wydajności. Firma przewiduje zawarcie umowy o świadczeniu usług 
z producentami. 

77. BOIL20161121001  

Wiodąca firma izraelska opracowała innowacyjną technologię automatycznego odczytu 
liczników (AMR), która automatycznie gromadzi dane dotyczące zużycia, diagnostyki 
i stanu z wodomierzy lub urządzeń do pomiaru energii (woda, gaz, elektryczność), 
przenosząc te dane do centralnej bazy danych rozliczania, rozwiązywania problemów 
i analizy. Firma szuka dystrybutorów, w celu sprzedaży i promowania produktów firmy, 
a jednocześnie chce zwiększyć ich obecność na zagranicznych rynkach. 

78. BOIN20170822011  

Indyjski producent z certyfikatem GMP (Good Manufacturing Practice/Dobra Praktyka 
Produkcyjna) - eksporter markowych, naturalnych, ziołowych i syntetycznych farb do 
włosów w proszku, poszukuje partnerów gotowych zająć się importem i dystrybucją 
oferowanych produktów. Firma posiada własne zakłady produkcyjne i jest obecna na 
rynkach Dalekiego Wschodu, Azji południowo i środkowo-wschodniej oraz w krajach 
północnoafrykańskich. 

79. BOIT20170522001 

Włoska firma obecna na międzynarodowym rynku przędzy od ponad 50 lat, 
produkująca około 600 ton rocznie najwyższej jakości przędzy czesankowej poszukuje 
agentów w Europie Północnej (Dania, Norwegia i Szwecja), Litwie, Polsce, Rosji i Japonii 
w celu rozwinięcia na tych rynkach. Głównymi produktami są klasyczne przędze na 
bieliznę, odzież sportową, dzianiny i wyroby pończosznicze. 

80. BOIT20170622001 

Włoska firma działająca w branży automatyki i produkcji przemysłowych systemów 
chłodzenia stosowanych w ciągłych liniach produkcyjnych poszukuje europejskich 
dystrybutorów działających w przemyśle spożywczym. Klient końcowy musi posiadać 
dział produkcji obrabiający świeży produkt (np. ubojnia) i musi stosować chłodzenie 
w łańcuchu dystrybucji. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów dystrybucji. 

81. BOIT20170718001  

Włoskie MŚP, działające od 1992 roku w produkcji pomp perystaltycznych o wysokiej 
jakości dla różnych sektorów (np. morski, spożywczy, betonowy, itp.) Poszukuje 
dystrybutorów i agentów na rynkach zagranicznych. Pompy są w segmencie premium 
pomp przemysłowych i są przeznaczone do transportu płynnych materiałów 
o specyficznych potrzebach (np. szlam, płyny z zawieszonymi częściami stałymi, lepkimi 
płynami). 
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82. BOIT20170913003 

Mała firma startowa założona w 2016 r. Oferuje usługi zbierania danych, mapowania 
i modelowania informacji za pomocą technologii wibracji. Świadczone usługi obejmują 
fotogrametrię z dronów, fotografię powietrzną i termografię z dronem i / lub 
termokamerami. Korzyści jakie firma może zaoferować to wykwalifikowani piloci 
dronów, oszczędność kosztów i przyjazne dla środowiska usługi. Firma poszukuje 
klientów w ramach umowy serwisowej. 

83. BOIT20170914001 

Włoska firma zajmująca się oświetleniem produkuje żyrandole, lampy sufitowe, lampę 
ścienną, lampę podłogową i lampę stołową, od klasycznych do współczesnych wzorów. 
Najczęściej używanymi materiałami są żelazo, złoto, szkło dmuchane Murano, kryształy 
i wiele innych. Oferowane zalety to wieloletnie doświadczenie, zaawansowane 
produkty, dostosowanie i pomoc po sprzedaży. Firma poszukuje dystrybutorów 
wyspecjalizowanych w branży oświetleniowej i meblarskiej. 

84. BOJP20170825001 

Japońska firma poszukuje dystrybutora, zainteresowanego wprowadzeniem na rynek 
UE japońskich przyborów kuchennych. Firm oferuje wyroby posiadające praktyczny i 
elegancji design, skierowane do lepiej sytuowanych konsumentów w wieku 30-50 lat, 
których koncepcja produktów pasuje do rynku europejskiego. Firma poszukuje 
dystrybutorów posiadających dobre kontakty z ekskluzywnymi supermarketami 
i sklepami detalicznymi. 

85. BOKR20170522001 

Południowokoreańska firma, założona w 1994 r., specjalizuje się w produkcji urządzeń 
do sterylizacji sprzętu medycznego. Firma skupia się na sterylizacji wzierników 
endoskopowych. Poszukiwani są partnerzy, mający możliwość reklamowania, 
dystrybucji oraz sprzedaży jej produktów na rynkach krajów Europy jako agenci 
handlowi lub dystrybutorzy. 

86. BOKR20170808001 

Koreańska firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji silników krokowych o 
zamkniętej pętli i napędzie, które są używane głównie do automatyzacji zakładów. 
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii i oprogramowania procesora sygnałów 
cyfrowych napęd zapewnia dokładną pozycję, nie przekręcając i gładko poruszając się. 
Firma poszukuje współpracy biznesowej z firmami automatyki w zakresie usług 
dystrybucyjnych i agencji handlowej. 

87. BOKR20170905002 

Koreańska firma IT opracowała oparte na chmurze usługi bezpieczeństwa gier 
mobilnych, które mogą być stosowane łatwo i szybko przy użyciu APK (Android 
Application Package). Rozwiązanie zostało zaprojektowane dla urządzeń mobilnych, 
by zapobiegać różnego rodzaju atakom hakerskim, cheatowaniu i inżynierii wstecznej.  
Firma dąży do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z doświadczonymi 
partnerami działającymi w zakresie chmury obliczeniowej i gier mobilnych w celu 
wzmocnienia ich kompetencji.  

88. BOLT20170712001 
Litewska firma tworzy i produkuje dekoracje cukiernicze i czekoladowe do ciast, 
ciasteczek i innych wyrobów cukierniczych. Firma poszukuje dystrybutorów, a także 
oferuje umowę produkcyjną.  

89. BOLV20170921001 

Łotewska firma działająca w branży obróbki metali produkująca standardowe produkty, 
takie jak różnego typu drzwi stalowe, klatki schodowe, balkony oferuje współpracę w 
zakresie obróbki metali, spawania metali i malowania proszkowego w ramach umów 
podwykonawstwa lub produkcji. 

90. BOMK20170718001 

Macedoński producent naturalnych kosmetyków oferuje glinkę kosmetyczną do użytku 
zewnętrznego w celu aplikacji na skórę ciała, głowy oraz stóp. Pozyskiwanie glinki 
odbywa się bez użycia cieplnej ani chemicznej obróbki, a wszystkie dodatki są 
pochodzenia naturalnego. Firma szuka dystrybutorów i agentów komercyjnych do 
wejścia na rynek w wielu krajach europejskich. 
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91. BOMT20170818001 

Ta maltańska firma jest światowym liderem SaaS/IaaS (oprogramowanie jako usługa / 
infrastruktura jako usługa) systemów biletów i wstępów z kontrolą bramek dla 
stadionów, parków rozrywki, festiwali, muzeów, teatrów i atrakcji turystycznych. 
Oferuje program franczyzowy dla wybranych nowych partnerów, którzy działają już 
w podobnych branżach lub ewentualnie umowę handlową, aby efektywnie wprowadzić 
produkty i usługi firmy wraz z obecnymi ofertami dla swoich klientów. 

92. BONL20170412002  

Holenderska firma z sektora opieki zdrowotnej,  opracowała unikalną koncepcję opieki 
zdrowotnej, połączoną z funkcjami on-line, mającą na celu zapobieganie, 
diagnozowanie, leczenie i rewalidację chorób niezakaźnych (np. chorób sercowo-
naczyniowych i nowotworowych). To rozwiązanie przypisuje inne role dla pacjentów 
i lekarzy oraz wiąże się z obniżeniem kosztów. Firma chce rozwijać tę koncepcję w 
Europie, dlatego poszukuje partnerów z sektora opieki zdrowotnej, chętnych do 
współpracy w ramach umowy joint venture. 

93. BONL20170414001  

Holenderska firma specjalizująca się w filtrach organicznych, które mogą być stosowane 
jako ostatni etap w procesie redukcji i kontroli zapachu, poszukuje dystrybutorów. 
Filtry wykorzystują bakterie do rozkładu szkodliwych gazów w nieszkodliwych 
substancjach, można ich używać w rzeźniach, zakładach utylizujących odpady 
zwierzęce, w różnych obiektach rolniczych, do  kompostowania roślin, w 
oczyszczalniach ścieków, zakładach przetwórstwa rybnego (mączka rybna). Poszukiwani 
są partnerzy do współpracy w ramach umowy dystrybucji.  

94. BONL20170821001  

Firma z siedzibą w Holandii, z laboratoriami w Szwajcarii specjalizująca się 
w przetwarzaniu komórek macierzystych krwi krzepcowej, kriokonserwacji i testowaniu 
genetycznym poszukuje agentów do promowania swoich usług najlepiej przez silną sieć 
kontaktów z ginekologami i położnymi. 

95. BONL20170829002 

Holenderskie MŚP jest wszechstronnym dostawcą świeżych owoców z własnymi 
obiektami w Meksyku. Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy mogą pomóc 
w komercjalizacji swoich wysokiej jakości owoców konwencjonalnych i ekologicznych 
we wszystkich krajach europejskich. Współpraca jest poszukiwana w ramach umowy 
dystrybucyjnej lub handlowej. 

96. BOPE20170623002 
Peruwiańska firm z doświadczeniem na rynkach zagranicznych poszukuje 
dystrybutorów zdrowej żywności oraz nutraceutyków takich haj sacha inchim quino, 
maca, chia i orzechy brazylijskie. 

97. BOPE20170623003  

Peruwiańska firma posiadająca doświadczenie w produkcji surowców dla przemysłu 
kosmetycznego i farmaceutycznego, takich jak olej jojoba i filtrat wyciągu ze ślimaka 
poszukuje dystrybutorów z Europy. Dzięki sprzyjającej, peruwiańskiej pogodzie, firma 
dostarcza wysokiej jakości produkty. Firma sprzedaje swoje wyroby do ponad 10 
krajów na świecie. 

98. BOPE20170623004 

Peruwiańska firma zajmująca się przetwórstwem mrożonych owoców (lokalnych 
i egzotycznych), nie stosująca pasteryzacji i koncentrowania, by utrzymać naturalny 
smak oraz właściwości zdrowotne i odżywcze, poszukuje europejskich dystrybutorów 
zainteresowanych nowymi i egzotycznymi smakami oraz zdrowymi składnikami, 
utrzymującymi swoje właściwości bez obróbki cieplnej. 

99. BOPE20170623005 
Peruwiańska firma posiadająca doświadczenie w sprzedaży różowej soli poszukuje 
dystrybutorów w Europie. Firma jest obecna na rynkach 18 krajów, współpracuje na 
zasadach Sprawiedliwego Handlu z dostawcami soli z regionu Cusco. 

100. BOPE20170810002  

Peruwiańska firma z doświadczeniem w produkcji i dystrybucji odzieży dla niemowląt, 
poszukuje dystrybutorów w Europie. Aby zaspokoić potrzeby coraz bardziej 
wymagającego klienta, firma oferuje produkty najwyższej jakości z 100% bawełny 
peruwiańskiej.   
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101. BOPT20170803001  

Portugalska firma zajmuje się projektowaniem i produkcją mebli w drewnie litym i jego 
pochodnych, oferując meble o wysokiej jakości i innowacyjnym wzornictwie (meble / 
rzeźby) pod własną marką, a także produkuje meble według specyfikacji i wzornictwa 
klientów. Firma poszukuje usług pośrednictwa handlowego (usługi dystrybucyjne lub 
umowy agencji handlowych) i oferuje swoje zasoby produkcyjne w ramach umowy 
produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

102. BOPT20170809001 

Portugalska firma specjalizująca się w komunikacji bezprzewodowej i rozwiązaniach dla 
Internetu rzeczy oferuje zawarcie umowy o świadczeniu usług lub joint-venture albo 
podwykonawstwa w zakresie analizy porównawczej (opinie użytkowników) dla 
operatorów sieci komórkowych, regulatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług. 
Rozwiązanie jest przygotowane na technologię pre-5G  i ma zostać wprowadzone do 
sprzedaży w drugim kwartale 2018 roku. Firma poszukuje partnerów, którzy pomogą 
zawrzeć i zabezpieczyć kontrakty biznesowe. 

103. BOQA20170830001 

Wiodący katarski producent przystosowywalnych, stałych systemów dostępu 
zbudowanych z wysokiej jakości aluminium stosowanego w konstrukcjach morskich, 
systemów zsypów do śmieci oraz zbudowanych ze stali nierdzewnej i galwanizowanego 
żelaza kanałów instalowanych w budynkach przemysłowych i wieżowcach poszukuje 
dystrybutorów i agentów handlowych posiadających doświadczenie w sprzedaży 
i marketingu. 

104. BOQA20170912002 

Firma z Kataru jest producentem rur i kształtek CPVC do stosowania w systemach 
dystrybucji ciepłej i zimnej wody. Fabryka produkuje CVPC w kolorach jasnobrązowych 
o rozmiarach od 16mm do 160mm dla rur i kształtek. CPVC jest odporny na korozję, ma 
długą żywotność w agresywnym i / lub korozyjnym środowisku i ma wysoki 
współczynnik bezpieczeństwa. Firma szuka dystrybutorów, agentów handlowych lub 
importerów. 

105. BORO20161125002  

Firma rumuńska specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy produktów ściernych 
przeznaczonych do stosowania w różnych dziedzinach przemysłu. Dzięki 
najnowocześniejszemu sprzętowi firma konwertuje wszystkie sztywne i elastyczne 
materiały ścierne. Firma poszukuje partnerów z krajów UE do współpracy w tej 
dziedzinie w ramach umów podwykonawstwa / produkcji. 

106. BORO20161125006 

Rumuńska firma opracowuje i produkuje kompletne systemy dachowe i rozwiązania do 
budynków przemysłowych i rezydencji. Fabryka wyprodukowała i dostarczyła klientom 
ponad 5,5 mln m kw. arkuszy dachowych w ub. r. Firma dysponuje nowoczesnym 
parkiem maszynowym z automatycznymi liniami produkcyjnymi. Firma chce rozszerzyć 
swój rynek zbytu w UE poprzez rozwój współpracy w ramach umów agencji 
i dystrybucji. 

107. BORO20170509001  

Rumuńska firma oferująca szereg usług dla sektora publicznego i prywatnego, jest 
zainteresowana wejściem na nowe rynki w celu wdrażania nowych,  
międzynarodowych standardów, metod i narzędzi oceny związanych z praktykami 
zarządzania i polityką kadrową, zwłaszcza w hotelach, restauracjach i firmach 
gastronomicznych. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 
o świadczenie usług lub umowy finansowej. 

108. BORO20170829001 

Rumuńska firma informatyczna opracowała chronioną patentem technologię chmury 
obliczeniowej do zarządzania i automatyzacji flot firm działających w obszarze 
transportu drogowego, takich jak taksówki, transport wahadłowy, towarowy, dostawy 
itp. Systemy te zapewniają pełną kontrolę nad flotą, lepsze zarządzanie czasem 
i redukcję całkowitych kosztów firmy, w szczególności kosztów paliwa i personelu. 
Firma poszukuje partnerów, by zaoferować im zawarcie  umów licencyjnych i 
świadczenia usług.  
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109. BORO20170912001 

Rumuńska firma z sektora agencji podróży i turystyki chce rozwinąć działalność 
zagraniczną. Ma szeroką sieć podległych partnerów we wszystkich regionach kraju 
i dostarcza  usługi zgodnie ze standardami międzynarodowymi i w konkurencyjnych 
cenach. Firma poszukuje agencje podróży chcące rozszerzyć swoje portfolio o Rumunię, 
do współpracy na bazie umowy usługowej. 

110. BORS20160518001  

Serbska firma specjalizuje się w produkcji świeżego mięsa i przetworzonych produktów 
mięsnych o najwyższej jakości, bogatych w białka i minerały, o wysokiej wartości 
odżywczej i bez konserwantów. Firma istnieje od ponad stu lat i jest bardzo dobrze 
ugruntowana i uznawana za lidera na serbskim rynku mięsnym. Firma poszukuje 
dystrybutorów, współpracy joint venture, fuzji i / lub wymiany udziałów, a także jest 
otwarta na sprzedaż części swojej firmy. 

111. BORS20170208004 

Serbska firma oferuje firmom i inwestorom pełen zakres usług podwykonawczych 
w zakresie pomp ciepła i elektrowni gazowych: opracowanie studium wykonalności, 
projekty koncepcyjne, projekty i realizację projektów (także w UE). Firma świadczy 
dodatkowe usługi dla firm planujących założenie zakładów w Serbii, które obejmują 
doradztwo w zakresie uzyskiwania wymagań, zezwoleń i zgód od władz państwowych, 
wojewódzkich i gminnych. 

112. BORS20170228001 

Laboratorium chemii fizycznej dużego serbskiego instytutu badawczo-rozwojowego, 
opracowało i wyprodukowało specjalistyczne urządzenie/przyrząd elektrochemiczny do 
testowania ogniw paliwowych (FC) i charakterystyki krzywej napięcia i prądu. Przyrząd 
ma postać stacji pomiarowej sterowanej przez komputer, która reprezentuje 
programowalne źródło prądu. Laboratorium poszukuje pośredników handlowych do 
sprzedaży swojego produktu, jako specjalistycznego urządzenia elektronicznego lub 
zestawu edukacyjnego w UE lub poza UE. 

113. BORS20170831004 

Serbski Instytut oferuje zestaw do badań do ilościowego wykrywania estrów 
fosforanowych i pestycydów karbaminianowych w wodzie. Test jest w formie reakcji 
barwnej, bazujący na OP/C zahamowaniu cholinestrerozy enzymów acetylenowych.  
Instytut chce uczestniczyć w joint venture odnośnie jakości wody lub świadczyć usługę 
techniczną. Instytut oferuje produkcję zestawu dla użytkowników na zlecenie na 
zasadzie umowy produkcyjnej. 

114. BORU20170714004  
Firma z Rosji, która oferuje usługi zakwaterowania hotelowego i poszukuje partnerów 
w ramach umowy agencji handlowej. 

115. BORU20170719003 

Rosyjska firma projektowa, architektoniczna i inżynierska z regionu Swierdłowska 
specjalizuje się w dostarczaniu kompletnych usług zagranicznym inwestorom 
zainteresowanym rosyjskim rynkiem nieruchomości. Firma ma doświadczenie 
w budowie obiektów handlowych i rezydencjalnych oraz rekonstrukcji budynków 
historycznych. Poszukiwana współpraca w ramach umowy świadczenia usług. 

116. BORU20170809010  
Rosyjska firma z rejonu Sverdlovsk produkująca części rurociągowe oferuje produkty 
kołnierzowe. Firma poszukuje umowy dystrybucyjnej. 

117. BORU20170830001  
Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji systemów pneumatycznych, sprzętu 
ratowniczego i zaworów odpowietrzających, poszukuje współpracy z partnerami 
w ramach umowy dystrybucyjnej. 

118. BORU20170906002 
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji pomp i części do nich, takich jak pompy 
z podwójnym wejściem,  pompy wirnikowe, jedno- i kilkustopniowe pompy do szlamu 
poszukuje agentów handlowych oraz możliwości podpisania umów produkcyjnych. 

119. BORU20170911001 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń grzewczych i wymiany ciepła 
poszukuje partnerów w UE na sprzedaż swoich produktów w ramach umowy 
dystrybucyjnej. 

120. BORU20170911003 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji materiałów węglowo-grafitowych 
i sztucznie zgniatanych grafitów poszukuje partnerów w ramach umów 
dystrybucyjnych. 
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121. BORU20170911004 
Rosyjska firma świadcząca usługi konsultingowe w zakresie podatków i zagadnień 
prawnych poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług. 

122. BOSE20170706002 

Szwedzki producent wideł do podnoszenia rozwiązań dla samochodów ciężarowych 
oferuje podwykonawstwo swoich produktów. Widelce do rozwiązań podnoszących są 
stosowane głównie w przemyśle ciężkim, takim jak tartaki, przemysł wytwórczy 
i magazynowanie, itp. Firma oferuje również dostawy odkuwek i urządzeń do obróbki 
cieplnej. Firma działa w trzech obszarach: widełkach, obróbce cieplnej i kuciu 
otwartym. 

123. BOSG20170811001  

Firma z Singapuru posiada rozwiązanie do ochrony informacji cybernetycznych, które 
chroni użytkowników przed najnowszym złośliwym oprogramowaniem i ransomware, 
łącząc 12 chmurowych silników antywirusowych z aplikacją i technologią białej listy. 
Firma poszukuje zainteresowanych dystrybutorów oprogramowania, sprzedawców 
i integratorów systemów, aby udowodnić to unikalne i skuteczne rozwiązanie na rynku 
europejskim za pośrednictwem umowy serwisowej dystrybutora. 

124. BOSK20170824001 

Mała słowacka firma działająca w zakresie produkcji plastikowych produktów za 
pomocą technologii formowania wtryskowego i za pomocą ciepła szuka partnerów do 
współpracy na podstawie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. Firma oferuje 
swoje moce przerobowe do produkcji produktów plastikowych takich jak: artykuły do 
domu i ogrodu, artykuły sportowe, zabawki , artykuły do przemysłu i technicznego 
formowania, testery niskonapięciowe, butelki plastikowe, formy i narzędzia itd. 

125. BOTN20161111001 
Kompetentna tunezyjska firma, pracująca nad rozwojem aplikacji i usług związanych 
z bezpieczeństwem, poszukuje partnera z Europy i Afryki Północnej, który jest gotów na 
współpracę w ramach umowy o świadczeniu usług. 

126. BOTR20170908001 
Turecki producent różnego rodzaju produktów higienicznych oraz pakowania 
elastycznego szuka agentów komercyjnych do umowy dystrybucyjnej. 

127. BOTR20170913002  

Turecki producent doświadczony w stolarce drzewnej jest zainteresowany 
partnerstwem joint venture i pozyskaniem dystrybutorów w zakresie projektów pod 
klucz i usług dla dużych projektów hotelarskich, w zakresie projektowania wnętrz 
drewnianych restauracji, centrów SPA, wind, okien drewnianych, stolarki, drzwi, 
drewnianych podłóg, sufitów itp. we wszystkich krajach sieci. Produkty są wysokiej 
jakości i wykonane z materiałów naturalnych. 

128. BOTW20170724001 

Tajwańska firma rozwinęła tkaninę medyczną wykonaną z lyocellu i tlenku cynku. Może 
ona wzmocnić układ odpornościowy, zapobiegać i leczyć choroby skóry spowodowane 
przez drobnoustroje. Badania laboratoryjne wykazują, że zachowuje swoją skuteczność 
po 500-krotnym myciu. Przyznano kilka certyfikatów, w tym z Niemiec i UE 
w październiku 2016 r. Zgodnie z potrzebą klienta firma może zaoferować produkt 
w ramach umowy handlowej, o świadczenie usług dystrybucyjnych lub produkcyjną. 

129. BOTW20170811001 

Tajwańska firma specjalizuje się w rozwiązaniach edukacyjnych i komunikacji 
biznesowej, dostarcza szeroką gamę produktów, takie jak wizualizery, panele 
interaktywne, systemy wideokonferencyjne i in. a także świadczy usługi ODM i OEM. 
Firma poszukuje współpracy z partnerami w zakresie usług dystrybucji. 

130. BOUA20170714001 

Ukraińskie przedsiębiorstwo posiada dwie marki: produkcję aluminiowych drzwi 
bezramowych oraz produkcję mebli kuchennych. Firma dba o to, aby finalny produkt 
był zgodny z oczekiwaniami klienta. Wszystkie produkty są modelowane w 3D, 
a następnie wytwarzane metodą CNC. Dzięki tej technologii projektanci doskonale 
dostosowują każdy projekt do istniejącej bazy konstrukcyjnej. Spółka dąży do zawarcia 
długoterminowych umów z pośrednikami.  
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131. BOUA20170721001 

Ukraińska firma doświadczona w sprzedaży hurtowej ziarna, roślin strączkowych 
i oleistych oraz produkcji kasz chce rozwinąć biznes i poszukuje agentów handlowych 
i dystrybutorów w UE, Azji i Ameryce Północnej. Docelowi odbiorcy dystrybutorów to 
producenci artykułów spożywczych, sieci sprzedaży. Wszystkie kasze są przeznaczone 
do potraw gotowanych, zup, ciast i innych potraw. Mogą być też stosowane jako 
składniki do produkcji  innych dań. 

132. BOUK20170822002 
Brytyjski licencjodawca markowego obuwia poszukuje dystrybutorów w krajach Europy 
Wschodniej i Skandynawii. Firma oferuje również usługi projektowania i produkcji jako 
część umowy partnerskiej dla klientów. 

133. BOUK20170831001 

Brytyjska firma zajmująca się produkcją unikalnych, wysokiej jakości pieców do pizzy 
w różnych kolorach, poszukuje agentów lub dystrybutorów już dostarczających, 
ośrodków ogrodowych, domów towarowych wysokiej klasy, salonów wypoczynkowych 
na świeżym powietrzu lub wyspecjalizowanych sklepów z grillem / piecem opalanym 
drewnem do zawarcia umowy handlowej lub dystrybucyjnej. 

134. BOUK20170901002 

Ten brytyjski, duński i amerykański producent oferuje gamę wysokiej jakości lamp 
domowych, łańcuchów świetlnych i świeczek LED, lamp słoików, kopułek szklanych 
i akcesoriów oświetleniowych do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynków. Poszukuje dystrybutorów w Europie, Turcji i Kanadzie w celu zawarcia 
umowy o świadczeniu usług dystrybucji.  

135. BOUK20170905002 

Brytyjska firma specjalizująca się w tworzeniu nowych innowacji opracowała 
interaktywną metodę kształcenia i zachęcania dzieci do szczotkowania zębów. Firma 
stara się nawiązać współpracę z producentami poprzez umowę o produkcję lub 
wspólne przedsięwzięcie w celu budowy, testowania i dystrybucji tych urządzeń. 

136. BOUK20170907002 

Ta brytyjska firma pomaga klientom zagranicznym rozwijać sprzedaż na rynku 
Zjednoczonego Królestwa. Zarządza zarówno sprzedażą B2B jak i B2C, używając 
sprawdzonych strategii sprzedaży i marketingu. Firma oferuje współpracę na bazie 
umowy agencji handlowej. 

137. BOUK20170911001 

MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii to pakiet subskrypcji obejmujący światowe 
dziennikarstwo, oferuje usługę subskrypcji "Spotify-for-news" przeznaczoną specjalnie 
dla młodszych grup demograficznych. 
Wersja beta została uruchomiona w wiodących uniwersytetach w Wielkiej Brytanii 
w 2017 roku, a firma chce rozszerzyć działalność na inne rynki europejskie, 
współpracując z uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi. 

138. BOUK20170915001 

Brytyjski dostawca specjalistycznych kabli elektrycznych i światłowodowych dla wielu 
sektorów, takich jak ropa naftowa i gaz, żegluga morska, automatyka domowa, 
energetyka, budownictwo, badania i transport dąży do nawiązania partnerstwa 
z dystrybutorami, agentami i przedstawicielami. 

139. BOUK20170915002 
Firma brytyjska poszukuje agentów handlowych, aby sprzedawać duży zakres 
oznakowań świetlnych i wyświetlaczy, które projektują i budują dla szerokiego grona 
klientów w różnych sektorach. 

140. BOUK20170915003 

Firma brytyjska specjalizuje się w dostarczaniu produktów winylowych (PVA) 
używanych do wielu zastosowań przez wędkarzy opracowała innowacyjny system 
dostarczania przynęty PVA. Opatentowana formuła kapsułki wykorzystuje PVA jako 
spoiwo do łączenia unikalnej kombinacji kuszącej i wysoce skutecznej w wabieniu ryb 
w celu utworzenia tej łatwej w obsłudze jadalnej przynęty. Poszukiwani są partnerzy do 
współpracy w oparciu o umowę licencyjną lub dystrybucyjną. 

141. BOUK20170921002 

Brytyjska firma ze wschodniej Anglii specjalizuje się w sprzedaży innowacyjnych 
wysokiej jakości przypraw i kosmetyków z feromonami dla mężczyzn i kobiet. Firma 
poszukuje partnerów zagranicznych z sektorów kosmetyków, zdrowia i urody do 
dystrybucji swoich produktów. 
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142. BOUK20170925001  

Ta brytyjska firma pracująca w systemie 24/7 jest  globalnym dostawcą rozwiązań 
wspierających przeloty samolotowe, przeznaczonych dla  prywatnych, komercyjnych 
i specjalistycznych operatorów lotniczych. Zakres oferowanych usług:  planowanie 
lotów, tankowanie samolotów,  eksploatacja/zarządzanie samolotami, zezwolenia na 
przelot i lądowanie, licencja ATOL  (Air Travel Organiser’s Licence) wymagana dla 
organizatorów przelotów pasażerskich, itp. Firma jest zainteresowana wejściem na 
nowe rynki i pozyskaniem partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie 
usług.  

143. BOUK20170925002 

Ten północno-zachodni brytyjski producent mleka i płatków dla niemowląt oraz 
preparatów odżywczych dla dorosłych poszukuje partnerów, aby zwiększyć obecność 
na rynkach międzynarodowych: rosyjskich, amerykańskich, południowoafrykańskich, 
zachodnioafrykańskich, indyjskich, na Bliskim Wschodzie i na rynkach europejskich. 
Poszukują partnerów, którzy posiadają kanały dystrybucji na sieci supermarketów 
i aptek. Będą współpracować z partnerami poprzez wyłączne umowy dystrybucyjne. 

144. BOUK20170927001 

Brytyjski producent wysokiej jakości szczeliw, klejów i wypełniaczy ma ponad 20 lat 
doświadczenia w dostawach dla marketów handlowych i sektora zrób to sam. Gama 
produktów obejmuje artykuły dla przemysłu i domu, wliczając pasywną ochronę 
przeciwpożarową. Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów z sektora 
budowlanego. 

145. BOUK20170927002 

Brytyjska firma rodzinna od 1972 roku produkuje suplementy diety, odżywki dla 
sportowców oraz naturalne kosmetyki do włosów i skóry.  Produkty te są dostępne 
w różnej formie, pod marką producenta lub produkowane pod marką własną 
zamawiającego. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie w celu zwiększenia 
eksportu. 

146. BOVN20170818001 

Wietnamska firma produkująca meble poszukuje dystrybutorów oraz oferuje usługi 
produkcji mebli jako podwykonawca lub na podstawie usługi produkcyjnej. Firma 
produkuje obijane sofy i stołki oraz krzesła z drewna, wełny oraz organicznej bawełny 
oraz posiada doświadczenie w eksporcie do Japonii i USA. 

147. BRAT20170714004 
Austriacki dostawca wysokiej jakości czapek i opasek na głowę z systemem LED szuka 
firm oferujących systemy LED do stosowania w tekstyliach sportowych. 

148. BRBA20170825001 
Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca meble tapicerowane poszukuje dostawców 
surowców i części w oparciu o umowę produkcyjną. 

149. BRFR20170803001 
Francuska firma produkcyjna z obszaru rozwiązań dla transportu i pakowania 
delikatnych produktów i ptactwa domowego. Firma poszukuje dostawcy drewnianych 
bali do umowy produkcyjnej. 

150. BRIE20170323001 
Producent ręcznie robionych mydełek z Irlandii poszukuje nowych dostawców olejków 
do robienia mydła, olejków zapachowych i sprzętu do robienia mydła. Współpraca na 
zasadzie umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej. 

151. BRRO20170803001 

Rumuńska firma specjalizująca się w handlu i magazynowaniu nawozów i pestycydów 
dla sektora rolniczego poszukuje nowych dostawców/producentów. Firma poszukuje 
kontrahentów z UE, którzy chcieliby dystrybuować swoje produkty na rynku rumuńskim 
poprzez umowę dystrybucji. 

152. BRRO20170803002 

Rumuńska firma specjalizująca się w systemach bezpieczeństwa dla aplikacji 
mieszkaniowych, instytucjonalnych, przemysłowych i komercyjnych, a także 
zintegrowanych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa jest zainteresowana 
dystrybucją systemów bezpieczeństwa zagranicznych producentów na rynku 
rumuńskim. 

153. BRRO20170915001 

Rumuńska firma, która oferuje pełen zakres usług kosmetycznych od stylizacji włosów 
po kosmetologię poszukuje producentów specjalizujących się w świeżych naturalnych 
kosmetykach. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę 
produkcyjną. 
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154. BRRS20161218001 

Serbska firma świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami dla 
przemysłu wodno-kanalizacyjnego. Firma oferuje pośrednictwo (umowa agencyjna) dla 
projektów w regionach, w których działa tj.: Serbia, Pn. Afryka, Rosja i Zachodnie 
Bałkany. Ostatnie projekty firmy dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej 
dla oczyszczalni ścieków dla dwóch miast, oraz projektów większego systemu 
dystrybucji wody. 

155. BRSE20170823001 

Szwedzka firma posiada 40-letnie doświadczenie świadczeniu na rynkach nordyckich 
usług podwykonawstwa, produkcji/mieszania produktów chemicznych specjalnego 
przeznaczenia i pełnej gamy własnych środków czyszczących i odtłuszczających. Firma 
szuka nowych produktów do dystrybucji w celu poszerzenia oferty. Firma chce 
podpisać umowę dystrybucji z dystrybutorami i agentami chemikaliów, firmami 
potrzebującymi zarządzania substancjami chemicznymi. 

156. BRSE20170920001 

Szwedzka firma, która opracowała bezpieczne produkty dla niemowląt pod marką 
własną poszukuje producenta szklanych butelek z Europy. Butelki muszą być wykonane 
z lekkiego, boro krzemowego szkła i występować w 3 różnych pojemnościach: 150 ml, 
240 ml i 300 ml. Produkty firmy są oparte na dobrze wyselekcjonowanych materiałach 
i są zaklasyfikowane jako wysokiej klasy. 

157. BRUA20170807001 
Doświadczony ukraiński integrator sieciowy poszukuje globalnych partnerów, 
dostawców usług IT, firm z sektora ICT w celu współpracy jako profesjonalny 
wykonawca na Ukrainie. 

158. BRUK20170823001 

Brytyjska firma specjalizująca się w technologiach energii fotowoltaicznej poszukuje 
możliwości współpracy z dostawcą fotoabsorbujących materiałów takich jak 
nanocząsteczki i materiały oparte na kropkach kwantowych takie jak  CIGS (diselenek 
miedzi). Partner byłby zobowiązany do dostarczenia materiału fotowoltaicznego 
używanego w testowaniu  i opracowywaniu lekkich, giętkich i tanich paneli 
słonecznych. Oferowany rodzaj współpracy to umowa usługowa, rozważana jest 
również współpraca w oparciu o umowę joint venture. 

159. BRUK20170831001 

Brytyjski producent wysokiej jakości, unikatowych  pieców na pizzę opalanych 
drewnem składających się z materiałów kompozytowych jak włókno szklane, włókno 
ceramiczne,  tłuczony kamień, glina, stal nierdzewna poszukuje producentów 
i montażystów w Europie i USA do umowy produkcyjnej. 

160. BRUK20170912001 

Firma brytyjska oferująca usługi informatyczne związane z obniżeniem zużycia energii 
poszukuje rozwiązań IT do zarządzania energią, które mierzą i monitorują urządzenia 
użytkowników końcowych podłączonych do sieci. Firma posiada własne rozwiązanie, 
ale szuka nowych w celu urozmaicenia oferty. Firma chce zakupić nowe 
oprogramowanie na zasadzie licencji. 

161. BRUK20170921001 

Brytyjski producent ręcznie robionych czekoladek w różnych smakach poszukuje 
dostawców owoców i aromatów, które nie zawierają siarczynów w celu zawarcia 
umowy outsourcingu. Poszukiwane owoce zawierają skrystalizowany imbir, 
kandyzowane wiśnie, skórkę pomarańczową i cytrynową. Firma produkuje produkty 
wegańskie, bez laktozy, bezglutenowe, nie zawierające soi i chce poszerzyć ofertę 
o produkty bez siarczynów. 

 


