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Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej STYCZEŃ 2018 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1. BORU20170904001 
Rosyjska firma produkująca miód kwiatowy poszukuje partnerów handlowych za 
granicą w celu sprzedaży miodu prosto z pasieki (minimalne zamówienie to 10 ton). 
Firma poszukuje agentów handlowych. 

2. BORU20170911005 
Rosyjski producent mebli (sofy, fotele, kanapy) poszukuje agentów  i przedstawicieli 
handlowych za granicą. 

3. BORU20171130001 
Rosyjska firma specjalizująca się w świadczeniu usługi podpisu elektronicznego oferuje 
takie podpisy do celów publicznych i obsługi platform handlowych oraz innych usług 
wspierających biznes. Firma oferuje swoje usługi partnerom z krajów UE. 

4. BORU20171107001 
Rosyjska firma zajmująca się produkcją maszyn piekarniczych poszukuje dystrybutorów 
i producentów takiego sprzętu za granicą. 

5. BOLT20171129001 

Litewska firma świadcząca usługi z zakresu rozwoju technologii przetwarzania 
chemikaliów oraz transferu technologii produkcji oferuje swoje usługi zagranicznym 
firmom w formie umowy produkcyjnej, outsourcingowej, dystrybucji oraz 
podwykonawstwa.  

6. BOJP20171204001 

Japońska firma poszukuje europejskich dystrybutorów dla swoich systemów 
ostrzegania przed trzęsieniami ziemi. System odróżnia trzęsienia ziemi od innych 
głośnych hałasów występujących w jego pobliżu i dzięki temu nie generuje fałszywych 
alarmów. Może być montowany w mieszkaniach, obiektach przemysłowych, może być 
zarządzany centralnie i wysyłać komunikaty w 11 językach. Firma poszukuje 
dystrybutorów z krajów zagrożonych trzęsieniami ziemi. 

7. BORU20171207003 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji zdobionych wyrobów z drewna (pamiątki, 
zabawki) poszukuje zagranicznych dystrybutorów. 
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8. BOUK20171212002 
Brytyjska marka lifestyle'owa poszukuje dystrybutorów w Europie zainteresowanych jej 
kolekcją bielizny modelującej, która składa się z produktów skierowanych szczególnie 
do kobiet w wieku 24-44 lat. 

9. BOTR20171204001 
Turecka firma z siedzibą w Izmirze produkuje czipsy, przekąski, orzechy oraz draże. 
Firma poszukuje dystrybutorów i partnerów handlowych zainteresowanych tego 
rodzaju produktami oraz oferuje możliwość ich produkcji pod markami własnymi. 

10. BOFR20171116002 

Francuska firma stworzyła usługi szkoleniowe z zakresu enologii w celu promocji 
francuskiej kultury poprzez organizacje pobytów kulturalnych oraz kulturalnych sesji 
tematycznych w jęz. francuskim dla cudzoziemców. Szkolenia te są poświęcone 
francuskiej enologii i skierowane do odbiorców takich jak hotele, szkoły oraz grupy 
budujące zespół przez integrację. Firma poszukuje agentów zainteresowanych 
promowaniem takich pakietów turystycznych oraz partnerów w celu zawiązania spółki 
joint venture, dzięki której wzbogacą gamę oferowanych usług. 

11. BOJP20171213001 

Japoński producent detergentów oraz naturalnych, antybakteryjnych i odwaniających 
środków w aerozolu. Dzięki zastosowaniu naturalnych muszli przegrzebków, produkty 
tej firmy są przyjazne dla środowiska i posiadają lepsze właściwości niż porównywalne 
produkty dostępne na rynku. Produkty skierowane są do odbiorców ekologicznie 
świadomych, firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów na rynkach krajów 
UE. 

12. BOCZ20171023001 

Czeska firma projektowa, inżynierska oraz wykonawcza oferuje budowę zakładów 
przemysłowych i infrastruktury pod klucz dla sektorów chemicznego, paliwowego, 
produkcji maszyn i urządzeń transportowych, metalurgicznego, budowlanego oraz 
energetycznego. Firma poszukuje partnerów w Europie i Azji w celu świadczenia usług 
podwykonawstwa. 

13. BOJP20171110001 

Japońska firma oferuje usługi badania mieszanin chemicznych w celu opracowywania 
małych leków molekularnych oraz identyfikowania białek. Firma posiada bazę miliona 
mieszanin, kompetencje oraz stosuje zaawansowane technologie badawcze. Firma 
oferuje swoje usługi firmom z sektorów farmaceutyczne i biotechnologicznego. 

14. BORS20170830001 
Doświadczony serbski producent nisko- i średnionapięciowych mierniczych stacji 
transformatorowych oraz izolatorów poszukuje agentów handlowych. 

15. BOLT20171207002 

Litewska firma produkująca naturalne płatki owsiane dla dzieci i niemowląt oferuje 
swoje wyroby. Produkt został stworzony przy współpracy z pediatrami, dzięki czemu 
zawiera wszystkie naturalne minerały, witaminy i substancje odżywcze niezbędne dla 
dzieci. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

16. BOJP20171122001 

Inspirowane przez nowoczesne japońskie i europejskie wzornictwo, szyte na bazie 
japońskich materiałów oraz zdobione tradycyjnymi kaszmirskimi haftami, produkowane 
przez japońską firmę etole, chusty oraz szale są produktami ekskluzywnymi. 
Stosowanie przez firmę najwyższych standardów kontroli jakości powoduje, że ich 
jakość jest nieporównywalna z wyrobami innych producentów. Firma poszukuje 
agentów handlowych oraz dystrybutorów wśród firm posiadających kontakty wśród 
właścicieli ekskluzywnych sklepów detalicznych i hurtowni. 

17. BORO20171122002 
Rumuńska firma będąca wyłącznym przedstawicielem sześciu amerykańskich marek 
samochodowych, a także dystrybutorem ich wyrobów z sektora premium (smarów, 
dodatków oraz kosmetyków samochodowych) poszukuje dystrybutorów w Europie.  

18. BOFR20171024002 

Francuska firma biotechnologiczna z sektora MSP oferuje łatwe w użyciu i błyskawiczne 
testy obciążenia biologicznego i skuteczności czyszczenia. Test opiera się na 
kolorymetrycznych odczynnikach, zmieniających w ciągu kilku godzin kolor 
w przypadku obecności żywych mikroorganizmów. Jest stosowany w celu oceny 
skuteczności czyszczenia płynów i powierzchni. Może być stosowany w różnych 
sektorach (medycznym, spożywczym, kosmetycznym) lub w domu. Firma poszukuje 
agentów handlowych i dystrybutorów.  
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19. BOJO20171126001 
Jordańska grupa farmaceutyczna założona w 2010, specjalizująca się w produkcji 
szerokiej gamy farmaceutycznych, kosmetycznych, ziołowych i leczniczych produktów 
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

20. BOFI20171113001 

Fińska firma IT stworzyła platformę do przeprowadzania badań rynkowych, która 
potrafi przetworzyć opinie zwrotne użytkowników i dane o nich w dane sprzedażowe 
i marketingowe. Dane mogą pochodzić z dowolnego kanału, a platforma jest dostępna 
w modelu "oprogramowanie jako usługa" (SaaS) i potrafi wykonywać skomplikowane 
analizy danych. 

21. BOJO20170925001 
Jordańska firma zajmująca się wyciskaniem oleju z ziaren i ziół jako dodatków do 
warzywnych kapsułek żelatynowych, wypełnionych olejem. Firma poszukuje 
dystrybutorów i agentów handlowych w krajach UE. 

22. BOIL20171205002 

Izraelska firma produkująca profesjonalne dermokosmetyki stworzyła z pomocą 
specjalistów z zakresu pielęgnacji skóry innowacyjną grupę produktów. Ich zaletami 
są wysoka efektywność działania bez ograniczeń w poziomie koncentracji substancji 
czynnych oraz brak typowych skutków ubocznych oraz możliwość pełnej integracji 
z innymi środkami kosmetycznymi i medycznymi. Firma poszukuje dystrybutorów. 

23. BOLT20171116001 
Litewska firma z ponad 17-letnim doświadczeniem w produkcji płóciennych tkanin 
oferuje antyalergiczne materiały. Firma poszukuje dystrybutorów, sprzedawców 
detalicznych oraz niewielkich sklepów zainteresowanych takim produktem. 

24. BOAM20171211001 

Armeńska firma specjalizuje się w oferowaniu usług turystycznych i jest jednym 
z wiodących biur podróży w kraju. Biuro to oferuje pełne pakiety dla różnych rodzajów 
turystyki (historycznej, winiarskiej, agroturystycznej, archeologicznej, kulinarnej,  a'la 
Carte). Firma poszukuje agentów handlowych. 

25. BOBG20171121002 
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy podłóg z dębu, buku, 
świerku oraz sosny poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów w celu wejścia na 
nowe rynki zbytu.  

26. BORS20170831002 

Serbskie laboratorium opracowało technologię określania in vitro cytotoksyczności 
nowozsytetyzowanych produktów stosowaną w kontroli jakości wód (ścieków, do 
nawadniania, do picia). Laboratorium oferuje współpracę poprzez świadczenie usług 
konsultacyjnych lub podwykonawstwo, skupioną na określeniu in vitro 
cytotoksyczności związków chemicznych oraz przewidywaniu ich produktów rozpadu 
i przemiany. 

27. BOUK20170518002 

Brytyjska firma oferuje rozwiązania hostingowe w chmurze dla start-upów oraz 
rozwijających się firm. Jej oferta obejmuje dwa różne produkty: działające w czasie 
rzeczywistym narzędzie do obsługi klientów, wspomagające współpracę  i zwiększające 
wydajność zarządzania sprzedażą oraz specjalistyczne oprogramowanie w chmurze, 
automatyzujące prace administracyjne. Firma posztukuje agentów handlowych 
i dystrybutorów. 

28. BOFR20171127002 
Francuska firma, działająca od 1969 na rynku narzędzi precyzyjnych (do cięcia 
i formowania), maszyn specjalistycznych, obróbki CNC dla różnych sektorów przemysłu. 
Firma oferuje usługi produkcyjne i podwykonawstwa. 

29. BOIL20171119001 

Izraelska firma specjalizuje się w systemach oprogramowania biznesowego (BSS) oraz 
systemy zarządzania biznesowego (BMS) dla sektora usługowego. Ich zalety to bardzo 
dobry stosunek jakości do ceny (zaawansowane technologie w cenie rozwiązań w 
chmurze), duża wydajność oraz wygoda użytkowania.  

30. BOCY20170208001 

Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji i eksporcie greckich produktów 
spożywczych (wino, oliwa z oliwek itp.) poszukuje agentów handlowych 
i dystrybutorów. Firma poszukuje firmy zainteresowane zostaniem wyłącznymi 
dystrybutorami, agentami lub importerami.  
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31. BORO20161125007 
Rumuńska firma oferuje elektrostatyczną farbę w niemalże każdym kolorze do 
konstrukcji metalowych oraz stolarki aluminiowej. Firma oferuje podwykonawstwo 
partnerom w Europie, zwłaszcza z sektora budownictwa. 

32. BORS20170901001  

Serbska firma założona w 2010 roku, oferuje kompleksową usługę w zakresie małych 
farm fotowoltaicznych naziemnych oraz montowanych na dachach: od studium 
wykonalności (z określeniem warunków lokalizacji), głównego i ostatecznego projektu, 
pozwoleń, prac projektowo-budowlanych, po nadzór nad budową. 

33. BOFR20171120001  

Francuskie MŚP stworzyło nową markę najlepszych francuskich likierów: tradycyjnie 
produkowanych w każdym regionie Francji. Dzisiaj, firma proponuje 9 różnych likierów, 
ale planuje dostarczać 13 różnych rodzai pod zarejestrowaną marką 
i w rozpoznawalnym opakowaniu 50 ml butelek. Mogą być używane jako składnik 
koktajli. Francuska firma szuka dystrybutorów w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej 
dla nowych marek likierów. 

34. BOJO20171111001  
Firma z Jordanii specjalizuje się w produkcji mąki bezglutenowej (kokosowej, 
migdałowej) i szuka dystrybutorów i agentów w krajach UE. Produkty  

35. BOCY20171130001 

Cypryjskie MSP specjalizuje się w rozwoju i syntezie Aktywnych Składników 
Farmaceutycznych (API), substancji związanych z API oraz tworzeniu dokumentacji API 
wymaganej przez Przemysł Farmaceutyczny i szuka agentów komercyjnych oraz 
dystrybutorów do reprezentowania oraz sprzedaży ich produktów każdej 
zainteresowanej firmie farmaceutycznej w Europie i w krajach trzecich. 

36. BOUK20161107003  

Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w technologiach satelitarnych, która oferuje 
globalną mobilną komunikację satelitarną (stacom) szuka agentów i dystrybutorów 
zainteresowanych dostarczaniem najwyższej jakości przesyłu danych swoim klientom. 
Firma poszukuje agentów komercyjnych oraz umów dystrybucyjnych.  

37. BORU20171207001  
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji ubrań oraz innych artykułów z naturalnych 
tkanin (len, bawełna, jedwab) ręcznie zdobionych. Firma szuka partnerów na podstawie 
umowy dystrybucyjnej oraz umowy komercyjnej. 

38. BOCZ20171121001  
Czeskie MŚP produkuje plastikowe palety z recyklingowanego plastiku i szuka 
dystrybutorów. Produkty cechuje wysoka jakość i niska cena. MSP szuka dystrybutorów 
na podstawie umowy dystrybucyjnej. 

39. BOFR20170919001  

Francuska firma specjalizuje się w inżynierii i produkcji plastikowych komponentów 
i szuka nowych umów produkcyjnych i podwykonawczych. Francuska firma jest 
zaufanym partnerem dla firm szukających zleceń wykonanych na zamówienie przez 
firmę z doświadczeniem we współpracy z firmami farmaceutycznymi, 
biotechnologiczny, systemami diagnostycznymi oraz takiej, która produkuje sprzęt 
medyczny i laboratoryjny. 

40. BOES20170623001 

Hiszpański producent kwarcytowych paneli elewacyjnych lub innych materiałów 
architektonicznych: do pokryć architektonicznych wnętrza tuneli, metra, lotnisk, stacji 
kolejowych lub dekoracji (panele dekoracyjne).  Ta doświadczona firma posiada własne 
biuro techniczne oraz dział inżynieryjny, który pozwala na znajdowanie rozwiązań dla 
różnych projektów. Firma szuka agentów komercyjnych lub umowy dystrybucyjnej. 

41. BOTR20171018001 
Turecka firma zlokalizowana w Antalyi specjalizuje się w produkcji paneli i drzwi do 
chłodni i przechowalni. Firma szuka dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów 
w krajach UE. Firma chce, aby sprzedawca należał do tego sektora. 

42.   BOIE20171027001  

Irlandzka firma zajmująca się oprogramowaniem do dystrybucji muzyki oferuje w pełni 
zautomatyzowane, do samodzielnej obsługi, rozwiązanie w technologii SaaS do 
cyfrowej dystrybucji muzyki, włączając w to 100% wykonanie muzyki na zlecenie, 
dostępne w 15 językach. Firma chciałaby się zaangażować we współpracę 
z potencjalnym partnerem na zasadzie licencji lub/i joint venture. 
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43.   BORO20171207001  

Rumuńska drukarnia oferuje swoje usługi z zakresu prepress (przygotowania 
materiałów) oraz druku różnego rodzaju artykułów - magazynów, książek, katalogów 
oraz artykułów reklamowych. Firma posiada nowoczesną technologię, zdolną do 
wykonania całościowego procesu - od projektu do opakowania produktu końcowego. 
Firma jest zainteresowana długoterminową umową produkcyjną. 

44.   BOES20171106003  
Hiszpańska firma specjalizująca się produkcji wina pochodzącego z regionu Castilla - La 
Mancha oraz innych oryginalnych win z Hiszpanii szuka dystrybutorów oraz agentów 
komercyjnych do długoterminowej współpracy. 

45.   BOPT20171129001  
Firma  z solidną znajomością zakresu elektroniki, designu oraz mechaniki, szuka 
partnerów, którzy potrzebują rozwoju elektroniki w swoim procesie produkcji na 
zasadzie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

46.   BORO20170717001  

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji bielizny, oferuje szeroką gamę bielizny 
męskiej (bokserki, szorty, majtki, podkoszulki, koszule nocne, koszulki, piżamy oraz 
bieliznę nocną itp.). Dodatkowo firma produkuje bieliznę dla kobiet i dzieci. Produkty 
firmy odznaczają się jakością oraz designem. Firma jest zainteresowana współpracą 
w oparciu o umowę dystrybucyjną. 

47.   BODE20171011001  

Firma z północy Niemiec rozwija system CRM oparty o przeglądarkę z certyfikatem 
IBM. System modułowy posiada konfiguracje w języku niemieckim, angielskim, 
hiszpańskim i francuskim (inne języki mogą zostać dodane) z rozszerzoną funkcją i jest 
już używana w międzynarodowym środowisku. Firma oferuje umowę dystrybucyjną dla 
partnerów biznesowych na całym świecie, którzy chcieliby odsprzedawać ten CRM.  

48.   BOTR20161229001  
Zlokalizowana w Kocaeli, w Turcji firma specjalizuje się w produkcji tłoczonych 
produktów aluminiowych. Szeroka gama produktów zawiera systemy do prysznica, 
ściany kurtynowe itp. Firma szuka agentów komercyjnych i dystrybutorów w Europie. 

49.   BORO20161219005  
Rumuńska firma  specjalizuje się w projektowaniu inżynierskim obrabiarek oraz sprzętu 
przemysłowego i oferuje usługi jako podwykonawca dla firm UE oraz spoza UE do 
części technicznej konkretnego zlecenia. 

50.   BOBG20171113001  

Firma z Bułgarii specjalizuje się  w technologiach używanych przy syntezie 
polikryształków oraz nanodiamentów, w wyniku której powstaje produkt końcowy 
używany w mikroelektronice, materiałach silikonowych oraz urządzeniach inżynierii 
precyzyjnej itp. Firma jest zainteresowana potencjalnymi partnerami do współpracy 
finansowej. Bułgarska firma nanotechnologiczna szuka partnerów chętnych 
zainwestować w budowę małej oczyszczalni w celu rozszerzenia produkcji. 

51.   BOSI20170724002  
Firma ze Słowenii specjalizująca się w zintegrowanym druku, bindowaniu książek oraz 
w usługach graficznych oferuje umowę produkcyjną i podwykonawczą. 

52.   BOES20171115001  

Hiszpańska firma, która produkuje i projektuje pompy odśrodkowe do wielu sektorów 
(przemysł, budownictwo, fabryki przemysłowe, budynki komercyjne, fabryki 
chemiczne, elektrownie, przemysł petrochemiczny, oczyszczalnie ścieków,...) szuka 
umowy dystrybucyjnej z międzynarodowymi partnerami. 

53. BOIT20171110001  

Włoska firma posiadająca wiele certyfikatów i specjalizująca się w inżynierii, 
doradztwie, odzyskiwaniu surowców wtórnych oraz reorganizacją fabryk 
przemysłowych, szacowaniem terenu, awaryjnym zarządzaniem oraz odbudową, 
likwidacją i dekonataminacją, usuwaniem azbestu, zarządzaniem i oczyszczaniem 
ścieków, oferuje swoje usługi na zasadzie umowy podwykonawczej. 

54.   BOBG20160225002  

Bułgarska firma oferuje usługi z zakresu zarządzania projektem, monitorowania, 
ewaluacji oraz technicznej ekspertyzy (dla całego cyklu projektu) z zakresu środków 
finansowych z UE. Firma jest zainteresowana długoterminową oraz dwustronną 
kooperacją na zasadzie outsourcingu lub podwykonawstwa. Umowy usługowe oraz 
inne mogą również być przedmiotem współpracy. 
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55. BOKR20171204001  

Koreańska firma programistyczna specjalizująca się w aplikacjach VR (wirtualna 
rzeczywistość), opracowała przeciwpożarowe symulacje i programy edukacyjne.  Treści 
i usługi oferowane przez firmę obejmują:  realistyczne sceny pożarowe przedstawione 
w wirtualnym świecie, 7 różnych   scenariuszy gaszenia ognia, 2 scenariusze ewakuacji 
z pożaru, na końcu instrukcja obsługi gaśnicy i liny bezpieczeństwa. Doświadczenie 
uzyskane przy pomocy tej aplikacji jest swego rodzaju szkoleniem , które ma pomóc 
w poradzeniu sobie z realnym zagrożeniem pożarowym. Firma poszukuje dystrybutora 
w Europie.  

56. BOUK20171214001  

Ta brytyjska firma produkuje zdrowe przekąski na bazie suszonych owoców, które były 
wielokrotnie nagradzane. Przekąski zrobione są wyłącznie z owoców, które są krojone 
w cienkie plastry i suszone. Firma poszukuje dystrybutorów i partnerów z odpowiednią 
wiedzą i kontaktami, potrzebnymi do promowania tych produktów wśród 
potencjalnych odbiorców: sklepy ze zdrową żywnością, małe punkty sprzedaży typu 
"convenience store", supermarkety, kina, bary. Produkty mają niską zawartość kalorii, 
nie zawierają żadnych konserwantów ani dodatków, są bogate w błonnik i witaminę C. 

57.   BOBG20170309001  

Bułgarska firma posiadająca ponad 23-letnie doświadczenie w produkcji wysokiej 
jakości, jednorazowych lub wielorazowych,  wielkogabarytowych worków 
kontenerowych (big-bag), poszukuje pośredników handlowych (przedstawicieli 
i dystrybutorów), do współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa i umowy  
dystrybucji. Firma oferuje również usługi w zakresie produkcji worków jako 
podwykonawca. 

58. BOKR20170905001  

Koreańska firma opracowuje i produkuje środki ochrony osobistej, które zabezpieczają 
ludzkie ciało przed różnymi urazami. Produkty firmy mają najwyższą jakość pod 
względem niwelowania niekorzystnego wpływu na ciało i są oferowane w rozsądnej 
cenie. Firma poszukuje europejskiego partnera, gotowego podjąć się sprzedaży 
i dystrybucji tych produktów w ramach umowy  dystrybucji i umowy produkcji. Inne 
formy współpracy także mogą być wzięte pod uwagę.   

59. BOUK20171011004 

Ta brytyjska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości świec, wykonywanych 
z najlepszych składników od ponad 120 lat. Firma jest gotowa dostarczać wysokiej 
jakości świeczki zapachowe i rozpylacze zapachów, zgodnie z otrzymanym 
zamówieniem, do europejskich i światowych marek lifestyle'owych i detalicznych 
w ramach umowy produkcji.  

60. BOIT20171031001  
Mały włoski producent ekologicznych makaronów, wykorzystujący w specjalnym 
procesie produkcyjnym trzy rodzaje semoliny, poszukuje dystrybutorów, hurtowników 
i importerów do podpisania umowy dystrybucji.  

61. BORS20171211001  

Serbska firma zajmująca się produkcją oryginalnych przekąsek z wyłącznie naturalnych 
składników, bez węglowodanów i glutenu, poszukuje partnera do współpracy 
w ramach umowy finansowej, która przyczyni się do rozwoju produkcji (pozyskiwanie 
nowych maszyn, sprzedaż na rynku zagranicznym). 

62. BOTR20171102001  

Turecka firma projektuje i rozwija rozwiązania w zakresie akumulatorów i systemów 
zarządzania akumulatorami (BMS) na potrzeby globalnych rynków obrony i dla celów 
cywilnych, dostarczając  dostosowane do potrzeb rozwiązania. Firma poszukuje nowych 
partnerów - dystrybutorów i odsprzedawców w globalnej branży obronnej i cywilnej na 
całym świecie. Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy dystrybucji 
i umowy joint venture. 

63. BOHR20171127001  

Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu statków oraz w inżynierii morskiej, 
chce zaoferować  swoje usługi dla przemysłu stoczniowego i budowy statków. Możliwa 
współpraca w ramach umowy  podwykonawstwa, outsourcingu lub umowy 
o świadczenie usług.  
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64.   BOIL20171115001  

Ta firma jest światowym liderem w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży produktów 
zamykających o wysokim poziomie bezpieczeństwa i rozwiązań kontroli dostępu 
wykorzystywanych w aplikacjach instytucjonalnych, komercyjnych, przemysłowych 
i mieszkaniowych. Jest ona w całości własnością globalnej organizacji, będącej 
wiodącym na świecie producentem i dostawcą rozwiązań do otwierania drzwi. 
Poszukuje dystrybutorów do współpracy, aby zwiększyć sprzedaż w produkcie, a także 
do umowy joint venture. 

65.   BOGE20170627001 

Gruziński startup opracował innowacyjną internetową platformę sprzedażową, która 
stanowi cyfrowy hub dla użytkowników umożliwiający zakup produktów 
farmaceutycznych bezpośrednio od producentów. Misją firmy jest zapewnienie 
całodobowego dostępu do farmaceutyków i wspieranie konkurencyjności w branży na 
poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Po udanym pilotażu w Gruzji 
firma poszukuje obecnie inwestorów lub partnerów strategicznych we wszystkich 
krajach europejskich. 

66.   BOES20171030001  

Hiszpańska firma z siedzibą w północno-zachodniej Hiszpanii, zajmująca się 
projektowaniem i produkcją odzieży damskiej, z sukcesem stworzyła własną markę 
i produkuje ekskluzywne, ręcznie robione kurtki, topy i płaszcze. Firma wykorzystuje 
wyłącznie naturalne surowce i powierza wytwarzanie swoich ubrań rękom wysoko 
wykwalifikowanych miejscowych krawców. W celu rozszerzenia sprzedaży eksportowej 
i zbudowania nowych kanałów dystrybucji, głównie kurtek, poszukują multibrandowych 
showroomów, które już współpracują z firmami średniej wielkości z branży odzieży 
damskiej. 

67.   BOBG20170419004  

Bułgarska firma zajmująca się produkcją detali technicznych z gumy, silikonu, bakelitu 
i innych produktów wyciskanych; a także systemów hydraulicznych i pneumatycznych; 
produkcją węży hydraulicznych i wysokociśnieniowych itp. poszukuje usług 
pośrednictwa handlowego (agentów / przedstawicieli / dystrybutorów) w celu 
oferowania / sprzedaży swoich produktów za granicą. Firma oferuje również 
podwykonawstwo zagranicznym partnerom. 

68. BOES20170425001  

Hiszpański producent win z siedzibą na Majorce, prowadzący rodzinny biznes już 
w czwartym pokoleniu, produkuje różne rodzaje wina gatunkowego i poszukuje 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. Wina są zarejestrowane pod chronioną 
nazwą pochodzenia (AOC) Pla I LLevant. Poszukiwani są agenci i dystrybutorzy w celu 
wypromowania tych win w krajach europejskich.  

69. BOES20170619001  
Katalońska gorzelnia produkująca ręcznie gin wysokiej jakości poszukuje dystrybutora 
w Europie z dużym doświadczeniem na rynku ginu / spirytusu, z którym może budować 
długoterminowe relacje. 

70. BOIT20171123002  

Włoska firma z doświadczeniem w produkcji łożysk i uzwojenia do wszystkich 
zastosowań w branży elektronicznej i elektromechanicznej jest zainteresowana umową 
podwykonawstwa i poszukuje obecnie głównych wykonawców działających w sektorze 
elektromechanicznym. 

71. BOTR20161222003  

Turecka firma specjalizuje się w wykonywaniu projektów technicznych oraz w produkcji 
różnych urządzeń technologicznych dla sektorów takich jak: chemiczny, 
petrochemiczny, energetyki, górnictwa, żywności, napojów i kosmetyków. Firma 
oferuje swoje usługi jako podwykonawca. 

72. BOBG20171130001  

Bułgarskie MŚP działające w dziedzinie rozwiązań przeciwpożarowych i zabezpieczeń 
oferuje usługi inżynieryjne i projektowania zintegrowanych rozwiązań. Eksperckie 
usługi tego MŚP polegają na projektowaniu, instalowaniu i utrzymywaniu systemów 
przeciwpożarowych i innych systemów bezpieczeństwa, ułatwiających identyfikację 
zagrożeń i wdrażanie środków zapobiegających pożarom i innym zagrożeniom. Firma 
poszukuje partnerów w UE zainteresowanych zawieraniem umów o świadczenie usług. 
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73. BOBG20171205001  

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji zdrowych suplementów diety, opartych 
na akwakulturach - mikroalgach i uzupełnionych przyprawami, oferuje swoje produkty 
w ramach usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych w celu dotarcia głównie do 
rynku UE. Braną pod uwagę formą współpracy może być  umowa produkcyjna. Te 
innowacyjne produkty łączące algi z tradycyjnymi bułgarskimi ziołami i przyprawami 
oraz solą mogą być stosowane w codziennym żywieniu. 

74. BOIL20171123002  

Izraelska MŚP specjalizująca się w przemysłowej obróbce oleju opałowego opracowała 
produkty i procesy technologiczne mające na celu ulepszenie spalania i konserwacji 
oleju napędowego dla różnych użytkowników,  celem spełnienia norm 
środowiskowych. Zaletą jest pełna zgodność z normami ochrony środowiska 
i wyjątkowa efektywność kosztowa dająca klientowi oszczędności w oleju opałowym. 
Firma poszukuje agencji handlowej, zainteresowana też jest usługą dystrybucji 
i wszelkiego rodzaju umowami handlowymi. 

75. BOCL20151222001  

Chilijska firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych i ręcznie robionych 
produktów kosmetycznych poszukuje dystrybutorów w Europie. Głównymi produktami 
firmy są kremy do twarzy, olejki eteryczne, mydła płynne i naturalne, szampony 
i odżywki itp. 

76. BOKR20171108001  

Koreańska firma opracowała inteligentną wkładkę do noszenia przez pacjentów, 
sportowców i graczy gier AR / VR służącą do analizy ruchów stóp i wzorców chodu. 
Firma osiągnęła wiodącą pozycję w zakresie kosztów dzięki zastosowaniu taniej 
technologii drukowania FSR (Force Sensing Register) i modułu komunikacji 
bezprzewodowej o niskiej mocy, co zaowocowało konkurencyjnością cenową 
produktów. Firma poszukuje długoterminowych partnerów sprzedaży i dystrybucji 
w ramach umowy pośrednictwa handlowego i dystrybucji. 

77. BOCZ20171020002  

Czeska firma, hodowca konopi (Cannabis sativa L.), legalnego leku bez efektów 
psychoaktywnych, produkuje hydrolaty z konopi i olejki eteryczne, składniki stosowane 
w kosmetykach naturalnych. Firma jest zainteresowana  zawarciem umowy 
o podwykonawstwo z producentami naturalnych kosmetyków, które wykorzystywałyby 
te składniki w swoich produktach. 

78. BOAM20171103002  

Armeńska firma zajmuje się produkcją organicznej herbaty ziołowej. Firma posiada 
duży wybór herbat ziołowych, w tym czarnej i zielonej, herbaty morelowej, miętowej, 
z dzikiej róży, pieprzowej, z suszonymi owocami, herbaty z dziurawca zwyczajnego 
(hypericum), itp. Firma poszukuje pośredników handlowych (agentów i / lub 
dystrybutorów). 

79. BOHU20171106002  

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji mebli sklepowych i hotelowych, 
elementów drewnianych do wnętrz oraz mebli tapicerowanych poszukuje 
dystrybutorów dla swoich produktów i partnerów do umowy produkcyjnej lub 
podwykonawstwa głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. 

80. BOIT20161218001 
Włoska firma z 20 letnim doświadczeniem w produkcji kół pasowych, silników i pasów 
transmisyjnych, obecna na rynkach zagranicznych, poszukuje nowych dystrybutorów. 
Firma jest też otwarta na możliwość współpracy typu joint venture. 

81. BOTR20171017002 
Turecka firma z Antalii specjalizuje się w produkcji ciągników i naczep. Firma poszukuje 
dystrybutorów  swoich produktów do sprzedaży firmom zaangażowanym w sektor 
handlu ciężarówkami. 

82. BOUK20171129001 
Wiodący brytyjski producent wysoko wytrzymałych drewnianych powłok meblowych 
dla przemysłu meblarskiego i stolarstwa poszukuje partnerów do współpracy na bazie 
umowy dystrybucji lub joint venture. 

83. BORO20171030001 

Rumuńska firma z 20 letnim doświadczeniem w przemyśle agrochemicznym produkuje 
herbicydy, insektycydy i nawozy dla rolnictwa. Firma poszukuje międzynarodowych 
partnerów biznesowych zainteresowanych zleceniem produkcji pestycydów. Forma 
współpracy to umowa produkcyjna. 
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84. BOFR20171020001 

Francuska firma opracowała program zdolny do analizowania czasu podróży i odległości 
między punktami zbiorczymi do automatycznego tworzenia całkowicie 
zoptymalizowanych wycieczek przy respektowaniu przeszkód: planów, wyposażenia 
itp. To funkcjonujące z algorytmami oprogramowanie logistyczne przeznaczone jest dla 
firm lub osób przywykłych do podróży w swoim życiu zawodowym. Firma poszukuje 
dystrybutorów z szerokimi kontaktami w sektorze mobilności, transportu i zawodów 
wędrownych. 

85. BORU20171114001 

Rosyjska organizacja oferuje usługi w dziedzinie akredytacji urządzeń i systemów 
pomiarowych (woltomierze, mikroskopy, czujniki ciśnienia itp.) oraz kalibracji 
i certyfikacji tych urządzeń. Firma poszukuje do umów usługowych. Zgodnie 
z prawodawstwem rosyjskim procedury te są obowiązkowe do wdrożenia urządzeń 
pomiarowych w tym kraju. 

86. BORU20171207002 
Rosyjski producent luksusowej odzieży i i dodatków dla kobiet poszukuje partnerów 
zagranicznych do współpracy  Europie do współpracy w ramach umowy usług 
dystrybucyjnych. 

87. BOFR20171121002 

Francuski start-up opracował kapsułę biurową zainspirowaną kulistym krzesłem Eero 
Aarnio. To małe i zasłonięte biuro oferuje osobie prywatną przestrzeń w ruchliwym 
i głośnym otoczeniu (lotnisko, hotele, uniwersytety). Firma poszukuje partnerów do 
dystrybucji. 

88. BOIT20170927001 

Włoskie MŚP produkuje innowacyjne materiały obiciowe do mebli pokojowych 
i ogrodowych. Kolekcja ma nowoczesny wygląd i składa się z dzianin osnowowych, 
materiałów przekładkowych i welwetu z dzianin  żakardowych o zróżnicowanym 
chwycie, masie, wzorze i barwie. Materiały nadają się do produkcji sof, krzeseł, siedzisk, 
poduszek i zasłon. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów produkcji i agencji 
handlowych. 

89. BORO20171122003 

Rumuńska firma z 20 letnim doświadczeniem w produkcji masywnych wyrobów 
odlewanych z brązu produkuje szeroką gamę osprzętu oświetleniowego.  Firma jest 
zainteresowana znalezieniem partnerów zagranicznych do zawarcia umów dystrybucji 
lub podwykonawstwa. 

90. BOBA20170926001 

Bośniacka firma jako biuro inżynierskie świadczy usługi konsultingu technicznego, 
zarządzania projektami i łańcuchami dostaw, obróbki metalu poprzez cięcie laserowe, 
prasowanie i spawanie, kontroli jakości produktów i usług w przemyśle obróbki metali. 
Firma planuje ekspansję rynkową i poszukuje partnerów do zawarcia umów na 
świadczenie usług. 

91. BORO20171128002 
Rumuńska firma specjalizuje się w ręcznym wyrobie różnorodnej ceramiki domowej 
i dekoracyjnej opartej na własnym wzornictwie. Firma jest zainteresowana 
znalezieniem partnerów zagranicznych do zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

92. BOBG20171122001 
Bułgarska ferma drobiarska z licencjonowaną produkcją brojlerów (aktualnie 
tuczonych) o zdolności 200 000 szt. Obecnie firma jest dostawcą na rynek wewnętrzny 
i zewnętrzne. Firma poszukuje partnerów do joint venture lub umów akwizycji. 

93. BORS20170829001 
Serbska firma specjalizuje się w produkcji soli cennych metali poprzez rafinację 
drugorzędnych surowców zawierających cenne metale. Firma oferuje swoje usługi 
w ramach umów podwykonawstwa i świadczenia usług. 

94. BOIL20171204001 

Izraelska firma produkuje precyzyjne metalowe stemple i podzespoły z możliwością 
dodatkowej obróbki. Firma oferuje klientom optymalne rozwiązanie o wysokiej jakości 
w konkurencyjnej cenie. Firma poszukuje   współpracy w ramach umów produkcji 
i podwykonawstwa. 

95. BORO20171103001 
Rumuńskie komercyjne studio fotograficzne specjalizujące się w produkcji materiałów 
wizualnych do celów reklamowych i marketingowych, poszukuje partnerów do umów 
agencji handlowej i podwykonawstwa. 
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96. BOTR20171017003 
Turecki producent żywności wytwarzający ciasto z serem, siekanymi ziemniakami 
i szpinakiem poszukuje dystrybutorów w Europie. 

97. BOQA20171114001 

Katarski start-up dostarcza innowacyjne produkty do ochrony zdrowia. Opracowany 
ostatnio innowacyjny produkt monitoruje postawę i wzmacnia styl życia. Firma 
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów wprowadzonych w sektor aptek, 
sklepów i dostawców opieki zdrowotnej. 

98. BOUA20171106001 

Ukraińska firma z sektora IT oferuje oprogramowanie biznesowe na rynek UE. Firma 
poszukuje nowych klientów, dilerów, przedstawicieli na rosnących rynkach sprzedaży 
gotowych programów i przyjmujących zamówienia na nowe produkty zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami klientów. 

99. BOBG20171204001 

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji napojów wytwarzanych z owoców aronii 
z własnych organicznych upraw. Firma oferuje szeroką gamę naturalnych produktów 
o wysokiej zawartości witamin. Napoje są pasteryzowane i bez żadnych dodatkowych 
substancji. Firma poszukuje partnerów w Europie do zawarcia umów usług 
dystrybucyjnych. 

100. BOTR20171114001 
Turecki producent igieł do dozowników insuliny i  atomizatorów, będący dominującym 
aktorem w sektorze zdrowia na lokalnym rynku, poszukuje partnerów do współpracy 
w ramach umowy usług dystrybucji lub agencji handlowej. 

101. BOFR20161128001 

Francuska firma specjalizująca się w precyzyjnych i małych rozmiarem częściach 
metalowych i plastikowych oferuje umowy produkcyjne i podwykonawstwa. Projektuje 
i wytwarza mikro-techniczne komponenty i podzespoły dla wymagających rynków, 
takich jak kosmiczny, medyczny i dóbr luksusowych. Ma dużą wiedzę o nowoczesnych 
technologiach (cięcie mechaniczne i strumieniem wody, nadlewanie, wtrysk, druk 3D, 
mikroobróbka) i silne doświadczenie z różnymi materiałami i cennymi metalami. 

102. BOFR20171115001 

Francuskie MŚP specjalizujące się w technologii druku 3D oferuje usługi od 
wspomaganej komputerowo koncepcji do wykonawstwa. Firma posiada jedną 
z największych drukarek 3D we Francji. Firma poszukuje producentów, biur 
projektowych, projektantów, architektów chcących produkować małe serie produktów 
końcowych, funkcjonalnych prototypów do zawarcia umowy produkcyjnej i usługowej. 

103. BORU20171204001 
Rosyjski pszczelarz z regionu Nowogrodu poszukuje partnerów handlowych do zawarcia 
umowy usług dystrybucyjnych. Firma specjalizuje się w produkcji miodu kwiatowego 
zbieranego z dziko rosnących roślin w regionie północno-zachodniej Rosji.  

104. BOES20170912001 
Doświadczona firma z północnej Hiszpanii produkuje wysoko efektywny regulator 
napięcia łączący trwałość, niskie koszty i łatwą obsługę bez elektronicznych składników 
mocy. Firma poszukuje umów agencji handlowej,  dystrybucji i produkcji. 

105. BOJO20171119001 

Jordańska firma wyspecjalizowana w produkcji wschodnich i zachodnich słodyczy 
poszukuje partnerów, którzy chcieliby dystrybuować arabskie słodycze w swoich 
regionach. Firma zamierza do wzrostu wolumenu sprzedaży w krajach europejskich 
poprzez umowę dystrybucji. 

106. BORO20161219002 

Rumuńska firma aktywna w produkcji wyrobów z żywic poliestrowych wzmocnionych 
włóknem szklanym lub węglowym posiada maszyny najnowszej technologii 
i wykwalifikowany personel. Firma poszukuje współpracy z dystrybutorami w kilku 
krajach i kieruje ofertę do sektora budownictwa. 

107. BONL20171127003 

Holenderskie MŚP specjalizuje się w oprogramowaniu do zarządzania jakością 
w laboratoriach pomiarowych producentów przemysłowych. Najważniejszą zaletą 
oprogramowania są zautomatyzowane usługi dla planów i potrzeb pomiarowych, 
funkcjonalności poszukiwania i śledzenia oraz zwrot inwestycji po kilku miesiącach. 
Firma poszukuje umów agencji handlowej z przedstawicielami mającymi dostęp do 
sieci laboratoriów pomiarowych firm przemysłowych. 
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108. BOUK20171205001 

Brytyjska firma dostarczająca szereg bakteriobójczych lamp UV (GUV) sprawdzonych 
w redukcji rozwoju chorób odpowietrznych i infekcji szpitalnych poszukuje 
dystrybutorów do jej reprezentowania w Europie centralnej i wschodniej oraz 
państwach bałtyckich. Produkty są stosowane głównie w sektorze zdrowia, ale są też 
wdrażane w przemyśle spożywczym. 

109. BRIT20171013001 

Włoska firma założona w 2016 roku chce poszerzyć typologię oferowanych produktów 
i poszukuje pelletu, węgla i podpałek. Firma została niedawno założona, posiada 
doświadczenie w sprzedaży online i ciekawe portfolio klientów. Spółka poszukuje 
dostawców wyżej wymienionych produktów z Austrii, Chorwacji, Niemiec, Polski 
i Szwajcarii do zawarcia długoterminowych umów dystrybucyjnych. 

110. BRUK20171213001 

Brytyjska firma zajmująca się systemami automatyki i sterowania poszukuje 
podwykonawców w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Czechach i na Słowenii. Partnerzy będą 
posiadać solidne zaplecze w zakresie inżynierii mechanicznej i będą zobowiązani do 
przełożenia projektów koncepcyjnych na projekty szczegółowe w dziedzinach 
technicznych, takich jak automatyzacja, montaż i testowanie towarów, przenoszenie 
mechaniczne i paletyzacja, projektowanie maszyn, robotyka,podnoszenie i układanie 
czyli tzw. "pick and place", oprzyrządowanie oraz rozbudowa i udoskonalanie procesów 
przemysłowych. 

111. BRFI20171109003 

Lider na fińskim rynku, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji elastycznych 
profili wykonanych z gumy, elastomeru termoplastycznego TPE i silikonu, poszukuje 
producentów płyt gumowych i silikonowych o różnych szerokościach i grubościach do 
własnych celów produkcyjnych. Arkusze mogą być z klejem lub bez. Poszukiwani są 
partnerzy do umowy produkcyjnej w Niemczech, Polsce, Czechach, we Włoszech 
i Francji. 

112. BRRU20171121001 

Rosyjska firma prowadzi działalność w zakresie usług samochodowych oraz handlu 
detalicznego częściami i akcesoriami samochodowymi (opony, olej, akumulatory do 
samochodów osobowych itp.) poszukując zagranicznych producentów chemii 
samochodowej i elektroniki samochodowej do zawarcia umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

113. BRUK20171129001 

Doświadczeni brytyjscy doradcy projektowi i marketingowi poszukują możliwości 
poszerzenia swojej sieci partnerów i poszukują kreatywnych marek w Europie 
Środkowej i Wschodniej do współpracy w ramach umowy outsourcingowej.  Twórcami 
markowymi mogą być graficy lub usługodawcy IT tacy jak: projektanci/deweloperzy 
stron internetowych.  

114. BRLV20171205001 

Łotewska firma projektująca i produkująca instalacje hydrauliczne zamierza rozpocząć 
produkcję pisuaru przy użyciu technologii ceramicznej. Firma poszukuje w Europie 
zakładu produkcyjnego, który mógłby wyprodukować produkt w pożądanych ilościach 
na życzenie klienta zgodnie z umową produkcyjną. 

115. BRRU20171116001 
Rosyjska firma handlowa i budowlana poszukuje zagranicznych dostawców 
oprzyrządowania łazienkowego (mieszalniki i ceramika łazienkowa). Spółka jest 
zainteresowana zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

116. BRRU20171207001 
Rosyjski koncern spożywczy poszukuje dostawców czosnku, imbiru marynowanego, 
marynowanych ananasów oraz pieczarek w plasterkach marynowanych w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

117. BRRU20171207002 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju tarcicy poszukuje 
partnerów za granicą w celu zakupu dowolnego typu wielofunkcyjnej maszyny do 
obróbki drewna w ramach umowy produkcyjnej. 

118. BRUK20171106001 

Ta północnoirlandzka firma włókiennicza z Irlandii Północnej poszukuje możliwości 
współpracy na zasadzie porozumień produkcyjnych z olejarniami w całej Europie, które 
mogą produkować 100% len i/lub 100% tkaninę bawełnianą. Firma poszukuje również 
innowacyjnych produktów tekstylnych kuchennych, aby wzbogacić swoją ofertę. 
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119. BRMT20171215001 
Maltańska firma rozpoczynająca działalność zajmującą się drukowaniem 3D poszukuje 
dostawców/dystrybutorów/producentów granulatu PLA (kwasu polilaktycznego) 
w ramach umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej. 

120. BRRO20171121001 
Rumuńskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją mięsa wieprzowego poszukuje 
nowych europejskich dostawców żywej trzody chlewnej w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

121. BRRO20171207001 

Rumuński dystrybutor kosmetyków naturalnych, naturalnych suplementów diety 
i zdrowej żywności poszukuje naturalnych, ECO, BIO surowców, żywności i kosmetyków 
do sprzedaży we własnym wyspecjalizowanym sklepie w Rumunii, na podstawie 
umowy dystrybucyjnej. 

122. BRBE20171122001 

Przedsiębiorstwo belgijskie specjalizuje się w środkach czyszczących przeznaczonych na 
rynek flexoprintingu. Poszukuje dostawców sody oczyszczonej do stosowania 
w systemie czyszczenia strumieniowo-ściernego. Soda służy do czyszczenia walców 
aniloksalnych przez oczyszczenie powierzchni Firma poszukuje dostawców w ramach 
umowy dystrybucyjnej. 

123. BRUK20171129002 

Brytyjska firma specjalizująca się w energii odnawialnej opracowała system gospodarki 
odpadami, który umożliwia przekształcanie odpadów organicznych w energię, nawozy 
sztuczne i wodę dla zrównoważonego sektora budownictwa. Firma poszukuje 
długoterminowego partnera w Europie z wyłączeniem Wielkiej Brytanii w celu zawarcia 
umowy produkcyjnej/montaż instalacji elektrycznych, mechanicznych i rurociągowych. 
Firma będzie potrzebowała zdolności do obsługi, instalacji i konserwacji kontenerów 
wysyłkowych 20''. 

124. BRUK20171122001 

Założony w Wielkiej Brytanii dostawca specjalizujący się w dostarczaniu 
oprzyrządowania laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych/reagentów poszukuje 
nowych produktów w swoich czterech działach: biologii komórkowej, biologii 
molekularnej, kwantyfikacji/ wykrywania i mikroskopii elektronowej. Firma prowadzi 
sprzedaż bezpośrednio do ośrodków akademickich, przemysłowych, 
biotechnologicznych, kontraktowych organizacji badawczych. Oferuje ona umowę 
dystrybucyjną dotyczącą reprezentowania innowacyjnych instrumentów, 
w szczególności od spółek spin out na rynki Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

125. BRNL20171121001 

Holenderski projektant opracował szereg geometrycznych przedmiotów szklanych do 
dekoracji wnętrz. Produkty są wytwarzane ręcznie przez firmę i z powodzeniem 
sprzedawane od kilku lat w sklepach w Holandii, Francji i innych krajach europejskich. 
Ze względu na rosnący popyt właściciel poszukuje producenta, który jest 
zainteresowany przejęciem (całkowitej lub częściowej) produkcji lamp w ramach 
umowy produkcyjnej.  

126. BRRO20171031001 

Rumuńskie MŚP rozwinęło silną sieć dystrybucji dla lokalnych i zagranicznych 
dostawców elementów złącznych i systemów mocowania. Firma posiada znaczną 
powierzchnię magazynową. Spółka jest skłonna działać jako dystrybutor do sprzedaży 
produktów innych firm w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

127. BRME20160920001 

Firma czarnogórska z siedzibą w Barze jest odnoszącym sukcesy biurem podróży 
i turystyki oraz przedstawicielem poszukującym nowych klientów międzynarodowych, 
oferującym usługi agenta i przedstawiciela. Spółka jest zainteresowana współpracą na 
zasadzie umowy agencyjnej z organizacjami z sektora turystyki i dziedzictwa 
kulturowego.  

128. BRUA20171128001 

Firma, specjalizująca się w kosmetologii, poszukuje profesjonalnych kosmetyków (do 
pielęgnacji twarzy i ciała) oraz urządzeń medycznych (urządzenia kosmetyczne do 
pielęgnacji twarzy i ciała - odparowywacze, fonoforeza ultradźwiękowa, myjka 
ultradźwiękowa itp.) producentów z krajów europejskich i azjatyckich do dystrybucji 
swoich produktów na rynku ukraińskim. Spółka jest zainteresowana nawiązaniem 
długoterminowej współpracy w formie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
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129. BRBE20171124001 

Firma belgijska dystrybuuje własne krzesełko dziecięce. Poszukuje obecnie wysokiej 
jakości produktów przeznaczonych na ten sam rynek do dystrybucji wraz z krzesłem. 
Firma poszukuje partnerów, którzy posiadają wysokiej jakości produkt w segmencie 
niemowląt i dzieci i chcą wejść na rynek belgijski, holenderski i/lub francuski. 

130. BRCZ20171205001 

Czeska firma zajmująca się opracowywaniem, produkcją i dostarczaniem technologii 
oczyszczania ścieków, uzdatniania wody i powietrza oraz energii poszukuje partnerów 
do współpracy z ciekawymi pomysłami w projektach badawczych dotyczących 
uzdatniania wody. Partner powinien być podwykonawcą rozwiązań przesyłowych, 
które mogłyby zostać przeniesione na inne dziedziny. Rozważa się współpracę na 
podstawie podwykonawstwa. Firma współpracuje z wieloma instytucjami 
akademickimi. 

131. BRFR20171123001 

Francuska firma projektowa zajmująca się zielonymi, innowacyjnymi projektami 
opracowała elektroniczne urządzenie solarne, które ma być produkowane tanio 
i dystrybuowane w krajach rozwijających się po stosunkowo niskiej cenie. Nowa 
i proekologiczna lampa składa się z korka. To MŚP z siedzibą w Paryżu poszukuje 
możliwości współpracy na podstawie umowy outsourcingowej z zagraniczną firmą na 
zakup aglomerowanych arkuszy korka dostosowanych do potrzeb tego urządzenia. 

132. BRUK20171127001 

Brytyjska firma opakowaniowa poszukuje umowy produkcyjnej z partnerem, który 
mógłby dostarczyć pojemniki i filiżanki PET (politereftalanu etylenu) dla sektora 
spożywczego przy użyciu technologii termoformowania. Naczynia muszą mieć 
możliwość bezpośredniego drukowania na tworzywie sztucznym. Firma poszukuje 
partnerów w Europie Wschodniej lub ewentualnie w Turcji. Potencjalny partner musi 
być w stanie realizować zlecenia do poziomu ładunku kontenerowego.   

133. BRCY20170215001 

Hurtownia cypryjska poszukuje producentów odparowanego płynu hydrowęglowego 
(D60 lub D80) w Europie i poza jej granicami w ramach umów agencyjnych 
i dystrybucyjnych. Spółka cypryjska chciałaby działać jako agent i/lub dystrybutor, aby 
reprezentować i/lub sprzedawać produkty potencjalnych partnerów na Cyprze. 

134. BRUK20171208001 

Brytyjska firma projektuje przyjazne dla środowiska trumny i poszukuje możliwości 
outsourcingu produkcji niektórych z nich do doświadczonej firmy.  Potencjalni 
partnerzy muszą być wykwalifikowani w  produkcji trumien i używać zrównoważonych, 
przyjaznych dla środowiska produktów, które w 100% ulegają biodegradacji, aby 
spełnić standardy brytyjskiej firmy.  

135. BOIL20171126001  

Izraelska firma rolnicza specjalizuje się w produkcji i sprzedaży nasion, oferuje nasiona 
koniczyny do wykorzystania na paszę dla zwierząt,  obornik i mieszanki dla rozwoju 
"Zielonego rolnictwa" jako środka zapobiegającego  chwastom i wzbogacającym glebę 
w azot. Zalety produktu na rynku obejmują uniwersalność stosowania parametrów (typ 
pogoda / gleba), zapobieganie erozji gleby, opłacalność dla użytkownika. Poszukuje 
umowy o pośrednictwo handlowe i dystrybucyjne. 

136. 
 
BOCY20170929001  

Cypryjska firma specjalizująca się w wytwarzaniu domowych detergentów i innych 
środków i narzędzi czyszczących poszukuje partnerów do umów handlowych i umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. Poszukuje agentów i dystrybutorów z Europy 
i spoza niej, aby promować i dystrybuować swoje produkty w swoich krajach. Oferuje 
także umowę na produkcję pod marką własną. 

137. BOQA20171127001 

Katarska firma  zajmująca się prażenia orzeszków suchych jest spółką siostrzaną ze 
szwedzkiej grupy. Produkuje przekąski i suche prażone produkty. Firma poszukuje 
dystrybutorów i agentów handlowych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i na Bliskim 
Wschodzie. 
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138. BOES20171024001  

Hiszpańska firma z siedzibą w północno-zachodniej Hiszpanii, producent maszyn do 
prac badawczo-rozwojowych w branży handlu kamieniami z ponad 30-letnim 
doświadczeniem, poszukuje umów agencyjnych lub usług dystrybucyjnych dla tego 
opatentowanego złącza, zdolnego do topienia większości materiałów stosowanych na 
blaty, w tym ceramiczne, kwarc, granit i marmury, na miejscu, umożliwiając łatwą 
obsługę i szybki montaż, niezależnie od wielkości i projektu. 

139. BOMK20171113001  

Macedoński producent naturalnej wody mineralnej, napojów bezalkoholowych, 
napojów bezalkoholowych, napojów energetycznych i piwa alkoholowego poszukuje 
partnerów biznesowych w UE i innych krajach. 
Firma, z tradycją od 22 lat, jest zainteresowana rozwojem szerokiej gamy produktów na 
rynkach zagranicznych poprzez współpracę z podmiotami zainteresowanymi umową 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

140. BOHR20171111001  

Chorwacka firma, producent nowoczesnego, praktycznego i użytecznego produktu, 
zaprojektowanego do ochrony obuwia damskiego podczas jazdy, oferuje swoje 
produkty dystrybutorom (umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych) 
i przedstawicielom handlowym (umowa agencyjna), aby znaleźć nowe rynki dla ten 
innowacyjny produkt. 

141. BODE20171120001 

Niemiecka firma zajmuje się handlem drewnem i półproduktami z Rosji, Białorusi 
i innych krajów Europy Wschodniej z wieloletnim doświadczeniem. Drewno 
i półprodukty są oferowane z różnych rodzajów drzewa o różnych jakościach. Firma 
poszukuje nowych partnerów zainteresowanych kupowaniem półproduktów z drewna 
Możliwymi partnerami są sklepy z artykułami z drewna, sklepy typu "zrób to sam" lub 
fabryk planujących. Chcieliby zawrzeć umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

142. BOPT20171107001  

Portugalska firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej, a mianowicie 
dostarczanie rozwiązań automatyzacji pod klucz i zarządzanie produkcją, poszukuje 
firm przemysłowych do  budowania maszyn i urządzeń przemysłowych, którzy 
potrzebują partnera w dziedzinie automatyzacji. Firma jest gotowa zapewnić wsparcie 
techniczne w formie umów o świadczenie usług komercyjnych z umową o pomocy 
technicznej, outsourcingiem lub umowami serwisowymi. 

143. BOPL20171114001  

Firma Medical travel facilitator pomaga pacjentom dotrzeć do najlepszych prywatnych 
klinik w Polsce. Firma zapewnia konsultacje i porady w zakresie planowanego leczenia 
oraz pomaga w organizacji podróży. Specjalizują się w ortopedii, okulistyce, NanoKnife 
i wielu innych. Firma chciałaby współpracować z placówkami medycznymi w Europie - 
domami opieki, klinikami, domami spokojnej starości, fundacjami pacjentów, biurami 
podróży w celu promowania i rekomendowania naszych usług na podstawie umowy 
agencyjnej. 

144. BOPL20171123001  

Polska firma specjalizująca się w produkcji mebli drewnianych poszukuje 
dystrybutorów i oferuje moce produkcyjne oraz usługi podwykonawstwa dla partnerów 
z UE. Produkowane są meble z drewna litego i sosnowego z litego drewna do domu 
i biura. Rozważana jest współpraca z partnerami handlowymi w oparciu o umowę 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma oferuje również zdolności produkcyjne dla 
wykonawców w ramach umów na usługi produkcyjne i podwykonawstwo 

145. BONL20171127002 

Holenderska firma deweloperska i producent innowacyjnych rozwiązań technicznych 
dla pacjenta i opiekuna oferuje nowatorskie łóżko porodowe, które łączy wygodę matki 
z funkcjonalnością i łatwością obsługi dla położnej i personelu pielęgniarskiego. Ma 
ergonomiczny kształt. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów z dobrymi kontaktami 
w przychodniach położniczych, centrach dla matek i dzieci oraz specjalistach 
pediatrycznych. 
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146. BOAM20171215001  

Ormiańska firma, założona w 2005 roku, specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy 
herbat ziołowych. W szczególności firma produkuje ziołowe herbaty i mieszanki, takie 
jak tymianek, koper, mięta, rumianek, eukaliptus, herbata dziurawca (hypericum) itp. 
Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. 

147. BORO20171116002  

Rumuńska firma jest agencją reklamową, która oferuje specjalistyczne usługi, takie jak: 
tworzenie koncepcji projektów logo i pakietu identyfikacji wizualnej marki w celu 
promowania i definiowania klientów produktów / usług (wizytówki, nagłówki listów, 
ulotki, katalogi, prezentacje mapy, etykiety, plakaty itp.); projektowanie znaków dla 
książek i projektowanie stron internetowych. Firma oferuje swoje usługi w ramach 
umowy o świadczenie usług. 

148. BOPL20161118001 
Polskie MŚP opracowało animacje i wizualizacje 3D do celów marketingowych dla wielu 
klientów. Firma chciałaby oferować swoje usługi zagranicznym partnerom biznesowym. 
Firma jest zainteresowana zawarciem umowy o świadczenie usług. 

149. BOFR20171115002  

Francuska firma technologiczna opracowuje oprogramowanie i aplikacje dla sektora 
opieki zdrowotnej. Francuska firma technologiczna poszukuje umów o świadczenie 
usług dystrybucyjnych do swojej aplikacji specjalizującej się w zabiegach odmładzania 
twarzy. 

150. BOUK20171216001  

Brytyjska firma produkująca inhibitory piany pojedynczego produktu do przetwarzania 
buraków cukrowych lub warzyw korzeniowych na etapach zarówno zimnych, jak 
i gorących poszukuje firm z wiedzą branżową, które mogłyby działać jako ich 
dystrybutorzy reprezentujący swoje produkty w przemyśle spożywczym / przetwórstwa 
cukru. Produkt bardzo skutecznie zmniejsza zużycie produktu w porównaniu 
z produktami konkurencji. Jest również certyfikowany jako zgodny z koszernością i halą, 
jak również z amerykańską certyfikacją FDA. 

151. BORO20161219006  
Rumuńska firma produkuje plastikowe przedmioty do użytku przemysłowego 
i konsumpcyjnego. Firma poszukuje współpracy z partnerem europejskim na podstawie 
umowy podwykonawstwa. 

152. BOJO20171106001  

Jordańska firma specjalizująca się w powłokach ochronnych i chemii budowlanej 
poszukuje partnerów, którzy chcieliby dystrybuować swoje produkty z produktów 
budowlanych, wykończeń architektonicznych i rozwiązań łagodzących korozję 
strukturalną w swoich regionach. Celem firmy jest zwiększenie wielkości sprzedaży, 
szczególnie w krajach europejskich poprzez umowę dystrybucyjną. 

153. BOCY20170823001  

Cypryjska firma, specjalizująca się w produkcji oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
poszukuje partnerów w ramach umowy o pośrednictwie handlowym i dystrybucji. 
Potencjalni partnerzy powinni reprezentować i sprzedawać produkt firmy cypryjskiej 
klientom w swoich krajach. 

154. BOSI20171018001  

Słoweńska firma zatrudniająca 35 doświadczonych specjalistów zajmujących się 
produkcją zimową (pługi śnieżne, rozrzutniki) i letnią użytecznością publiczną (siekiery 
do rąbania drzewa i gałęzi, kosiarki, zamiatarki uliczne) oraz sprzęt rolniczy (ładowacze 
czołowe, hydraulika przednia) poszukuje dystrybutorów do współpracy za 
pośrednictwem umów agencyjnych lub umów dystrybucyjnych. 

155. BOEE20170828003 

Estońska firma szuka kontaktów ze startupami i firmami potrzebującymi wsparcia 
w zakresie rozwoju sprzętu i oprogramowania oraz prototypowania, ulepszania 
istniejących produktów i / lub tworzenia makiet animacji przed ich prototypowaniem. 
Firma ma doświadczony zespół inżynierów sprzętu i oprogramowania, projektantów 
i partnerów, którzy mogą pomóc w kształtowaniu pomysłu i przygotować go od 
pomysłu do masowej produkcji. Firma oferuje umowy serwisowe i umowy na 
produkcję. 
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156. BOSK20171103002  

Słowacka firma rodzinna oferuje innowacyjne pompy ciepła, które gwarantują 
najbardziej wydajną pracę. To rozwiązanie jest przyjazne dla środowiska Firma 
poszukuje dystrybutorów swoich produktów za granicą bez preferencji krajowych. 
Chcieliby współpracować za pośrednictwem agencji handlowej i umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

157. BOFR20171127001  

Francuska firma, działając jako wyspecjalizowany agent sprzedaży francuskich winnic 
i sprzedając wina profesjonalistom, restauracjom, sklepom winiarskim, hurtownikom 
i detalistom we Francji poszukuje partnerów biznesowych w Europie zainteresowanych 
katalogiem francuskich win. Produkty to przede wszystkim wina organiczne i musujące. 
Firma jest zainteresowana omówieniem umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych z potencjalnymi partnerami. 

158. BOGR20171024001  

MŚP z Grecji opracowało platformę internetową, która świadczy usługi konsultingowe 
za pomocą ankiet i kalkulatorów potencjalnym przedsiębiorcom potrzebującym 
wskazówek dotyczących rozpoczęcia działalności. Grecka firma poszukuje partnerów, 
firm komunikacyjnych i / lub marketingowych z doświadczeniem w zakresie usług 
informatycznych, aby stworzyć długoterminową agencję handlową w celu promowania 
platformy 

159. BOCZ20171006001  

Czeskie MŚP `będący instytutem badawczym zajmuje się technologią kolejową. 
Oferuje testy w trzech laboratoriach: 
- Laboratorium bezpieczeństwa pożarowego 
- Statyczne i dynamiczne testy laboratoryjne 
- Laboratorium badań niezawodności. 
Firma pomaga również zrozumieć wymagania różnych standardów i relacji do wyników 
testów. Poza testowaniem zapewnia edukację w specjalistycznych obszarach operacji. 
Czeskie MŚP szukają agencji lub partnera za pośrednictwem umowy dystrybucyjnej lub 
usług. 

160. BORU20171116003  

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji odzieży wierzchniej do podróży i życia 
miejskiego: wygodne i wysokiej jakości kurtki na zimę, wiosnę, jesień i lato są specjalnie 
zaprojektowane dla osób spędzających dużo czasu na świeżym powietrzu. Firma 
poszukuje partnerów handlowych i partnerstwo w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych 

161. BOHR20171111002  

Chorwacki producent wysokiej jakości sufitów metalowych, profili płyt kartonowo-
gipsowych, aluminiowych fasad i specjalnych profili, oferuje swoje usługi w formie 
umowy outsourcingowej (wyposażenie wszelkiego rodzaju lokali i hal / domów, montaż 
profili i fasad), ale także poszukuje dla przedstawicieli (agentów) za pośrednictwem 
umowy agencyjnej. 

162. BOGR20171115001  

Grecka firma, producent naturalnych i organicznych kosmetyków i perfum, takich jak 
produkty do pielęgnacji ciała, produkty do pielęgnacji domowej i delikatne perfumy, 
poszukuje partnerów w UE i krajach trzecich. Firma oferuje umowę o świadczenie usług 
dystrybucji, a także umowę dotyczącą produkcji pod marką własną. 

163. BORO20171106001  

Rumuński producent ekologicznego rokitnika o wysokich walorach funkcjonalnych 
i terapeutycznych poszukuje partnerów z branży spożywczej i farmaceutycznej do 
wykorzystania jagód w swoich procesach produkcyjnych. Klient jest zainteresowany  
umowami dystrybucyjnymi bezpośrednio z producentami / producentami z dwóch 
wyżej wymienionych branż. 

164. BOTR20171208001 
Znany turecki producent wewnętrznych i zewnętrznych implantów ortopedycznych 
poszukuje  partnerów, którzy chcieliby działać jako dystrybutorzy firmy lub chcieliby 
pracować w ramach umowy o podwykonawstwo. 
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165. BOCZ20171106001 

Czeska firma oferuje nowe projekty dotyczące wyposażenia drzwi, szczególnie klamki, 
okucia, zawiasy, zamki itp. Unikatowe wzornictwo oferowane jest we wszystkich 
modelach - kute, stal nierdzewna, mosiądz, ale także w specjalistycznych produktach, 
takich jak uchwyty i zamki bezpieczeństwa lub luksusowa linia uchwytów i okuć. Firma 
poszukuje partnerstwa opartego na usługach dystrybucyjnych, zwłaszcza 
odsprzedawców lub wyspecjalizowanych sklepów lub agencji powiązanych 
z producentami drzwi i projektantami. 

166. BOLT20171129002  

Litewska firma promuje zdrowy styl życia i produkuje funkcjonalne produkty spożywcze 
w proszku, jak np. różne jagody, warzywa i nasiona . Obecnie poszukuje partnerów za 
granicą w ramach umów o świadczenie usług dystrybucji, pośrednictwa handlowego 
lub usług. 

167. BOES20170712001  

Hiszpański producent zbiorników ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego 
i chemicznego oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie przetwarzania produktów 
płynnych, przewodzenia cieczy / dozowania i automatyzacji procesów przemysłowych. 
Firma poszukuje biur i wydziałów inżynierii przemysłowej dla umów dotyczących 
produkcji i usług (projektowanie i rozwiązania w dziedzinie inżynierii mechanicznej). 
Porozumienie handlowe jest również brane pod uwagę w celu rozszerzenia swoich 
produktów rynkowych. 

168. BOSG20171207001  

Firma z Singapuru produkuje i specjalizuje się w aparatach ortodontycznych 
(metalowych i ceramicznych, taśmach molowych, drutach łukowych, elastomerach, 
wybielaczach zębów) i jest zainteresowana pozyskaniem dystrybutorów w Europie za 
pośrednictwem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

169. BOIT20171109002  

Włoska firma ma ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów 
pończoszniczych i bieliźnianych, a w szczególności specjalizuje się w produkcji damskich 
skarpet i rajstop, produkuje zarówno markę własną, jak i na zamówienie. Firma szuka 
partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy 
produkcyjnej.  

170. BOSI20171121001  

Słoweńska firma opracowała narzędzie multimedialne dla osób niewidomych 
i niedowidzących, które pozwala im czuć kształty na standardowym ekranie 
dotykowym. Użytkownik może rysować, uczyć się skryptu brajlowskiego, tworzyć 
i udostępniać zawartość lub grać w gry. Firma poszukuje nowych partnerów, którzy 
mogą wprowadzić to rozwiązanie dla organizacji dla niewidomych i niedowidzących 
w krajach sieci, na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

171. BOUK20171115001 

Cyfrowa agencja z siedzibą we wschodniej Anglii ma bardzo zrównoważony zestaw 
technologii i marketingu. Treści są planowane i realizowane dla kampanii w mediach 
społecznościowych, z uwzględnieniem szczegółowych wymagań marki lub produktu, 
a następnie dokładnie monitorowane. Wyniki często wykazują bardzo wysoką 
penetrację i pozytywne opinie, a także ogólną poprawę sprzedaży produktów. 
Właściciele marek i produktów są poszukiwani w celu zawarcia umów usługowych. 

172. BOHU20171106001  

Największa węgierska prywatna firma farmaceutyczna poszukuje możliwości uzyskania 
licencji na produkt leczniczy zawierający wapń i witaminę D3 bez recepty (OTC) z 
pozwoleniem na wzajemne uznawanie (MRP) w kilku krajach Unii Europejskiej. Firma 
oferuje również produkcję tego produktu. 

173. BONL20171221001  

Holenderskie MŚP ma silną pozycję w zakresie wprowadzania odżywek sportowych na 
rynki Europy Zachodniej. Prawa własności są powiązane ze znanymi komercyjnymi 
kanałami telewizyjnymi, które koncentrują się na aktywnościach na wolnym powietrzu. 
W oparciu o silną pozycję praw własności w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, 
holenderskie MŚP szuka umów handlowych z partnerami dystrybucyjnymi i agencjami, 
które docierają do docelowej grupy sportowców sportów ekstremalnych. 
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174. BOSK20171130001 

Młoda słowacka firma działająca głównie w sąsiednich krajach oferuje opatentowaną 
technologię plastikowych butelek wielokrotnego użytku, nadających się do użytku 
przemysłowego. Firma oferuje również specjalnie opracowaną maszynę do 
przepakowywania, plastikowe butelki, specjalną folię, nadającą się do dalszego użytku 
i własny system kolekcjonerski. Firma chciałaby rozpocząć nową długoterminową 
współpracę w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, która pozwala na 
dostarczanie produktów termicznych lub umowy produkcyjnej z zagranicznym 
producentem. 

175. BOFR20170705005  

Francuska firma produkująca tłuszcze zwierzęce, odwodnione i hydrolizowane białka 
zwierzęce poszukuje dystrybutorów na następujących rynkach: karmy dla ryb, karmy 
dla zwierząt domowych, karma dla innych zwierząt, nawozy organiczne, oleochemia 
i odnawialne źródła energii. Umowy o usługi dystrybucji są poszukiwane. 

176. BOES20171117001  

Hiszpańska firma specjalizująca się w Big Data, analityce danych, systemach 
informacyjnych, MRO (konserwacja, naprawy i operacje) oraz konserwacji 
predykcyjnej. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych wdrożeniem 
innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań w zakresie optymalizacji wydajności, 
Przemysłu 4.0 oraz prawa zatrudnienia i świadczeń (produktywność) . Firma poszukuje 
umów podwykonawstwa i umów agencyjnych. 

177. BOLV20171101001  

Łotewska firma zajmująca się rozwiązaniami do monitoringu technicznego systemów 
płatności sieciowych i bankomatów, digitalizacji przemysłowej i diagnostyki sprzętu 
produkcyjnego poszukuje agentów handlowych, którzy byliby w stanie reprezentować 
firmę dla ostatecznych klientów, integratorów systemów i producentów na podstawie 
umowy agencyjnej. Możliwa jest również współpraca na podstawie umowy licencyjnej. 

178. BOLT20171116002  

Litewska firma doradcza ds. Zarządzania poszukuje innowacyjnych firm z branży 
elektroniki, informatyki lub robotyki, które chcą przenieść część swoich działań 
badawczo-rozwojowych na Litwę i dołączyć do wniosku o program finansowania 
strukturalnego (Smart FDI) w ramach umowy o wspólnym przedsięwzięciu. Firma 
poszukuje partnerów o średniej skali projektów 0,5 - 2 mln EUR, oferując 
przygotowanie aplikacji, doradztwo i zarządzanie projektami za 10% udziałów. 
Finansowanie jest dostępne dla różnych działań badawczo-rozwojowych. 

179. BOES20171204001  

Hiszpańska nagrodzona winiarnia rodzinna produkuje szeroką gamę win pochodzących 
z Ribera de Duero, Rueda, Toro, Cigales i Rioja. Firma ma doświadczenie we współpracy 
międzynarodowej. Winiarnia posiada europejski certyfikacji jakości. Umowy handlowe 
i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych mają na celu promocję ich win. 

180. BOIT20160418002 

Włoska firma, specjalizująca się w produkcji, pakowaniu i dystrybucji wysokiej jakości 
oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, oferuje swoje produkty dystrybutorom 
i przedstawicielom handlowym z doświadczeniem w branży dla smakoszy, którzy mogą 
wprowadzić je na swoje lokalne rynki. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia z regionu 
Liguria ma chronioną nazwę pochodzenia i innowacyjne opakowanie (butelka 
aluminiowa). 

181. BOFI20171213001 

Fińska firma, założona w 1979 roku, specjalizuje się w produkcji wykładzin winylowych 
i płytek. W swojej produkcji wykorzystują specjalnie zaprojektowane tworzywa 
sztuczne wykonane w tym celu. Wszystkie produkowane podłogi i płytki są trwałe, 
bezpieczne i łatwe w utrzymaniu. Produkty są używane zarówno w domach, jak i 
miejscach publicznych. Firma eksportuje do ponad 10 krajów, a w celu poszerzenia sieci 
sprzedaży poszukuje nowych partnerów do umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych w Europie i Azji. 
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182. BOCZ20171204001  

Czeska firma poszukuje międzynarodowych kanałów sprzedaży z segmentu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla swoich produktów, które obejmują szeroką 
gamę produktów oraz usług skoncentrowanych na bezpieczeństwie i analizie sieci. 
Firma działa na całym świecie poprzez swoich partnerów biznesowych i poszukuje 
nowych kontaktów w Europie i za granicą w ramach umów agencyjnych lub umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

183. BODE20170713002  

Niemiecka firma, założona w 2003 roku, specjalizuje się w produkcji i rozwoju 
systemów hydroizolacji i oferuje profesjonalne systemy uszczelniające dla nowych 
i starych budynków. Firma poszukuje partnerów handlowych w Europie, posiadających 
doświadczenie w zabezpieczaniu przed wilgocią, remediacji wtrysku, tunelach 
i uszczelnieniach, gotowych do zawarcia umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej. 

184. BOSI20171108001  

Słoweńska mała firma z branży ICT zorientowana na rozwój i produkcję nowych 
innowacyjnych produktów Z-Wave Smart Home, które zapewniają klientom komfort, 
oszczędność energii i bezpieczeństwo, poszukuje kilku segmentów dystrybutorów dla 
swoich produktów, takich jak sklepy internetowe, narzędzia, deweloperzy , firmy 
telekomunikacyjne i inni zainteresowani dystrybutorzy. Firma oferuje umowę 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

185. BOLV20171031001 

Producent wyrobów drewnianych z Łotwy produkuje wysokiej jakości deski 
wykończeniowe do ścian sauny i ławek oraz gotowe sauny w formie beczki. Firma 
poszukuje partnerów handlowych na mocy umowy agencyjnej na sauny beczkowe 
i dystrybutora w ramach umowy dystrybucyjnej na deski do sauny. 

186. BOJO20171203001  

Jordańska firma przemysłowa jest wiodącą firmą produkującą wszelkiego rodzaju 
detergenty, w szczególności produkty gospodarstwa domowego, tkaniny i produkty do 
pielęgnacji ciała z sześcioma markami zarejestrowanymi pod międzynarodową nazwą. 
Firma posiada linię detergentów do pielęgnacji domowej, w której zamierza rozszerzyć 
swój rynek o rynek UE, dlatego firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów, 
którzy mają doświadczenie w dziedzinie detergentów z odpowiednią bazą danych. 

187. BOCZ20171205001  

Czeska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dostosowanych do potrzeb 
klienta zaawansowanych technologicznie przyrządów naukowych, które odpowiadają 
specyficznym potrzebom badawczo-rozwojowym w zakresie elektroniki, 
optoelektroniki, automatyzacji mikropozycjonowania, diagnostyki plazmowej, kontroli 
próżni i wysokiego napięcia. MŚP jest zainteresowane umową agencyjną i / lub umową 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

188. BOLV20171103001  

Łotewska firma informatyczna z 25-letnim doświadczeniem w branży IT i 
telekomunikacyjnej poszukuje partnerów z branży telekomunikacyjnej, IT, logistycznej, 
projektowej i budowlanej oraz finansowej do współpracy w ramach umowy usługowej. 
Firma szczególnie poszukuje współpracy z potencjalnymi partnerami z innych krajów, 
którzy są zainteresowani założeniem firmy na Łotwie. 

189. BORO20171122001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji i montażu stolarki PCV i aluminium, szkła 
termoizolacyjnego, profilowania i zawijania PCV oraz ścian osłonowych. 
Firma oferuje swoje produkty w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych 
lub umowy agencyjnej.  

190. BOUK20171218001  
Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów i agentów sprzedaży w całej Europie, oferując 
gamę części do samochodów z układem kierowniczym i zawieszenia oraz 
komponentów przemysłowych. 

191. BORO20161219007  

Rumuńska firma jest aktywna w branży obróbki metali od ponad 5 lat, mając zdolność 
do świadczenia różnych rodzajów usług obróbki metali, takich jak formowanie, cięcie 
i łączenie. Firma może dostarczyć różnego rodzaju konstrukcje metalowe, obróbkę 
żelaza i stali, a także inne usługi przetwarzania, takie jak cięcie, gięcie, montaż, 
czyszczenie mechaniczne i barwienie. Firma oferuje swoje usługi, chcąc działać jako 
podwykonawca. 
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192. BOSE20171115001  

Szwedzkie studio gier wirtualnych / rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR) poszukuje 
nowych inwestorów. Od pierwszego uruchomienia w 2016 roku ich gry osiągnęły 
najlepsze wyniki na różnych listach sprzedaży. Obecne finansowanie pokrywa 
działalność do roku 2018 r. Nowe potrzebne środki to około 3 mln EUR. Poszukiwany 
jest partner do umowy finansowej. 

193. BOCY20170420001 

Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji mrożonek, takich jak ciasta, makarony, 
pizze i inne pakowane produkty poszukuje umów pośrednictwa handlowego 
i dystrybucyjnych. Potencjalni zagraniczni partnerzy powinni działać jako pośrednicy 
i dystrybutorzy, aby reprezentować i sprzedawać produkty cypryjskiej firmy w swoich 
krajach. 

194. BOCL20160330002 

Chilijskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji proszków metalurgicznych na 
bazie miedzi, o wysokiej czystości,  na potrzeby technologiczne  dla przemysłu 
elektronicznego, farmaceutycznego, włókienniczego i innych, oferuje swoje produkty 
dystrybutorom i pośrednikom handlowym z Europy, którzy mogą reprezentować firmę 
w swoich krajach. Firma poszukuje również partnerów z tych krajów zainteresowanych 
zawarciem umowy joint venture lub umowy o podwykonawstwo. 

195. BORO20161125001 

Rumuńska firma turystyczna specjalizująca się w organizowaniu podróży dla 
miłośników fotografowania ptaków i zdjęć przyrodniczych w centrum Rumunii 
poszukuje komercyjnych pośredników w celu promowania swoich usług w zakresie 
turystyki przyrodniczej. Podczas wycieczek klienci mają możliwość obejrzenia dzikich 
zwierząt z Rumunii. W celu rozszerzenia działalności firma jest zainteresowana 
zawarciem umów pośrednictwa handlowego, by świadczyć usługi turystyczne firmom 
z UE. 

196. BOES20171129001 

Hiszpańskie MŚP zaprojektowało i wyprodukowało uniwersalny wieszak na mokrą 
odzież, który w bardzo wygodny sposób umożliwia suszenie mokrych ubrań używanych 
w sportach wodnych. Dzięki wbudowanym przyssawkom można go przymocować do 
każdej płaskiej powierzchni, np. do drzwi furgonetki . Firma jest zainteresowana 
zawarciem umów pośrednictwa handlowego. 

197. BOUK20171129002 

Doświadczona firma zajmująca się projektowaniem i marketingiem oferuje swoje usługi 
firmom, które chcą sprzedawać swoje produkty w Wielkiej Brytanii.  Przedsiębiorstwo 
świadczy usługi w zakresie strategicznego marketingu marki, rynku i sprzedaży, 
komunikacji marketingowej, marketingu cyfrowego, PR i marketingu treści, produkcji 
wideo, projektowania stron internetowych i projektowania kreatywnego w ramach 
umowy o świadczeniu usług dla zagranicznych partnerów pragnących prowadzić 
działalność w Wielkiej Brytanii. 

198. BOUA20171116001 

Ukraiński producent oferuje korpusy ceramiczne do szerokiego zastosowania 
w przemyśle ceramicznym i chce zawrzeć długoterminową umowę dystrybucyjną 
z potencjalnymi partnerami. Spółka jest obecna na rynku zagranicznym i jest w stanie 
skutecznie współpracować z europejskimi klientami i partnerami zapewniając zarówno 
europejski poziom jakości jak i współpracy.  

199. BOGR20171121001 

Grecka firma prywatna z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze drobiarskim 
chce nawiązać współpracę międzynarodową. Przedsiębiorstwo poszukuje pośredników 
handlowych (dystrybutorów/agentów/przedstawicieli) zainteresowanych sprzedażą 
i/lub reprezentowaniem produktów firmy (jednodniowe pisklęta lub jaja wylęgowe) za 
granicą w ramach umowy pośrednictwa handlowego lub dystrybucyjnej. 
Przedsiębiorstwo jest również zainteresowane sprzedażą udziałów w spółce na 
podstawie umowy nabycia. 
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200. BOKR20171130001 

Koreańska firma specjalizująca się w elektrochemii poszukuje zagranicznych 
dystrybutorów dla swojego sprzętu pomiarowego, takiego jak PotentioStat (pomiar 
prądu elektrycznego), GalvanoStat (pomiar napięcia) i elektrochemicznej spektroskopii 
impedancyjnej (pomiar oporności). Urządzenia te są niezbędne do produkcji ogniw 
paliwowych, baterii i elektrod. Przyjazny dla użytkownika interfejs i szeroka gama 
metod analizy elektrochemicznej oferowane są w konkurencyjnej cenie. 

201. BORO20171213001 

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów metalowych, takich jak 
metalowe szafki na akta, półki do archiwizacji, meble do gabinetów dentystycznych, 
stanowiska pracy i podobne wyroby wykonane z miękkiej stali i aluminium, rozszerzy 
swoją działalność o nową, większą lokalizację. Firma poszukuje partnerów 
kooperacyjnych z Europy, którzy chcieliby nawiązać współpracę  na podstawie umowy 
produkcyjnej czy podwykonawstwa w podobnym zakresie. 

202. BOUK20170919001 

Rodzinna firma z Wielkiej Brytanii działająca w zakresie usług spa i pielęgnacji skóry 
specjalizuje się w produkcji minerałów i błota. Przedsiębiorstwo zostało założone 
w 1981 r. i oferuje rewelacyjną kurację dla osób zmagających się z łuszczycą i egzemą 
przy użyciu naturalnych, organicznych środków leczniczych wielu marek.  Obecnie firma 
wprowadza na rynek nową markę i zamierza eksportować ją na rynki międzynarodowe 
przy wsparciu dystrybutorów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

203. BOAM20171219001 

Ta armeńska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych, organicznie czystych 
herbat. Przedsiębiorstwo produkuje przede wszystkim medyczne, naturalne 
i organicznie czyste herbaty lecznicze: tymianek, mięta, ziziphora i lebiodka. 
Przedsiębiorstwo chce współpracować z pośrednikami i dystrybutorami. 

204. BOSI20171024001 

Słoweńska firma działająca w zakresie ICT i technologii opartych na obrazowaniu 
oferuje gotowe rozwiązania w zakresie systemów wizyjnych dla przemysłu tworzyw 
sztucznych, metalu, motoryzacyjnego, elektronicznego i farmaceutycznego na 
podstawie umów o świadczenie usług. Opracowana technologia przyczynia się do 
poprawy wydajności i jakości procesu produkcyjnego, zmniejszenia kosztów 
i zwiększenia zysków z produkcji. 

205. BONL20171211002 

Holenderska firma stworzyła platformę skoncentrowaną na potrzebach ludzi, aby 
zapewnić użytkownikom unikalne informacje o ich rzadkich chorobach. Ma on na celu 
poprawę jakości życia poprzez gromadzenie wiedzy i doświadczeń w danej społeczności 
i oferuje informacje na temat potencjalnego udziału w powiązanych badaniach 
klinicznych. W celu uwzględnienia rzadszych chorób MŚP poszukuje obecnie firm 
farmaceutycznych i biotechnologicznych prowadzących badania na rzadkich chorobach 
i potrzebujących uczestników. Współpraca może odbywać się na podstawie umowy 
o świadczenie usług. 

206. BORS20170208003 

Serbska firma założona w 2010 roku oferuje pełen zakres usług w zakresie audytu 
energetycznego: audyt wstępny, szczegółowy, weryfikacyjny i ex post. 
Przedsiębiorstwo oferuje również rozwiązania w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej, projekty związane z energią odnawialną, doradztwo w zakresie dostępu 
do finansowania (linii kredytowych) projektów dotyczących efektywności energetycznej 
oraz dla firm marketingowych na podstawie umowy o świadczeniu usług. Firma oferuje 
również współpracę jako podwykonawca w zakresie efektywności energetycznej.  
Przedsiębiorstwo zrealizowało ponad 90 projektów. 

207. BOUK20171124001 

Ta brytyjska firma oferuje luksusową gamę naturalnych produktów do pielęgnacji skóry 
i włosów. Ich skład jest wolny od siarczanów, parabenów i silikonów. Przedsiębiorstwo 
chce rozwijać swoją działalność na rynkach międzynarodowych i nawiązać współpracę 
z firmami z sektora zdrowia i urody w ramach umowy o świadczeniu usług dystrybucji. 
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208. BOEE20171116001 

Estońskie MŚP specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju oprogramowania oraz 
rozwiązań analityki predykcyjnej w zakresie automatyzacji procesów, integracji 
przemysłowej i automatyzacji. Firma oferuje swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu 
wykrywania problemów biznesowych poprzez zastosowanie zaawansowanej analityki, 
prototypowanie oprogramowania, rozwój i integrację systemów. Główną zaletą jest 
wielobranżowa wiedza. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umowy 
o świadczeniu usług w zakresie rozwoju i partnerstwa w obrębie oprogramowania 
przemysłowego i analizy predykcyjnej. 

209. BORO20161219004 

Rumuńska firma inżynieryjno-doradcza z ponad 26 letnim doświadczeniem 
w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie projektów hydrourbanistycznych 
(gospodarka ściekowa, woda pitna, optymalizacja zasobów wodnych, zaopatrzenie 
w wodę itp.) Przedsiębiorstwo koncentruje się na optymalizacji zużywania wody 
i poszukuje kompleksowych rozwiązań. Oferuje współpracę w oparciu o umowę 
świadczenia usług. 

210. BOPT20170808001 

Firma z Portugalii, obecna na rynku od 2012 roku, działa w zakresie obróbki 
skrawaniem i wyposażenia specjalnego na podstawie rysunku 3D-CAD (projektowanie 
wspomagane komputerowo), prototypów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
klientów. Przedsiębiorstwo chce nawiązać współpracę na podstawie umowy 
podwykonawstwa. 

211. BOUA20170913002 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji płytek ceramicznych i wyrobów 
sanitarnych oferuje szeroki asortyment płytek podłogowych i ściennych oraz różnorakie 
wyroby sanitarne. Przedsiębiorstwo zamierza zawrzeć długoterminową umowę 
dystrybucyjną z potencjalnymi partnerami. Firma jest obecna na rynkach zagranicznych 
i jest w stanie zaoferować europejski poziom jakości i obsługi.  

212. BOIT20171114001 

Włoski konsultant opracował edukacyjne oprogramowanie muzyczne, które ułatwia 
naukę gry na instrumencie poprzez "wskazówki", "sztuczki", sugestie i sample 
muzyczne. Interakcja dźwiękowa/obrazowa pomaga osobie początkującej w grze na 
keyboardzie lub gitarze od razu zagrać znane utwory muzyczne. Pomysłodawca 
poszukuje dystrybutorów w celu wprowadzenia swojego narzędzia na rynki 
zagraniczne. 

213. BOHU20171027001 

Dynamicznie rozwijająca się węgierska firma specjalizująca się w 
instalacjach/testach/obsłudze/konserwacji/doradztwie w zakresie rozwiązań IT 
i bezpieczeństwa oraz wszelkiego rodzaju sieci danych dla małych, średnich 
i międzynarodowych przedsiębiorstw poszukuje nowych projektów na podstawie 
umów outsourcingowych, świadczenia usług lub podwykonawstwa. 

214. BOJO20170801001 

Wiodąca jordańska firma produkująca stalowe systemy rurowe do wodnych sieci 
przesyłowych oraz słupy do przesyłu energii elektrycznej poszukuje producentów 
i wykonawców z krajów UE. Przedsiębiorstwo chce nawiązać współpracę na podstawie 
umów produkcyjnych lub umów podwykonawstwa i proponuje partnerom biznesowym 
wykonywanie rur stalowych, słupów zgodnie z ich wymaganiami i specyfikacjami.  

215. BOTR20161221005 
Turecka firma produkuje części zamienne i wyposażenie dla sektora opon, energii, 
górnictwa, branży cementowej i morskiej. Poszukuje producentów działających w tych 
branżach i oferuje swoje usługi na podstawie umowy podwykonawstwa. 

216. BOGR20171116001 

Firma zorientowana na badania i rozwój, oferująca w pełni zintegrowane rozwiązania 
engineering-to-order (ETO) specjalizuje się w projektowaniu i produkcji form 
wtryskowych, matryc do cięcia i formowania progresywnego, wysokoprecyzyjnych 
części, komponentów i niestandardowych rozwiązań automatycznych. Jako wiodący 
producent form wtryskowych w Grecji i jeden z największych w Europie, firma zamierza 
rozszerzyć współpracę międzynarodową poprzez umowy podwykonawstwa, produkcji 
i/lub świadczenia usługi. 
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217. BOFR20170705007 

Francuski producent staromodnych lad barowych poszukuje dystrybutorów. Po 
zbudowaniu solidnej reputacji we Francji, przedsiębiorstwo jest obecnie gotowe 
rozszerzyć zasięg swojego działania poprzez współpracę z europejskimi specjalistami, 
którzy rozumieją know-how i wartość dodaną rzemiosła. Poszukiwane są umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

218. BODE20171120002 

Niemiecki przedsiębiorca, posiadający bogate doświadczenie w dziedzinie inżynierii 
napędowej, sprzedaje systemy i komponenty napędowe niemieckich producentów do 
hutnictwa, górnictwa i wielu innych gałęzi przemysłu. Partnerami są głównie 
dystrybutorzy lub użytkownicy końcowi. Handlowiec oferuje pojedyncze części, małe 
serie i produkty niestandardowe w konkurencyjnych cenach. Firma szuka 
długoterminowej współpracy z partnerami biznesowymi na podstawie umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych. 

219. BOFR20171130001 

Francuski producent z siedzibą w północnej Francji, spółka zależna międzynarodowej 
grupy, specjalizująca się w obróbce skrawaniem, montażu, testowaniu zespołów 
i podzespołów o dużej wartości dodanej, produkowanych w małych i średnich seriach, 
poszukuje kupującego, który chciałby podpisać umowę przejęcia w celu rozwinięcia 
własnej działalności w dobrej lokalizacji. Sprzedaż obejmie maszyny, kapitał ludzki 
i udziały majątkowe. Obecny zespół zarządzający firmy będzie wspierał nabywcę w fazie 
przejściowej. 

220. BOFR20171117001 

Francuski start-up opracował oprogramowanie do mapowania 3D na dotykowym stole 
dla profesjonalistów z branży turystycznej. Dzięki temu stołowi użytkownik "przenosi 
się" w wirtualny świat 3D i zapoznaje się z ofertą turystyczną: formacją terenu, szlakami 
turystycznymi i wszystkimi interesującymi miejscami. Użytkownicy mogą pobrać 
materiały (trasa rowerowa, szlak pieszy itp.). Poszukiwanymi partnerami biznesowymi 
są firmy działające w branży turystycznej, które posiadają już sieć klientów i chciałyby 
dystrybuować proponowane rozwiązanie na podstawie umowy pośrednictwa 
handlowego. 

221. BRIN20171206001 
Indyjska firma handlująca papierem poszukuje handlowców, hurtowników 
i producentów papieru, którzy mogą dostarczać nadwyżki partii towaru w formie szpuli 
za pośrednictwem umowy handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

222. BRCY20170405001 

Cypryjski importer i dystrybutor poszukuje producentów głównie produktów 
farmaceutycznych i ochrony zdrowia z krajów europejskich w ramach umów 
handlowych i usług dystrybucyjnych. Firma poszukuje partnerów europejskich w celu 
reprezentowania i / lub sprzedaży swoich produktów (w wyłączeniem leków) na 
Cyprze. 

223.  BRRO20171129001 

Rumuńska firma zlokalizowana w południowo-wschodniej Rumunii, specjalizująca się 
w produkcji, pakowaniu i handlu różnymi odmianami miodu, poszukuje hurtowych 
dostawców miodu / bezpośrednich producentów. Miód musi być w pełni zgodny 
z wymogami UE. Firma jest zainteresowana długoterminowymi partnerstwami 
w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

224. BRLT20171207001 

Litewska firma od ponad 15 lat działająca jako pośrednik handlu produktami 
chemicznymi dla budownictwa stara się poszerzyć swój asortyment. Firma poszukuje 
producentów i / lub dostawców farb okiennych i drzwiowych. Firma oferuje 
pośrednictwo handlowe w ramach umowy handlowej lub umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

225.  BRFR20171110001 

Francuska firma, zajmująca się sprzedażą materiałów wykończeniowych do dachów 
i rozwiązań zewnętrznych, poszukuje producenta płyt pęcherzykowych z PVC, płyt PVC, 
łączeń desek powięziowych, boazerii, kratek wentylacyjnych i odpowiadających 
akcesoriów w ramach umowy produkcyjnej. 
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226. BRFI20171214001 

Fińska firma zajmująca się ekoprojektowaniem poszukuje dostawcy lub producenta 
zaprojektowanych i okrągłych elementów z tworzywa piankowego. Średnica elementu 
wynosi 90 mm. Pożądaną formą współpracy jest umowa produkcyjna lub 
podwykonawstwo. 

227. BRFR20171118001 

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży butów z możliwością 
personalizacji, pod opatentowaną koncepcją, poszukuje europejskiego producenta 
białych tenisówek / płóciennych butów sportowych. 
Buty te muszą mieć elastyczną gumową lub syntetyczną podeszwę. 
Przewidywany rodzaj współpracy to umowa podwykonawcza dotycząca 
powtarzających się małych zamówień. Buty będą musiały być produkowane pod własną 
marką. 

228.  BRSK20171103001 

Mała słowacka firma technologiczna, producent ciężarków, poszukuje dostawcy 
stopów cynku. Stop musi być zaprojektowany do odlewania ciśnieniowego. Słowacka 
firma planuje użyć stopu cynku do produkcji ciężarków. Preferowaliby współpracę 
poprzez podwykonawstwo - partner dostarczałby stop. 

229. BRFR20171024001 

Francuska firma poligraficzna specjalizująca się w pakowaniu świeżych owoców 
i warzyw oczekuje na zróżnicowanie swoich dostawców papieru siarczanowego, a tym 
samym poszukuje nowych dostawców w ramach umów outsourcingowych w Unii 
Europejskiej 

230.  BRMK20171024001 

Macedońska firma jest importerem i dystrybutorem różnych rodzajów produktów 
spożywczych, takich jak mrożone mięso i produkty mięsne (kurczak, indyk, wołowina 
i cielęcina, wieprzowina i ryby morskie). 
Firma poszukuje nowych europejskich partnerów (producentów i hurtowników 
z branży spożywczej) w ramach umów handlowych i umów dystrybucyjnych. 

231.  BRCY20170728001 

Cypryjska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji wszelkiego rodzaju artykułów 
spożywczych, napojów i innych artykułów gospodarstwa domowego oferuje umowę 
o świadczenie usług dystrybucyjnych dla światowych dostawców. Poszukuje 
producentów z Europy i spoza niej w celu sprzedaży swoich produktów na Cyprze. 

232. BRRO20171115002 

Rumuńska firma produkuje naturalne kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała 
sprzedawane w szklanych pojemnikach o różnych rozmiarach. Firma poszukuje 
międzynarodowych producentów zdolnych do dostarczania szklanych pojemników 
kosmetycznych. Współpraca z partnerami będzie oparta na umowach dotyczących 
produkcji. 

233.  BRCY20171114001 

Cypryjska firma, której głównym przedmiotem działalności jest eksport produktów 
spożywczych (mięsa i ryb) oraz innych towarów, poszukuje producentów / dostawców / 
rzeźni wołowiny, wieprzowiny, kurczaków i indyków w Europie, dla których może 
świadczyć usługi agencji handlowej lub dystrybutora w innych krajach.  

234.  BRDE20171018001 

Niemiecki producent dostarcza przemysłowi surowce i środki pomocnicze, takie jak 
oleje jadalne, oleje kosmetyczne, olejki eteryczne, ekstrakty aromatyczne, składniki 
aktywne, zioła i przyprawy, koncentrując się na kontrolowanej uprawie organicznej. 
Firma poszukuje obecnie dostawców naturalnych surowców z krajów europejskich i jest 
zainteresowana umową o przedstawicielstwie handlowym. 

235.  BRDE20171115001 
Niemiecka firma jest sprzedawcą kocyków i dywaników dla niemowląt, dzieci 
i dorosłych. Firma szuka nowych producentów w Europie, którzy produkują koce z tak 
zwanymi "maszynami Raschela". 

236.  BRPT20170811001 

Siedziba firmy znajduje się w centralnym regionie Portugalii, około 50 km na północ od 
Lizbony. Firma jest producentem i dystrybutorem farb, emalii, lakierów i innych 
produktów pokrewnych. Firma pragnie poszerzyć swoją ofertę produktów i dlatego 
poszukuje producentów i dostawców farb i lakierów zainteresowanych znalezieniem 
dystrybutora na portugalskim rynku. Firma działa w branży od ponad 12 lat, rozwijając 
znajomość trendów i dynamiki rynkowej. 
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237.  BODE20171127001 

Niemiecka firma oferuje unikalny opatentowany system działający na korozję w 
przewodach wody pitnej na bazie galwanicznej / elektrolitycznej bez zewnętrznego 
źródła energii elektrycznej i chemikaliów. Zastosowania obejmują np. budynki 
mieszkalne, szpitale i budynki biurowe. System nie zmiękcza wody, ale neutralizuje 
korozję i obniża koszty. Chroni powierzchnie metalowe, prowadząc do lepszej 
wydajności i dłuższej żywotności. Poszukiwani są dystrybutorzy we Włoszech i w Polsce. 

238. BOBG20170515001 

Bułgarska firma, specjalizująca się w produkcji mebli kuchennych, biurowych, 
administracyjnych, pokojowych i MDF (płyty pilśniowe średniej gęstości), poszukuje 
partnerów międzynarodowych z Niemiec, Czech, Polski, Rumunii i Austrii do dystrybucji 
swoich produktów na skalę międzynarodową. Firma jest również zainteresowana 
umowami produkcyjnymi i podwykonawstwem. 

239. BOCZ20171106002 

Czeski producent wyrobów z tworzyw sztucznych poszukuje agenta lub dystrybutora 
w Niemczech, Austrii, Francji, Polsce i we Włoszech. Rozważana jest współpraca na 
podstawie umowy handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
Firma oferuje szeroką gamę produktów z tworzyw sztucznych wytwarzanych na 
wtryskarkach i chciałaby znaleźć partnera do współpracy również na podstawie umowy 
produkcyjnej. 

240.  BOSI20170725003 
Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji wszelkiego rodzaju sprężyn oferuje 
umowy produkcyjne dla przemysłu i partnerów badawczych z Niemiec, Włoch, Austrii, 
Polski, Czech i Serbii. 

241.  BORU20171116001 

Rosyjska firma specjalizująca się w przemyśle budowy maszyn i obrabiarek oferuje 
urządzenia do cięcia termicznego metalu, automatyczne urządzenia do piaskowania, 
piece do gięcia szkła, urządzenia do napowietrzania podciśnieniowego poszukuje 
partnerów z Unii Europejskiej do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

242. BORU20170905001 
Rosyjska firma specjalizująca się w przetwarzaniu i sprzedaży tarcicy jest 
zainteresowana znalezieniem dystrybutorów do współpracy w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

243. 
BOLT20171124001 

Litewska firma produkująca sprzęt i maszyny rolnicze oferuje kiszonkę - główny 
produkt, z którego firma jest dumna. Firma poszukuje pośredników handlowych lub 
może działać jako jednostka podwykonawcza. 

244. BOSK20171103001 

Słowacka firma zajmująca się dystrybucją stali wysokogatunkowych, kotłów 
żaroodpornych, stali narzędziowych, tytanu i ołowiu poszukuje partnerów głównie 
z sąsiednich krajów. Firma chciałaby podpisać nowe partnerstwo w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

245.  BORS20161207002 

Serbska firma, producent różnego rodzaju nakrętek i puszek, szerokiej gamy 
materiałów opakowaniowych dla przemysłu spożywczego, chemicznego 
i farmaceutycznego, a także preformy PET, poszukuje przedstawicieli handlowych 
w krajach europejskich. 

246. BOLV20171207001 
Łotewska firma specjalizująca się w obróbce blach poszukuje partnerów, którzy byliby 
zainteresowani zleceniem na zewnątrz usług związanych z obróbką metalu w ramach 
umowy o podwykonawstwo / produkcję. 

247. BORU20171103001 
Rosyjska stolarnia specjalizuje się w produkcji klejonego drewna konstrukcyjnego, 
oferuje profilowaną belkę klejową do budowy konstrukcji i poszukuje partnerów za 
granicą do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

248.  BOES20171116001 
Hiszpańskie przedsiębiorstwo technologiczne specjalizujące się w opracowywaniu 
produktów kosmetycznych (ochrona środowiska i opieka zdrowotna) poszukuje 
dystrybutorów w całej Europie. 
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249. BODE20171121001 

Niemiecka firma jest wiodącym producentem elastycznych i nieelastycznych przędz 
mieszankowych z włókien syntetycznych i naturalnych stosowanych w modzie, 
medycynie, tekstyliach domowych i motoryzacji, a także w lotnictwie. Firma poszukuje 
umów dystrybucyjnych. Oferuje również swoje usługi produkcyjne poprzez 
podwykonawstwo firmom poszukującym produktów wykonanych na zamówienie 
z elastycznych lub nieelastycznych przędz i nici. 

250.  BORU20170907001 
Rosyjska firma specjalizuje się w przetwórstwie i sprzedaży orzechów cedrowych 
i produktów cedrowych oferuje współpracę w zakresie eksportu do firm z krajów Unii 
Europejskiej w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

251.  BOFR20170601001 

Francuska firma produkuje i projektuje mobilne akumulatory wielofunkcyjne. Jej 
produkty pomagają użytkownikom końcowym korzystać z urządzeń elektrycznych w 
dowolnym miejscu i czasie. Firma poszukuje dystrybutorów (umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych) lub przedstawicieli handlowych (umowy agencyjne) w krajach 
Beneluksu, Europie Północnej i Południowej, Ameryce Północnej i Afryce. 

252. BOKR20171103001 

Koreańska firma specjalizująca się w produkcji przemysłowych drukarek 3D, w tym 
drukarek 3D z bindownicami, poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy 
w ramach umów dystrybucyjnych. Bindowanie jest dodatkowym procesem 
produkcyjnym, w którym głowica drukująca selektywnie natryskuje spoiwo (podobne 
do kleju) na warstwy cząstek proszku. Drukarki 3D z segregatorami wiążącymi są w 
stanie wytwarzać duże części z większą prędkością niż konwencjonalne maszyny i mogą 
być szeroko stosowane w procesie odlewania. 

253. BODE20171130002 

Niemiecki wynalazca i firma marketingowa oferują nowe plastikowe urządzenie, które 
jest umieszczane pomiędzy wózkiem na zakupy a samochodem podczas załadowania 
zakupów do samochodu, aby wózek nie zbliżał się zbyt blisko samochodu. W ten 
sposób można zapobiec uszkodzeniu samochodu. Urządzenie doskonale nadaje się jako 
materiał promocyjny z nadrukiem reklamowym. Firma poszukuje partnerów do 
współpracy w zakresie umów dotyczących produkcji, licencjonowania i dystrybucji. 

254. BOUK20171206002 

Ta brytyjska firma z siedzibą na wyspach Szkocji produkuje różne świece zapachowe, 
dyfuzory pokojowe i domowe produkty zapachowe. Wszystkie produkty są wytwarzane 
lokalnie na miejscu ich produkcji, a zapachy są tworzone z inspiracji lokalnymi plażami 
i krajobrazami. Firma ostatnio rozszerzyła i zmieniła markę, a teraz szuka 
dystrybutorów, którzy będą sprzedawać ich produkty i zwiększą sprzedaż 
międzynarodową. Firma jest również gotowa ustanowić umowy produkcyjne, aby 
wytwarzać wyjątkowe produkty. 

255. BOQA20170912001 

Od 1984 r. firma ta jest uznanym w Katarze liderem w produkcji i dystrybucji 
butelkowanej naturalnej wody pitnej. O d ponad 30 lat woda jest czerpana oraz 
butelkowana u źródła w dziewiczej wiejskiej okolicy 60 km na północ od Doha. Firma 
poszukuje dystrybutorów, aby sprzedawać swoją naturalną wodę różnymi kanałami. 

256. BOSI20170725004 

Producent ręcznie robionej galanterii skórzanej poszukuje agentów handlowych 
i dystrybutorów. Firma oferuje szeroką gamę ręcznie wykonanych wyrobów 
skórzanych. Ich mocną stroną jest ich własny projekt, rzemiosło, wysoka jakość i szybka 
reakcja na rynek. Wszystkie materiały pochodzą w 100% z UE. 

257. BOES20171109001 

Hiszpańska firma działająca w dziedzinie dekoracyjnego szkła z odzysku zamierza 
rozszerzyć swój rynek dystrybucji, oferując swoje produkty wyspecjalizowanym 
dystrybutorom i agentom w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych / 
umowy agencyjnej. Firma produkuje tylko szkło z recyklingu. Wszystkie produkty są 
w 100% ekologiczne i wyprodukowany w sposób zrównoważony. 



 
 

       www.een.wmarr.olsztyn.pl   

258. BORS20170831001 

Serbskie laboratorium badawczo-rozwojowe opracowało nową półstały i płynny 
fitopreparat o silnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym, oparty na naturalnych 
składnikach aktywnych do stosowania miejscowego. Wynalazek może być stosowany 
zarówno w medycynie ludzkiej, jak i weterynaryjnej. Wynalazcy szukają potencjalnych 
umów licencyjnych i / lub współpracy w celu opracowania i komercjalizacji wynalazku 
w formie wspólnego przedsięwzięcia. 

259. BOIT20171106001 

Młoda i dynamiczna włoska firma oferuje innowacyjne rozwiązanie do zamykania bram, 
które przechodzi przez standardowe prowadnice, przesuwne i wysuwne poziome wrota 
wspornikowe. Firma chce komercjalizować swoje produkty za granicą poprzez 
współpracę opartą na umowach agencyjnych. 

260. BOCZ20171129001 

Czeski dystrybutor najwyższej jakości osłonek kolagenowych, wytwórca plastikowych 
i włóknistych osłonek - drukowanie, marszczenie i wycinanie - oraz dostawca usług dla 
przemysłu spożywczego, poszukuje dystrybutorów z branży spożywczej i oferuje 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

261. BOSE20171116001 

Szwedzkie studio i dystrybutor gier wirtualnych / rozszerzonych / mieszanych 
rzeczywistości MŚP (VR / AR / MR) poszukuje nowych inwestorów. Od kiedy ich 
pierwsza gra została uruchomiona jesienią 2017 roku, osiągnęła najlepsze wyniki na 
różnych listach sprzedaży. Obecne finansowanie pokrywa działalność do początku 2018 
r., a zapotrzebowanie na środki finansowe wynosi około 0,8 mln EUR. Tak więc 
poszukiwany rodzaj partnerstwa ma charakter umowy finansowej. 

262. BORO20171120005 
Rumuńska firma z regionu południowo-zachodniego, specjalizująca się w przetwórstwie 
ryb, poszukuje partnerów za granicą zainteresowanych współpracą w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

263. BOUA20171124001 

Ukraiński producent mieszanek nawozowych oferuje nawóz organiczny - Leonardite – 
i dąży do zawarcia długoterminowej umowy dystrybucyjnej z potencjalnymi 
dystrybutorami. Firma przekształca energochłonne projekty w nowe zyskowne kursy 
działalności i może zaoferować międzynarodowy poziom jakości, wykorzystując 
zaawansowane technologie i szybko stosując ulepszenia. 

264. BORO20171213002 

Firma mająca prawie 20-letnie doświadczenie na rynku krajowym i międzynarodowym, 
oferuje specjalistyczne usługi z zakresu instalacji elektrycznych i automatyki 
przemysłowej dla przemysłu. Działalność firmy koncentruje się głównie na branży 
motoryzacyjnej, rolno-spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej itp. Firma produkuje 
również panele elektryczne do 5000 A. Firma jest gotowa zostać podwykonawcą w 
zakresie wyżej wymienionych prac. 

265. BOUA20171018002 

Ukraiński producent oferuje szeroką gamę produktów z polichlorku winylu (PVC): 
panele i profile PCV, druty PVS, korki, granulowany PVC (tworzywo sztuczne). Firma 
zamierza podpisać długoterminową umowę z dystrybutorem. Producent jest obecny na 
rynkach zagranicznych i jest w stanie zaoferować europejski poziom jakości przy użyciu 
europejskich komponentów i urządzeń produkcyjnych. 

266. BORS20171026001 

Serbska firma specjalizująca się w produkcji metalowych mebli i części metalowych do 
mebli, produktów metalowych wykonywanych dla klientów wg ich rysunków, wyrobów 
z drutu, różnych rodzajów prac ślusarskich (różne procesy spawania, zgrzewanie 
punktowe, gięcie (rury i pełne profile), gięcie okrągłe, kształtowanie), oferuje swoje 
usługi produkcyjne poprzez umowy produkcyjne dla podobnych firm. 

267. BOSE20171127002 

Szwedzki importer i hurtownik ziaren kawy poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 
handlowych. Firma handluje ekologicznymi zielonymi ziarnami kawy z Rwandy, które są 
suszone na słońcu i starannie sortowane przed wysyłką. W przypadku sprzedaży całych 
ziaren kawy, ziarno jest w większości przypadków wysyłane bezpośrednio z Rwandy. W 
przypadku sprzedaży kawy palonej jest ona dostarczana z własnej fabryki prażenia 
kawy w Szwecji. 
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268. BOIT20171107002 

Włoski spin-off, aktywny w rozwoju technologii semantycznych do analityki dużych 
zbiorów danych i sztucznej inteligencji, opracował innowacyjną platformę zdolną do 
zrozumienia złożonych dużych danych, pochodzących z uporządkowanych 
i niestrukturalnych źródeł (sieci, społeczności, tekstu), które zapewniają organizacjom 
krytyczne spojrzenie na misję w celu szybszego, bardziej świadomego podejmowania 
decyzji i wydajnych operacji. Firma poszukuje integratorów systemów i specjalistów IT 
do podpisywania umów licencyjnych lub umów joint venture. 

269. BOAM20171120001 
Mała armeńska firma, specjalizująca się w produkcji przetworów owocowych 
i warzywnych, poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

270. BORO20171208002 

Rumuńska firma działająca na obszarze 21 hektarów, w Ostroveni, w hrabstwie Dolj, 
gdzie uprawia klaria i gatunki jesiotrów. Chcąc rozszerzyć swój rynek, firma poszukuje 
zagranicznych dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą rumuńskich gatunków ryb 
na rynku zewnętrznym. 

271. BOIT20161219002 

Włoska firma działa jako hurtownik tradycyjnej i ekologicznej włoskiej oliwy z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, produkowanej na południu Włoch. Firma poszukuje 
niezawodnych hurtowników, agentów i dystrybutorów we wszystkich krajach 
europejskich. Oczekuje się umów agencyjnych lub usług dystrybucyjnych. 

272. BORO20171116001 

Rumuńska firma projektuje i wytwarza szeroką gamę produktów papierowych, takich 
jak próbniki kolorów włosów, wyświetlacze, artykuły biurowe i niestandardowe 
prezenty. Firma dostarcza narzędzia marketingowe dla branży kosmetycznej, a także 
dla branży detalicznej i hurtowej i jest zainteresowana zawarciem umowy o 
świadczenie usług z firmami zajmującymi się produkcją do koloryzacji i pielęgnacji 
włosów oraz innych kosmetyków. 

273. BORO20171211001 

Rumuńska firma IT poszukuje partnerów joint venture, aby oferować na swoich 
rynkach usługi wartości dodanej za pomocą internetowej platformy 3D do planowania 
i wizualizacji podłóg. Korzystając z takiej platformy, detaliści mebli i wyposażenia mogą 
wygenerować większą sprzedaż, redukują cykl sprzedaży i lepiej znajdują się wśród 
swoich odbiorców. W przypadku nieruchomości pomaga sprzedawcom lepiej 
prezentować swoją ofertę i usprawnić proces decyzyjny kupującego. Inne kierunki 
obejmują sprzedaż podłóg, kafelkowanie, przestrzeń publiczną, wyposażenie medyczne 
itp 

274. BOES20171025001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w prefabrykowanych konstrukcjach stalowych 
(magazyny, biura korporacyjne, centra handlowe, centra sportowe, pokrycia dachowe, 
akademiki, szkoły zawodowe, budynki logistyczne), oferuje konstrukcje metalowe i jest 
zainteresowana usługami dystrybucyjnymi i umową handlową z partnerami również 
działającymi w tym sektorze. 

275. BOLT20171130001 

Litewska firma ma ponad 8-letnie doświadczenie w produkcji materiałów 
opakowaniowych, takich jak polietylen o niskiej gęstości, folie do pakowania 
polietylenu, zbiorniki na wodę, worki na śmieci i taśmy samoprzylepne z nadrukiem. 
Firma dostarcza również inne materiały opakowaniowe, takie jak ochronne narożniki 
kartonowe, dwuwarstwowe tektury faliste itp. Firma jest zainteresowana znalezieniem 
dystrybutorów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

276. BOSI20171020002 

Słoweńska firma zajmująca się produkcją sprzętu do transportu, sortowania 
i belowania makulatury, opakowań kartonowych i tworzyw sztucznych poszukuje 
umów dystrybucyjnych. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu, większej elastyczności 
i szerokiej gamie produktów, firma może zaoferować pomoc w doborze odpowiedniego 
sprzętu do potrzeb swoich klientów. 

277. BOCL20170417001 
Chilijska firma, która ma doświadczenie w turystyce na południu Chile, szczególnie 
w zakresie turystyki enologicznej, poszukuje w Europie partnerów do współpracy. 
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278. BOAM20171113001 
Armeńska firma, specjalizująca się w produkcji wina, poszukuje agentów 
i dystrybutorów w celu zawierania umów o pośrednictwie handlowym i / lub usługach 
dystrybucyjnych. 

279. BOFR20171110002 

Francuska firma z siedzibą w Bretanii specjalizuje się w zrównoważonych 
biotechnologiach morskich. MŚP rozwija, produkuje i dystrybuuje nawozy 
z oryginalnymi aktywnymi składnikami na rynki rolne. Nawozy te składają się 
z aktywnych składników wyekstrahowanych ze ściśle wybranych wodorostów morskich. 
MŚP oferuje szereg produktów biostymulacyjnych opartych na wodorostach i 
poszukuje partnerów handlowych za granicą, aby rozpowszechniać innowacyjne 
produkty w ramach umów o świadczenie usług dystrybucji. 

 


