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Streszczenie oferty
Francuska firma oferuje szeroką gamę okładów ogrzewających - elektrycznych
i chemicznych oraz akcesoria do nich. Firma poszukuje podwykonawców na terenie
Europy, posiadających doświadczenie w produkcji wyrobów do podgrzewania wody.
Duński producent konstrukcji stalowych, istniejący od 1984, posiadający doświadczenie
w sektorach offshore oraz przemysłowym poszukuje agentów na terenie Europy w celu
podtrzymania dalszej ekspansji na zagraniczne rynki. Firma dostarcza zaawansowane
rozwiązania techniczne z zakresu inżynierii, produkcji, obróbki powierzchni i hydrauliki
dla wielu kluczowych sektorów przemysłowych, takich jak offshore, morski
i wydobywczy.
Węgierska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w przemyśle sportowym, oferuje
szeroką gamę rozwiązań i produktów obejmujących nawierzchnie sportowe i podłogi
przemysłowe. Firma poszukuje partnerów z UE oraz Bałkanów w celu poszerzenia bazy
klientów w ramach podpisania umowy agencyjnej.
Hiszpańska firma budowlana (świadcząca usługi dla sektora prywatnego i publicznego)
z 18-letnim doświadczeniem poszukuje partnerów zainteresowanych wejściem na
rynek hiszpański i oferuje swoje usługi jako podwykonawca wszystkim firmom
zainteresowanym udziałem w projektach budowlanych na terenie Hiszpanii.
Belgijska innowacyjna firma specjalizująca się w produkcji budowlanych materiałów
izolacyjnych stworzyła bloczek szalunkowy, pozwalający na budowę ekologicznych
i energooszczędnych budynków pasywnych. Produkt ten może zrewolucjonizować
budownictwo, gdyż jest całościowym rozwiązaniem. Firma poszukuje dystrybutorów
w krajach UE.
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Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji pojedynczych lub niskoseryjnych
wyrobów ze stali (także z nierdzewnej), żeliwa, metali nieżelaznych oraz z plastiku.
Produkty te stosowane są w fabrykach budujących maszyny, w przemyśle, transporcie
i życiu codziennym. Firma oferuje swoje moce produkcyjne klientom chcącym
produkować metalowe detale zgodnie z dostarczonym projektem na bazie umów
podwykonawstwa i produkcyjnej.
Francuski dostawca metalowych elementów dla przemysłu zegarmistrzowskiego,
optycznego, dóbr luksusowych, medycznego i akcesoriów sportowych oferuje usługi
produkcyjne na podstawie umów podwykonawstwa i produkcyjnej. Dzięki posiadanym
technologiom (obróbka maszynami CNC, wycinanie, wytłaczanie, polerowanie,
spawanie, składanie)
Francuska firma specjalizująca się produkcji narzędzi z karbidu zgodnie z dostarczonymi
projektami, w obróbce skrawaniem twardych materiałów (tungstenu, karbidu,
ceramiki, stali), dziurkowaniu i tłoczeniu poszukuje możliwości podpisania umów
produkcyjnych i o podwykonawstwo z partnerami zagranicznymi.
Holenderski browar z rejonu Amsterdamu produkuje szeroką gamę organicznych piw
rzemieślniczych. Firma poszukuje partnerów biznesowych (dystrybutorów)
zainteresowanych sprzedażą ich piwa w kegach i butelkach w większych miastach
Europy i Azji.
Posiadająca 20-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń do transferu ciepła
pozwoliło firmie na budowę jednej z najnowocześniejszych w Katarze fabryki
produkującej centrale wentylacyjne (AHU) i klimakonwektory (FCU). Firma specjalizuje
w produkcji i serwisowaniu samochodowych układów chłodzenia, a także stała się
wysokowyspecjalizowaną firmą produkującą wymienniki ciepła wszelkich typów. Firma
poszukuje dystrybutorów.
Brytyjska firma ze południowego zachodu kraju oferuje innowacyjne, ekscentryczne,
rozwiązujące problemy akcesoria i upominki lifestyle'owe i do domu. Firma poszukuje
dystrybutorów i agentów handlowych mających kontakty wśród przedsiębiorców
prowadzących ekskluzywne domy towarowe, firmy oferujące sprzedaż wysyłkową i online oraz sklepach przy reprezentacyjnych ulicach miast.
Młoda, dynamiczna ukraińska firma z sektora MSP wyprodukowała w pełni działający
generator gazu z drzewnej biomasy, umożliwiający lepsze spalanie drewnianych
odpadów (trocin) oraz zmniejszenie emisji gazów do atmosfery. Firma poszukuje
agentów handlowych.
Serbska firma produkuje brykiet i pellet z biomasy oraz odpadów drewnianych. Firma
posiada moce przerobowe w wysokości 800 ton brykietu miesięcznie, które może
podwoić w krótkim czasie. Brykiet pakowany jest w kartonowe pudła (20 kg),
opakowania foliowe (10 kg) oraz w wytrzymałe torby z PP (polipropylenu) (25 i 30 kg).
Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów w Europie.
Brytyjska firma z sektora MSP, która projektuje i produkuje innowacyjne opakowania
ochronne, poszukuje dystrybutorów tego typu produktów w Europie. Firma oferuje trzy
rodzaje opakowań, które zapewniają maksymalna ochronę przesyłanych produktów, by
docierały do adresata nieuszkodzone. Są one także wielokrotnego użytku i mogą być
recyklingowane, co sprawia, że są ekologiczną alternatywna do obecnie stosowanych
rozwiązań.
Bośniacka firma produkuje wyroby metalowe na eksport. Jej głównym produktem są
metalowe kontenery na śmieci - naziemne i podziemne oraz dźwigi do ich opróżniania.
Firma poszukuje dystrybutorów oraz oferuje usługi produkcji.
Brytyjska firma konsultingowa z branży IT, założona w 2013 roku oferuje doradztwo
i wsparcie przedsiębiorcom z sektora MSP. Firma poszukuje zainteresowanych takimi
usługami partnerów w krajach Europy.
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Ukraińska firma założona 2013 jest szanowanym producentem wysokiej jakości bielizny
i odzieży termicznej. Firma oferuje produkty dla mężczyzn, kobiet i dzieci do użytku
wojskowego, wędkarskiego, myśliwskiego, wspinaczkowego, dla ochrony przed
słońcem i do uprawiania sportów zimowych. Firma poszukuje agentów handlowych
i dystrybutorów.
Serbska firma zajmująca się testowaniem i certyfikacją oferuje usługi badania zgodności
z szeroką gamą norm, uznawanych na całym świecie oraz z europejskim systemem
certyfikacji (New Approach Directives). Firma oferuje badania, inspekcje, certyfikację
oraz szkolenia dla firm z zakresu zgodności technicznej z normami certyfikatu CE.
Poszukiwane są firmy z sektorów elektrycznego i maszynowego.
Cypryjska firma świadcząca usługi z zakresu logistyki łańcucha dostaw, logistyki,
zarządzania transportem oraz usługi konsultingowe poszukuje partnerów
zainteresowanych zawiązaniem spółki joint venture w celu świadczenia tych usług na
rynkach zagranicznych.
Chińska firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji elektronicznych urządzeń
mierniczych stworzyła dwie serie unikalnych produktów: optyczne czujniki
wykorzystujące reflektometrię domenowo-czasową (OTDR) oraz spawarki
światłowodowe (OFFS). Firma poszukuje dystrybutorów na rynkach europejskich.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji mebli do sypialni, salonu, jadalni, pod
telewizor i dla młodzieży poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.
Rumuńska firma tworzy i wdraża rozwiązania z zakresu oprogramowania dla biznesu,
pomagające firmom zwiększać produktywność oraz oferować lepszą obsługę klientów
dzięki możliwości optymalizacji i automatyzacji tych procesów w celu osiągnięcia
inteligentnego oraz zrównoważonego rozwoju. Firma oferuje umowę o świadczeniu
usług.
Włoska firma zajmująca się produkcją wacików specjalizuje się w wyrobach dla
sektorów kosmetycznego, medycznego, dziecięcego i zdrowia. Niedawno ta
innowacyjna firma opatentowała nową technologię demakijażu, w 100% naturalną.
Waciki te są hypoalergiczne, klinicznie i okulistycznie przetestowane, wygodne oraz
spełniają funkcję pielęgnacyjną, gdyż uwalniają aktywne składniki działające na skórę.
Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.
Włoski producent bawełnianych/suchych płatków kosmetycznych specjalizuje się
w produkcji dla sektora kosmetycznego, medycznego, dziecięcego oraz zdrowotnego.
Ostatnio, to innowacyjne przedsiębiorstwo, opatentowało nową technologię do
usuwania makijażu, 100 % naturalną. Chusteczki są hypoalergiczne, klinicznie
i okulistycznie testowane, wygodne i pielęgnujące dla skóry. Firma szuka umowy
komercyjnej oraz dystrybucyjnej.
Rumuński klient rozwinął i zaimplementował softwarowe rozwiązanie biznesowe, które
zwiększa produktywność firmy oraz zapewnia lepszą obsługę klienta poprzez
usprawnienie i automatyzację procesów w celu osiągnięcia inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju. Firma chce współpracować w oparciu o umowę usługową.
Turecka firma specjalizuje się w produkcji sypialni, salonów, jadalni, jednostek TV,
akcesoriów dla młodzieży. Firma szuka dystrybutorów i agentów komercyjnych.
Chińska firma specjalizuje się w badaniu, rozwoju i produkcji elektronicznych systemów
pomiarowych. Obecnie, rozwinęła dwie unikalne serie reflektometrów optycznych
(OTDR) oraz spawarek światłowodowych (OFFS). Firma szuka dystrybutorów dla tych
dwóch produktów na rynku europejskim na zasadzie umowy dystrybucyjnej.
Cypryjska firma zajmująca się łańcuchem dostaw, logistyką, zarządzaniem transportem
oraz usługami konsultacyjnymi, szuka partnerów do umowy joint venture. Firma szuka
partnerów z Europy i poza nią, operujących w tym samym obszarze, do współpracy
obustronnej.
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Serbska firma zajmująca się testowaniem i certyfikacją oferuje usługi zgodne z wieloma
znakami, rozpoznawalnymi na świecie i w Europie zgodnie ze standardami (Nowa
Dyrektywa). Firma oferuje testy, inspekcje, certyfikację i szkolenia w oparciu o umowę
usługową dla firm zgodnie z przepisami technicznymi UE odnośnie oznakowania CE.
Potencjalny partner to importer sprzętu elektrycznego i maszynowego.
Ukraińska firma założona w 2013 roku jest szanowanym producentem bielizny
termoaktywnej oraz odzieży termoaktywnej. Posiada asortyment męski, kobiecy
i dziecięcy do następującego użytku: bielizna termoaktywna wojskowa, rybołówstwo
i polowanie, wspinaczka górska, ochrona przeciwsłoneczna, sporty zimowe. Firma
szuka partnerów do umowy komercyjnej lub dystrybucyjnej w Europie i poza nią.
Włoska firma specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu usług z zakresu obróbki metalu,
zwłaszcza żelaza i stali. Firma szuka zagranicznych kontaktów: producentów
komponentów ze stali i żelaza do mebli (stoły, krzesła), zainteresowanych znalezieniem
nowego dostawcy spawanych, chromowanych i pomalowanych konstrukcji. Firma
szuka zagranicznych producentów mebli w celu zawarcia umowy podwykonawstwa.
Partnerzy mogą pochodzić z każdego kraju.
Brytyjskie laboratorium badawcze będące dostawcą gotowych rozwiązań, oferuje
szczegółowe badania i ekspertyzy odnośnie polimerów, ich syntezy i analizy. Szuka
przemysłowych i akademickich partnerów, którzy potrzebują efektywnych rozwiązań
dla problemów związanych z nauką o polimerach. Usługi laboratorium są bardzo
elastyczne i oferowane w oparciu o outsourcing, usługi, podwykonawstwo i joint
venture.
Brytyjska firma specjalizująca się w sprzedaży, marketingu i dystrybucji, poszukuje firm
posiadających produkty z branży zdrowia i urody oraz środków czystości. Firma oferuje
możliwość rozwoju biznesu poprzez sieć sprzedawców w Wielkiej Brytanii na zasadzie
długoterminowej umowy dystrybucyjnej i usługowej. Produkty muszą spełniać wymogi
brytyjskie i unijne.
Belgijska sp. z o.o. założona w 2012 roku oferuje krajowe i międzynarodowe odpady
przetworzone o wysokiej jakości, poszatkowane, umyte, wysuszone oraz zwinięte w
bele polietylenowe (LLDPE) oraz ekstrudowany polipropylen (PP). Firma bardzo
elastycznie podchodzi do tematu transportu: możliwy pełen załadunek ciężarówki lub
mniejsze transporty. Firma szuka dystrybutorów i agentów komercyjnych.
Koreańska firma specjalizuje się w rozwoju i produkcji monitorów i rozszerza swoją linię
produktów do sprzętu audiowizualnego - kamera Pan-Tilt-Zoom (PTZ), 4K przetwornik
przepływowy oraz ruter matrycowy. Bazując na ogromnej specyfikacji oraz
atrakcyjności cenowej, firma chce rozwinąć swój biznes w Europie na zasadzie umowy
dystrybucyjnej oraz komercyjnej.
Mała niemiecka firma z dziesięcioma pracownikami jest producentem czujników
siłowych i obrotowych. Firma szuka agentów chcących występować jako agenci
komercyjni lub dystrybutorzy tych produktów we Francji, Czechach, Polsce i Holandii.
Produkty mogą być używane w inżynierii bezpieczeństwa i zapewnienia jakości.
Czeska, solidna firma IT skupiona na rozwoju i sprzedaży swoich systemów kart
elektronicznych oraz mikro technologii włącznie z elektronicznymi systemami
identyfikacji, RFID/NFC, systemami biometrycznymi oraz systemami bezpieczeństwa.
Firma posiada duże doświadczenie w projektach badawczych i naukowych. Firma szuka
partnerów do umowy komercyjnej i usługowej.
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Francuska firma, która opracowała i uruchomiła platformę do gier rehabilitacyjnych
przeznaczoną dla osób starszych, szpitali oraz instytucji i organizacji działających na
rzecz osób niepełnosprawnych, poszukuje dystrybutorów. Wykorzystując technologię
motion capture, umożliwiającą interakcję z użytkownikiem, platforma zawiera zabawne
ćwiczenia opracowane w ścisłej współpracy z lekarzami i specjalistami od fizjoterapii.
Produkt może być stosowany w domach opieki, centrach rehabilitacyjnych, itp.
Ta bułgarska firma specjalizująca się w logistyce i spedycji, poszukuje partnerów
zainteresowanych takimi usługami. Firma dysponuje pojazdami umożliwiającymi
wysyłkę towarów wymagających określonych warunków. Dzięki wykorzystaniu
monitoringu GPS możliwe jest śledzenie trasy wysyłki. Firma posiada wszystkie
wymagane ubezpieczenia i licencje. W ofercie dostępne są usługi transportowe
i logistyczne w obrębie transportu drogowego, które mogą być świadczone firmom
handlowym i produkcyjnym z Europy i spoza niej w ramach umów o świadczenie usług.
Izraelska firma specjalizująca się w urządzeniach medycznych i diagnostyce
molekularnej, oferuje nowe kompleksowe rozwiązanie do badania kolposkopowego
i dokumentacji. System zapewnia efektywne czasowo i przyjazne dla użytkownika
narzędzie do kompleksowego badania i dokumentacji. Obecnie firma poszukuje
zagranicznych partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji.
Francuska firma z 25-letnim doświadczeniem, oferuje składniki pochodzące z morza
oraz naturalne produkty wykorzystywane w celach odżywczych (dla zdrowia,
stosowane jako pasza i nawóz) oraz w kosmetyce. Produkty dostępne są w formie
płatków, proszku lub płynu. Firma aktywnie poszukuje partnerów biznesowych na
całym świecie, szczególnie pośredników i specjalistów od odsprzedaży, gotowych do
współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa lub umowy dystrybucji.
Rumuńska firma produkuje tradycyjne odmiany sera dojrzewającego bez dodatku
konserwantów. Wiedza i doświadczenie pochodzą od włoskiego eksperta, surowiec jest
dostępny z własnego gospodarstwa, a końcowy produkt wytwarzany przez lokalnych
producentów i technologów, łączących tradycyjne metody z nowoczesnymi
technologiami. Firma jest już gotowa do sprzedaży swoich produktów na rynku
międzynarodowym, dlatego poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy
w ramach umowy dystrybucji lub umowy produkcyjnej.
Czeskie postprodukcyjne studio obrazu nieruchomego oferuje pełny zakres usług
w zakresie programowania graficznego 3D (Computer Generated Imagery) z najwyższą
dbałością o szczegóły. Studio specjalizuje się w tworzeniu fotorealistycznych środowisk
generowanych komputerowo (w szczególności dla sektora motoryzacyjnego), które są
elastyczną i efektywną alternatywą dla kosztownych i wymagających produkcji
fotograficznych. Odbiorcami oferowanych usług mogą być także inne sektory, które
potrzebują najwyższej klasy materiałów wizualnych, takie jak np. przemysł lotniczy,
łodzie, czy jachty. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
o świadczenie usług.
Brytyjska firma oferująca szeroką gamę produktów do pielęgnacji skóry matki i dziecka
na bazie oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia, poszukuje dystrybutorów w Europie
i poza nią. Produkty inspirowane są tradycyjnymi malezyjskimi rytuałami
kosmetycznymi i stanowią mieszankę najwyższej jakości oleju kokosowego oraz
roślinnych ekstraktów aromaterapeutycznych.
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Wiodący izraelski ekspert, twórca i dostawca wydajnych szklarni, poszukuje partnerów
handlowych. Wśród zalet należy wymienić optymalne dostosowanie projektu w
zakresie planowania i wykonalności, co pozwala uzyskać wysoką wydajność kosztową,
"zielony charakter" i oszczędność energii. Docelowymi partnerami mogą być firmy,
które są w stanie wykazać się prowadzeniem działalności w sektorze rolnym.
Preferowana będzie także wiedza i doświadczenie w zakresie gospodarki cieplarnianej.
Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów dystrybucyjnych,
przedstawicielstwa, franczyzowych i joint venture
Niemiecka firma, specjalizująca się we wszystkich dziedzinach technologii sprężonego
powietrza, poszukuje agentów sprzedaży i dystrybutorów w Unii Europejskiej. Ich
produkty są wykorzystywane głównie w inżynierii mechanicznej, technologii
medycznej, szpitalach, przemyśle spożywczym, rafineriach, chemii i farmacji.
Macedoński producent ekologicznych produktów z organicznego miodu i nawozów
organicznych poszukuje dystrybutorów we wszystkich krajach europejskich. Firma,
która jest prężnie rozwijającym się mikroprzedsiębiorstwem, jest zainteresowana
rozszerzeniem działalności na rynki zagraniczne z szeroką gamą swoich produktów.
Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Węgierska firma z sektora MŚP, oferująca profesjonalne oprogramowanie, poszukuje
dystrybutora, przedstawiciela handlowego lub odsprzedawcy systemów CRM
(zarządzania relacjami z klientami). Oprogramowanie kierowane jest przede wszystkim
dla firm z branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej. Firma otwiera się na rynki
międzynarodowe dzięki sprawdzonemu oprogramowaniu CRM. Oferowany produkt był
rozwijany i testowany przez firmę wspólnie z klientami. Klienci firmy, są głównie filiami
dużych międzynarodowych firm farmaceutycznych. Oprogramowanie spełnia
międzynarodowe wymagania sektora farmaceutycznego.
Francuska firma, specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości trufli, poszukuje
dystrybutorów i agentów sprzedaży w krajach Unii Europejskiej.
Serbska firma, specjalizująca się w inżynierii sejsmicznej, opracowała i wynalazła szereg
urządzeń do ochrony sejsmicznej, w tym absorbery i tłumiki obciążeń sejsmicznych dla
przemysłu budowlanego, dla istniejących i nowych konstrukcji. Firma oferuje
współpracę w ramach umowy o świadczenie usług zagranicznym firmom budowlanym,
biurom architektonicznym i władzom samorządowym. Firma oferuje również usługi
podwykonawcze w postaci doradztwa inżynieryjnego i opracowywania rozwiązań w
zakresie trzęsień ziemi.
Hiszpańska firma wraz z uniwersytetami międzynarodowymi opracowuje innowacyjne
rozwiązania dla konkretnych celów w rolnictwie. Ostatnia generacja produktów zawiera
nierezydualne, naturalne wzmacniacze zabarwienia i przeciwutleniacze w owocach,
biostymulatory, środki ochrony roślin, środki zwiększające właściwości obronne roślin
z różnymi elicytorami i wzmacniaczami zawartości tlenu. Współpraca będzie oparta na
umowie dystrybucji i identyfikacji nowych możliwości rozwoju.
Mała, ale szybko rozwijająca się firma, która znajduje się w Adanie / Turcji, oferuje
kompleksowe rozwiązania w zakresie produkcji obuwia w różnych rozmiarach i stylach,
dzięki czemu jest w stanie dostosować swoją produkcję do niemal wszystkich potrzeb.
Firma zamierza rozwijać swoją działalność na całym świecie razem z wiarygodnym
partnerem z branży obuwniczej. W związku z tym, firma oferuje swoją specjalistyczną
wiedzę, know-how i rozwiązania w zakresie obuwia poprzez umowy na produkcję /
podwykonawstwo.
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Fińska spółdzielnia opracowała infrastrukturę i narzędzia do rozwoju interoperacyjnych
usług cyfrowych. Model oferuje stały wzrost dochodów swoich członków bez
poświęcania ich niezależności i prowadzonych biznesów. Spółdzielnia poszukuje
nowych członków zajmujących się rozwojem usług cyfrowych. Forma współpracy to
umowa joint venture.
Serbska firma specjalizująca się w oznaczeniach architektonicznych, promocyjnych
i przemysłowych poszukuje agentów handlowych dla swoich emaliowanych paneli do
komunikacji wizualnej. Firma oferuje wysokiej jakości produkty i rozwiązania
projektowe tworzone przez zespół artystów według życzeń klienta.
Izraelska firma projektuje, produkuje i sprzedaje odzież i akcesoria pod kilkoma
markami. Ma wielu parterów franczyzowych w ponad 12 krajach i regionach. Przez lata
firma stała się franczyzobiorcą wielu międzynarodowych marek. Korzyścią są dobre
warunki współpracy, jakie firma daje partnerom. Są nimi firmy odzieżowe, hurtownicy,
sklepy branżowe itp. Firma poszukuje umowy franczyzowej.
Włoski projektant nowych pomysłów i propozycji innowacyjnych zabawek, książek
i akcesoriów dla dzieci jest zainteresowany współpracą z europejskimi firmami, które
chcą rozwinąć swoją produkcję w tym sektorze. Projektant oferuje umowę usługową
producentom zabawek i wydawcom zainteresowanym innowacyjnymi produktami dla
dzieci.
Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji i sprzedaży ręcznych instrumentów
medycznych - chirurgicznych i dentystycznych - dla ludzi i zwierząt poszukuje agentów
i dystrybutorów w ramach umów agencji handlowej i usług dystrybucyjnych.
Ukraińska firma specjalizuje się w projektowaniu unikalnych maszyn dla budownictwa,
szczególnie do produkcji betonu spienionego w warunkach placu budowy,
energooszczędnego betonu spienionego dla budownictwa przemysłowego
i mieszkalnego. Firma poszukuje agentów do reprezentacji jej produktów
i dystrybutorów do ich sprzedaży.
Ukraińska firma aktywna jako eksporter, specjalizująca się w produkcji artykułów dla
domu, takich jak środki czyszczące, gąbki, kołki odzieżowe, worki na odpadki i podobne
materiały, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy usług
dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej. Firma oferuje produkcję pod marką
zleceniodawcy.
Niemiecki producent instrumentów (zarejestrowany znak towarowy) do biopsji skóry
i skrobaczek poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów na całym świecie. Ich
dziurniki i skrobaczki do skóry (skalpele pierścieniowe) są używane w dermatologii,
ginekologii, urologii lub chirurgii plastycznej w praktykach prywatnych i klinikach.
Przyrządy mają klasę medyczną IIa i są opracowane i produkowane w Niemczech.
Sterylne produkty jednorazowego użytku charakteryzują się niezwykle ostrymi
krawędziami ciecia, dokładnością i ergonomią.
Katarska firma dostarcza gumowe produkty z recyklingu opon stosowane na boiskach
sportowych, bieżniach, w ogródkach zabaw, infrastrukturze budynków i wykładzinach.
Firma poszukuje agentów i dystrybutorów na rynkach światowych.
Południowokoreańska firma powstała w 2016 roku specjalizuje się w tworzeniu
platformy gospodarki dzielenia informacji (aplikacja na smartfon i usługi webowe).
Firma planuje rozpocząć globalny biznes z europejskim partnerem w ramach umowy
joint venture lub licencji.
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Ukraińskie centrum B+R oferuje badania przedkliniczne nowych substancji
farmakologicznych i produktów medycznych. Prowadzi szeroki zakres badań: odsiew
i badania toksycznych, immunotoksycznych, mutagennych, rakotwórczych,
antynowotworowych, antymetastatycznych właściwości substancji. Ma podstawy
naukowo-metodyczne i doświadczalne. Centrum poszukuje instytucji, które potrzebują
szerokiego zakresu badań przedklinicznych. Forma współpracy to umowa na
świadczenie usług.
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy pił do cięcia bali
w przemyśle drzewnym. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów
zagranicznych do zawarcia umów usług dystrybucyjnych.
Ukraiński producent zbóż, mąki pszennej i makaronu poszukuje partnerów dystrybutorów do zorganizowania sprzedaży na rynku międzynarodowym na bazie
umowy dystrybucji.
Belgijski producent bojlerów na pellet drewniane (do użytku domowego) poszukuje
dystrybutorów i hurtowników, którzy mają sieć lub zespół instalatorów, mogących
promować i instalować bojlery w innych krajach europejskich oraz zapewnić serwis
techniczny. Poszukiwana współpraca na bazie umów usług dystrybucyjnych.
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji obuwia - boty, półbuty, mokasyny, sandały
- dla ogółu konsumentów poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. W ofercie
są kolekcje męskie, damskie i dziecięce. Firma oferuje umowy dystrybucji lub/i agencji
handlowej partnerom z sektora odzieżowego do rozwoju sieci handlowej na świecie.
Izraelskie MŚP, dom montażowy, dostawca usług montażowych w dziedzinie
mikrooptyki, optoelektroniki, mikro-elektroniki i fotoniki poszukuje firm stosujących
wymienione mikrosystemy w swoich produktach. Korzyści obejmują kreatywne
myślenie "niestandardowe", proces szybkiego montażu, zaawansowane doświadczenie,
wyszkolony zespół ekspertów, innowacyjne wyposażenie montażowe itp. Firma
poszukuje partnerów do umów agencji handlowej, usług i podwykonawstwa.
Słoweńska firma założona w 2008 roku jako dostawca nutraceutycznych składników
i producent suplementów diety dla ludzi i zwierząt, opracowała nową linię
suplementów diety dla aktywnych i sportowców i poszukuje umów dystrybucyjnych na
całym świecie.
Brytyjska firma projektuje i produkuje przedmioty do noszenia, takie jak: etui na
telefony komórkowe, breloczki, notatniki, portfele, wizytowniki; produkty, które ludzie
mogą nosić codziennie, aby ładować swoje telefony komórkowe bezprzewodowo.
Pierwsza linia produktów jest teraz gotowa do wprowadzenia na rynek w Wielkiej
Brytanii i na świecie. Aby wejść na nowe rynki zagraniczne, firma zamierza obecnie
zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji z międzynarodowym dystrybutorem
i umową agencyjną.
,,Serbska firma oferuje przekąski na bazie zbóż. Przekąski składają się
z wyselekcjonowanych i zdrowych składników (o niskiej zawartości węglowodanów lub
bez glutenu). Produkty są połączone z grą online, a każda przekąska zawiera zabawną
zabawkę z kodem QR, która daje graczowi dodatkowe punkty w jednej z czterech gier
online opracowanych dla telefonów z systemem Android i iOS. Zabawki są
zaprojektowane w taki sposób, by rozwijać umiejętności motoryczne dzieci. Firma
szuka porozumienia finansowego.
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Słoweńska firma opracowująca i produkująca produkty do czyszczenia betonu
i produktów cementowych, impregnacji betonu i produktów do topienia lodu,
współpracuje z dużymi słoweńskimi hurtowniami i detalistami i chce rozwijać swoją
działalność poza Słowenią. Firma dąży do zawarcia długoterminowych umów
dystrybucyjnych z importerami i dystrybutorami zainteresowanymi rozszerzeniem
zakresu ekologicznych produktów do czyszczenia betonu i impregnacji oraz produktów
do topienia śniegu / lodu.
Szwedzka firma rodzinna, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży
łączników/zatrzasków, posiadająca również jedno centrum logistyczne poza szwedzkim
Örebro, oferuje swoje usługi w zakresie magazynowania, przepakowywania
i dystrybucji dla firm poszukujących magazynu. Firma oferuje rozwiązania logistyczne
dla trzeciej strony, w tym obsługę towarów, magazynowanie, usuwanie i ładowanie
(kontener i ciężarówka), przepakowywanie, montaż, kompletację zamówień,
dokumentację, dostępność, załadunek i przetwarzanie zamówień.
Ukraińska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji mebli tapicerowanych
poszukuje obecnie agentów i dystrybutorów, aby rozszerzyć grono swoich partnerów
sieciowych za granicą. Może zapewnić wybór naprawdę wysokiej jakości produktów
meblowych z ekologicznie czystych gatunków drewna, miękkich wypełniaczy i wysokiej
jakości tkanin. Są gotowi wprowadzić swoje produkty na nowe rynki, a typem
rozważanego partnerstwa jest umowa agencyjna i / lub umowa dystrybucyjna.
Ukraińska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji mebli tapicerowanych
poszukuje obecnie agentów i dystrybutorów, aby rozszerzyć grono swoich partnerów
sieciowych za granicą. Może zapewnić wybór naprawdę wysokiej jakości produktów
meblowych z ekologicznie czystych gatunków drewna, miękkich wypełniaczy i wysokiej
jakości tkanin. Są gotowi wprowadzić swoje produkty na nowe rynki, a typem
rozważanego partnerstwa jest umowa agencyjna i / lub umowa dystrybucyjna."
Rumuńska firma zajmująca się obróbką metali, z doświadczeniem w produkcji
mechanicznych części i podzespołów, armatury przemysłowej ze stali nierdzewnej
i komponentów o wysokiej precyzji, poszukuje współpracy w formie umowy o
podwykonawstwo lub produkcji.
Słoweńska firma założona w 2010 roku zapewnia swoim klientom pełne wsparcie
w zakresie wdrażania bezpiecznego e-biznesu dzięki bezpieczeństwu IT i usługom
tworzenia oprogramowania. Poszukiwane są firmy z obszaru usług zdrowotnych IT,
organizacji finansowych i przemysłowych w ramach umów o świadczenie usług.
Ta innowacyjna brytyjska firma działająca w sektorze naftowym i gazowym od ponad
dziesięciu lat opracowała szereg technologii pomiarowych i kontrolnych z precyzyjnym
raportowaniem, oprogramowaniem analitycznym zapewniającym wykrywanie i analizę
defektów w najbardziej niedostępnych miejscach, takich jak przewody, rury, końce rur,
zewnętrzne rury w szerokim zakresie sektorów, w tym ropy naftowej i gazu, przemysłu
lotniczego i jądrowego. Firma poszukuje współpracujących partnerów do współpracy
z nimi na podstawie umów licencyjnych i produkcyjnych.
Peruwiańska organizacja z doświadczeniem w produkcji i dystrybucji włókna alpaki,
bluzek, przędzy naturalnej, przędzy z naturalnych barwników, dziewiarskich
rzemieślniczych dzianin, odzieży z alpaki i wielu innych, poszukuje dystrybutorów
w Europie, aby stworzyć długotrwałe relacje w oparciu o produkty wysokiej jakości.
Brytyjska firma opracowała technologię "Chatbot Author", aby udostępnić rozwiązanie,
które uprościłoby formalności związane z przestrzeganiem przepisów z użyciem prostej,
zautomatyzowanej, taniej platformy, którą oferuje partnerom w ramach umowy
o świadczenie usług. "
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Koreańska firma założona w 1992 roku jest głównym producentem i producentem
precyzyjnych komponentów samochodowych. Precyzja komponentów jest zapewniona
dzięki zastosowaniu technologii głębokiego tłoczenia, która charakteryzuje się również
bardzo niskimi stratami materiałowymi. Firma poszukuje partnerów do podpisywania
umów serwisowych i handlowych z pomocą techniczną.
Prywatna brytyjska firma inżynieryjna z brytyjskimi i amerykańskimi zakładami
produkcyjnymi, specjalizująca się w precyzyjnej inżynierii i optyce, z ponad 60-letnim
doświadczeniem w zakresie kontroli, mikroskopii i komponentów optycznych, oferuje
usługi projektowe i produkcyjne dla firm z branży medycznej, lotniczej, motoryzacyjnej,
jubilerskiej , telekomunikacyjnej, przemysłowej. Szukają kontraktów produkcyjnych
i podwykonawczych od projektu do pełnej produkcji i dystrybucji z organizacjami
międzynarodowymi
Peruwiańska firma specjalizująca się w produkcji i komercjalizacji peruwiańskich ziaren
andyjskich z międzynarodowymi certyfikatami poszukuje europejskich dystrybutorów
produktów żywnościowych.
Holenderska firma z branży modowej z nowo stworzoną kolekcją dla młodych kobiet
i mężczyzn poszukuje partnera produkcyjnego, który może produkować małe partie
z asortymentu T-shirtów, swetrów, bluz i kurtek. Holenderska firma rozwija się i chce
współpracować z odpowiednimi partnerami produkcyjnymi z Turcji, Portugalii, Polski
i Bułgarii.
Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji inteligentnych produktów elektronicznych
dla elektroniki samochodowej/motoreduktorów i pojazdów użytkowych,
projektowaniu/produkcji/kontraktowaniu OEM oraz systemach testowych dla
półprzewodników mocy. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów,
poszukuje ona spółki informatycznej lub partnera kooperacyjnego w celu stworzenia
firmy typu start-up w branży inżynierii oprogramowania lub joint venture w Estonii, na
Łotwie, Litwie, Litwie, w Polsce lub Ukrainie.
Zapytanie pochodzi od szybko rozwijającej się belgijskiej firmy, która opracowała
w pełni zautomatyzowany system szaf zewnętrznych. Koncepcja ta będzie rozwijana
w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich. System ten jest opatentowany.
Firma poszukuje producenta wysokiej jakości stalowych szafek, które będą używane
w większych jednostkach. Główną zaletą jest przechowywanie towarów na imprezach
lub plażach. Firma poszukuje długoterminowej współpracy.
Rosyjska firma handlowa i budowlana, posiadająca 10-letnie doświadczenie
w sprzedaży materiałów budowlanych takich jak lakiery, farby, okucia, taśmy ścienne
i tynki, poszukuje zagranicznych dostawców wyrobów metalowych do współpracy
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Francuska firma oferuje szeroką gamę poduszek grzewczych, w tym elektryczne
i błyskawiczne poduszki grzewcze oraz szeroki wybór akcesoriów. Firma poszukuje
nowych podwykonawców w Europie z fachową wiedzą w zakresie ogrzewania wody do
produkcji swoich produktów.
Firma z siedzibą w Holandii posiada silną sieć użytkowników końcowych złożoną
z mikrobiologów, specjalistów ds. profilaktyki zakażeń oraz profesjonalistów z zakresu
sprzątania zakładów. Ich klienci mają siedziby głównie w placówkach opieki
zdrowotnej. Firma poszukuje innowacyjnych produktów w celu poszerzenia swojej
obecnej oferty w obszarze higieny i dezynfekcji. Oferuje ona swoje usługi w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Młoda duńska firma rozpoczynająca działalność, chce wprowadzić na rynek linię
bielizny damskiej i męskiej z bawełny organicznej, PET z recyklingu i tkanin MicroModal
i poszukuje producentów, którzy pomogą im przy pierwszej kolekcji.
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Szwedzka firma biżuteryjna z wymiennymi bransoletkami poszukuje producentów łodzi
i liny żeglarskiej do produkcji bransoletek, poszukuje umowy produkcyjnej i/lub umowy
podwykonawczej. Bransoletki będą wykonane z mocnej, kolorowej i błyszczącej liny
żeglarskiej, która nadaje biżuterii wyjątkowy wygląd i wrażenie.
Firma z siedzibą w Holandii, specjalizująca się w imporcie i handlu artykułami
żywnościowymi dla niezależnych supermarketów, delikatesów, restauracji oraz
kawiarni i take-away w całej Holandii, poszukuje nowych partnerów. W związku
z rosnącym popytem na produkty specjalistyczne pochodzenia bliskowschodniego
i śródziemnomorskiego firma poszukuje producentów żywności, którzy chcą działać
w ramach umowy dystrybucyjnej dla krajów Beneluksu.
Przedsiębiorstwo belgijskie specjalizuje się w produktach do sprzątania przeznaczonych
na rynek flexoprintingu. Firma poszukuje dostawców szczotek mosiężnych i ze stali
nierdzewnej do czyszczenia wałków aniloksowych i płyt polimerowych w celu zawarcia
umowy dystrybucyjnej.
Jeden z najbardziej konkurencyjnych na rynku rumuńskim przedsiębiorstw zajmujących
się handlem maszynami budowlanymi i rolniczymi poszukuje producentów: koparkoładowarek, podnośników pneumatycznych montowanych na samochodach
ciężarowych, wózków widłowych, podnośników nożycowych, platform roboczych,
zagęszczarek, koparek, koparek, ładowarek kołowych przednich i równiarek.
Przewiduje się współpracę w formie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
Firmy z Wielkiej Brytanii, projektuje, produkuje i dostarcza belki rozprężne do
podnoszenia, podnoszenia belek, ramy rozprężne i inne elementy pod hakowym
ciężkim urządzeniem podnoszącym. Firma skupia się one na dostarczaniu zarówno
gotowych produktów, jak i niestandardowych rozwiązań technicznych. Poszukuje ona
odpowiedniej firmy, która może produkować te produkty w ich imieniu na podstawie
umowy produkcyjnej.
Macedoński producent wyrobów cukierniczych ma ugruntowaną pozycję na rynku
krajowym i działa od ponad 16 lat. Produkty firmy obejmują wszystkie rodzaje słodyczy
o różnych składnikach i smakach. W swoim asortymencie pojawiają się słynne i znane
herbatniki typu sandwich, ciasteczka miodowe, herbata, piernikowe ciasteczka oraz
herbata, a także ciasteczka do pierników. Firma poszukuje producentów mleka
w proszku, permeatu serwatki, proszku kakaowego dla piekarni do współpracy
w ramach umowy produkcyjnej.
Brytyjska firma produkująca akcesoria łazienkowe poszukuje europejskiego producenta
obudowanych żarówek i związanego z nimi izolowanego okablowania do stosowania w
mokrym miejscu w celu zawarcia umowy produkcyjnej. Partner będzie musiał
dostarczać je regularnie, ale w małych ilościach. Żarówki i armatura powinny być
produkowane zgodnie z odpowiednimi normami CE i normą IP (zabezpieczenie przed
naprężeniami).
Brytyjska (Szkocja) firma specjalizująca się w technologii chemii poszukuje dostawców
mikrosiliki i lateksu. Spółka dąży do poszerzenia oferty produktów chemicznych dla
przemysłu naftowo-gazowego i poszukuje u dostawców tych chemikaliów w ramach
umowy outsourcingowej.
Nowa szwedzka marka zajmująca się aranżacją wnętrz poszukuje możliwości zawarcia
umowy produkcyjnej z producentem wyrobów hometextile, który najlepiej jeśli będzie
miał również dostęp do organicznego płótna bawełnianego oraz cyfrowego drukowania
tkanin o przyjaznych dla środowiska barwach pigmentowych. Obecnie marka oferuje
wysokiej jakości drukowane poszewki na poduszki i stara się nawiązać długoterminową
współpracę z producentem, który może zapewnić szycie wyrobów metylowych oraz
druk cyfrowy tkanin.
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Firma znajduje się w Adanie (Turcja) oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie
produkcji obuwia w różnych rozmiarach i stylach, dzięki czemu jest w stanie
dostosować swoją produkcję do niemal wszystkich potrzeb. Firma zamierza rozwijać
swoją działalność na całym świecie dzięki niezawodnym partnerom w branży
obuwniczej. W związku z tym oferuje swoją specjalistyczną wiedzę i dostosowane
rozwiązania obuwnicze poprzez umowy o wytwarzanie / podwykonawstwo.
Brytyjska firma opracowała innowacyjny mikroskop, który zapewnia obrazy o
rozdzielczości 1 mikrona z urządzenia wystarczająco małego, aby zmieścić się w kieszeni
kurtki. Szukają dystrybutorów i przedstawicieli produktu, którzy działają w sektorze
nauki, edukacji, weterynarii i innych.
Izraelska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji systemów odwróconej
osmozy (RO) opracowała system do uzdatniania wody dla różnych zastosowań
przemysłowych / rolniczych. Zalety to dobra ekonomiczność, niskie koszty utrzymania,
oszczędność wody i elektryczności, wysoka czystość wody oraz łatwość obsługi typu
plug-and-play itp. Firma poszukuje umowy o pośrednictwo handlowe i dystrybucyjne.
Firma znajduje się w centralnym regionie Ukrainy i specjalizuje się w produkcji
kompozytowych podkładów kolejowych z przetworzonego polimeru i tworzyw
sztucznych. Obecnie firma potrzebuje inwestorów ( w aktywa obrotowe), aby
zakończyć realizację projektu, w szczególności, w celu pokrycia kosztów materiałów
i uzyskania wymaganej wydajności. Firma jest gotowa dzielić zyski w ramach spółki joint
venture lub umowy finansowej.
Rewolucyjna technologia modelowania i produkcji w 3D została opracowana przez
austriackie MŚP i służy do produkcji modeli z poliuretanów w procesie ścisłego
odlewania konturu. Zapewniając ścisłe odlewy, klienci firmy mogą zaoszczędzić do 30%
kosztów pracy i do 40% kosztów materiałów. Aby dotrzeć do nowych rynków, firma
chciałaby zawrzeć umowy o pośrednictwo handlowe i / lub usługi dystrybucji.
Rozważana jest również umowa przejęcia.
Młoda firma z południowo-zachodnich Niemiec opracowała wyróżniającą się,
wielokrotnie nagradzaną markę, łączącą wysokiej jakości niemieckie wino Riesling
z tradycyjnym południowoamerykańskim mate. Połączenie wyłącznie naturalnych
składników sprawia, że napój alkoholowy jest bardzo odświeżający. Produkt został już
wprowadzony na rynek niemiecki w różnych smakach z dużą akceptacją. Firma
poszukuje długoterminowej współpracy z agentami i dystrybutorami doświadczonymi
w sprzedaży napojów.
Ukraińska firma produkcyjna zajmująca się branżą meblarską oferuje szeroką gamę
wysokiej jakości mebli. Firma projektuje i produkuje systemy modułowe, sofy, tafty
i łóżka. Firma poszukuje agentów, przedstawicieli i dystrybutorów. Firma oferuje swoim
partnerom umowy handlowe i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Holenderska firma działająca w branży sprzętu ciężkiego poszukuje partnera, który jest
dobrze znany w dziedzinie dźwigów i części gąsienicowych, aby działał jako dystrybutor
lub agent. Oferują współpracę w ramach usługi dystrybucji lub umowy agencyjnej.
Idealny partner powinien działać w środowisku B2B i mieć doświadczenie w branży
urządzeń.
Cypryjska firma konsultingowa zajmująca się nauczaniem, która specjalizuje się
w edukacji i edukacji informatycznej, poszukuje partnerów w ramach umów
o świadczenie usług dystrybucyjnych. Potencjalni dystrybutorzy powinni sprzedawać
produkt edukacji cyfrowej cypryjskiej firmy swoim klientom na globalnym rynku
edukacyjnym. Produkt jest uznawanym na całym świecie rozwiązaniem do nauki online
w zakresie rozwoju i oceny informatyki i umiejętności w XXI wieku w edukacji
podstawowej / podstawowej.
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Słoweńska firma wspiera rozwój wewnętrznych procesów klienta i oferuje analitykę
predykcyjną, która umożliwia prognozowanie wydarzeń, wzorców i trendów
związanych z biznesem dla instytucji finansowych i innych instytucji. Firma poszukuje
partnerów z branży finansowej, IT-health i innych branż w ramach umów serwisowych.
Poszukiwani partnerzy to uznane firmy z obszarów usług finansowych, usług w zakresie
zdrowia informatycznego i firm przemysłowych.
Francuska firma specjalizująca się w akcesoriach tekstylnych (czapki, rękawiczki, szaliki,
parasole) poszukuje agentów handlowych w Europie Wschodniej, a szczególnie w
Polsce. Firma ma ugruntowaną pozycję we Francji i Europie Zachodniej, chce rozwijać
swoją działalność w Polsce i krajach sąsiednich.
Ta brytyjska firma produkująca urządzenia medyczne opracowała nowatorski,
podłączony do smartfona przepływomierz. To urządzenie jest podobnie wycenione do
tradycyjnych mechanicznych przepływomierzy szczytowych, ale jest wyposażone w
bezpłatną aplikację, która pomaga w opanowaniu astmy. Urządzenie jest chronione
patentem, posiada znak CE i dokładność zgodną z ISO23747. Firma planuje rozpocząć
komercjalizację urządzenia w 2018 r. W tym celu poszukuje dystrybutorów urządzeń
medycznych w Europie, w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Izraelska firma specjalizująca się w aspektach związanych z modą opracowała i oferuje
na rynku kolekcję odzieży wiosenno-letniej dla kobiet różnych typów populacji.
Docelowymi partnerami są ewentualni dystrybutorzy / przedstawiciele uzbrojeni
w wiedzę i kontakty w branży modowej i firmach handlowych. Interesują go także
producenci, którzy mogą produkować kolekcję (lub częściowo) w swoich krajach. Firma
poszukuje umowy o pośrednictwo handlowe i dystrybucyjne.
Stowarzyszenie pozarządowe i non-profit, zlokalizowane w historycznym mieście
w południowych Włoszech, ma na celu promowanie i koordynowanie działań
wspierających odpowiedzialną, zrównoważoną i etyczną turystykę. Stowarzyszenie
zamierza rozwijać i rozwijać lokalną turystykę i poszukuje touroperatorów
zainteresowanych promocją innowacyjnych pakietów wakacyjnych w ramach umów
agencyjnych.
Firma rodzinna z północnych Włoch, firma rodzinna, produkuje świeże makarony
według najlepszych włoskich receptur i najlepszych surowców i składników. Firma
poszukuje międzynarodowych importerów, dystrybutorów, hurtowników i firm
zainteresowanych podpisaniem umów joint-venture i jest gotowa dostarczać HoReCa
i klientom detalicznym poprzez indywidualne rozwiązania.
Firma macedońska z siedzibą w mieście Kavadarci oferuje swoje stalowe rury spawane
i rury formowane na zimno oraz profile do konstrukcji w ramach umowy produkcyjnej
lub dystrybucyjnej. Firma ma już 20 lat doświadczenia na rynkach krajowych
i międzynarodowych.
Izraelska firma specjalizująca się w kosmetykach naturalnych i organicznych
opracowała nowe linie kosmetyczne do pielęgnacji skóry. Nowe linie dokładnie
wspierają zdrowie skóry za pomocą naturalnych środków i różnią się całkowitą
czystością; są wolne od jakichkolwiek sztucznych suplementów. Docelowi partnerzy to
doświadczeni dystrybutorzy w naturalnych (bio) kosmetykach. Firma poszukuje umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Firma z Czarnogóry posiadająca doświadczenie w pozyskiwaniu personelu
wykonawczego, administracyjnego i profesjonalistów dla szerokiego grona swoich
klientów chce nawiązać i rozszerzyć współpracę z agencją pośrednictwa pracy z UE.
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Rumuńskie biuro podróży specjalizujące się w agroturystyce w delcie Dunaju świadczy
usługi w zakresie turystyki wiejskiej skoncentrowanej na wzajemnych relacjach ze
środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Agencja poszukuje organizatorów podróży,
z którymi nawiąże współpracę w ramach osi "turystyka przyjazdowa" w delcie Dunaju
w Rumunii, na podstawie umowy pośrednictwa handlowego. Partnerzy są poszukiwani
niezależnie od kraju pochodzenia.
Izraelska firma specjalizuje się w sterownikach klasy przemysłowej, sterownikach USB
i przekaźników sieciowych, zdalnie sterowanych modułach cyfrowych i analogowych
I/O, wyposażeniu przemysłowym do monitoringu sieci, kontrolowania i sterowania
ruchem dla różnych branż. Zalety to m.in. umiejętności i zdolność do
opracowywania/dostosowywania produktów do długotrwałego stosowania w
najbardziej zaawansowanych gałęziach przemysłu, rozległa wiedza fachowa,
innowacyjne podejście do klienta. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie
umowy o świadczeniu usług dystrybucji i pośrednictwa handlowego.
Włoska firma jest wiodącym dostawcą innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb
klienta maszyn pomiarowych oraz związanych z nimi usług posprzedażowych.
Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów w krajach UE, głównie w Niemczech
i Francji, na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w południowych Włoszech, producent sera
owczego "pecorino" typu premium, chciałoby rozpocząć sprzedaż swojego produktu na
rynkach innych niż krajowy. Firma poszukuje międzynarodowych pośredników
handlowych zainteresowanych sprzedażą produktu w ramach umów pośrednictwa
handlowego i świadczenia usług dystrybucyjnych na własnym rynku.
Węgierska firma zajmująca się produkcją zdrowych, liofilizowanych przekąsek
poszukuje hurtowników, dystrybutorów i agentów handlowych na europejskim rynku
zdrowej żywności, głównie we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, krajach
skandynawskich, krajach Beneluksu, Polsce. Przedsiębiorstwo oferuje owocowe
i warzywne przekąski bez dodatków i konserwantów dla konsumentów dbających
o zdrowie.
Firma powstała w 2016 roku i specjalizuje się w produkcji części do samochodów emobilnych, bezszczotkowych silników BLDC, silników napędowych, przekładni
redukcyjnych i pojedynczych komponentów. Przedsiębiorstwo szuka partnerów
biznesowych zainteresowanych inwestowaniem w rozwój i produkcję małych
samochodów elektronicznych i części do nich. Firmy, które poszukują producentów
i dostawców małych elektrycznych samochodów/części samochodowych również są
mile widziane. Współpraca oferowana jest na podstawie umowy joint venture/umowy
produkcyjnej.
Rumuńska firma produkuje szeroką gamę wyrobów ze szkła dekoracyjnego
o unikalnych wzorach. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane pozyskaniem
międzynarodowych partnerów biznesowych działających w branży budowlanej,
meblarskiej czy wyposażenia wnętrz. Współpraca będzie oparta na umowie
o świadczeniu usług dystrybucji lub podwykonawstwa.
Włoskie MŚP - producent i wyłączny światowy dystrybutor innowacyjnego płynu
zabezpieczającego przed zamarzaniem dróg i nawierzchni zewnętrznych poszukuje
dystrybutorów w całej Europie. Jego produkty zostały zaprojektowane z myślą
o spełnieniu wymogów ochrony dla płyt wykonanych z materiałów szlachetnych,
obiektów miejskich i delikatnych powierzchni. Preparaty są produkowane na bazie soli,
neutralizowanej przez określone inhibitory, co ogranicza jej niekorzystny wpływ na
metale i inne powierzchnie.
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Piekarnia i ciastkarnia położona w południowych Włoszech, w Kalabrii oferują ręcznie
wyrabiane lokalne specjały gastronomiczne wytwarzane metodą tradycyjną. Firma
sprzedaje swoje wyroby na lokalnym rynku, we własnym sklepie. Przedsiębiorstwo
planuje eksportować swoje produkty za granicę, dlatego poszukuje międzynarodowych
pośredników handlowych, zainteresowanych ich dystrybucją w swoich krajach,
na podstawie umów pośrednictwa handlowego i świadczenia usług dystrybucyjnych.
Doświadczona na arenie międzynarodowej firma z Bośni i Hercegowiny, która świadczy
szeroki zakres usług w zakresie modelowania 3D, rysunków technicznych 2D CAD,
wizualizacji architektonicznej i projektowania stron internetowych poszukuje
partnerów w ramach umowy świadczenia usług.
Ukraińskie przedsiębiorstwo projektuje, produkuje i dystrybuuje wysokiej jakości
i stylowe ubrania dla kobiet. MŚP jest dobrze znane na rynku lokalnym i planuje
rozszerzyć swoją działalność. Firma poszukuje dystrybutorów doskonale znających
rynek mody i posiadających ugruntowane kontakty z detalistami, domami towarowymi
itp. na różnych rynkach europejskich.
Ukraiński producent standardowej jakości i modyfikowanych form krzemionki
aktywnej/ditlenku krzemu poszukuje dystrybutorów. Przedsiębiorstwo oferuje
partnerom zainteresowanym długotrwałą współpracą i posiadającym doświadczenie
we współpracy z firmami chemicznymi, przemysłowymi, medycznymi na swoich
rynkach lokalnych zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji własnego płynnego nawozu do sadzonek
i roślin. Nawóz pozytywnie wpływa na wzrost szerokiej gamy upraw. W wyniku badań
nawozu przeprowadzonych w warunkach naturalnych uzyskano wzrost plonów ziarna
nawet o 25%, przy jednoczesnej poprawie jego jakości. Przedsiębiorstwo poszukuje
doświadczonych dystrybutorów agrochemikaliów i/lub biochemikaliów
agrochemicznych, by zawrzeć z nimi umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, by
produkt zaistniał na ich rynkach lokalnych.
Szwedzkie MŚP, konsultant skupiający najlepszych szwedzkich ekspertów w dziedzinie
optyki i analizy obrazu, oferuje specjalistyczną wiedzę, dzięki której produkty stają się
innowacyjne, spektakularne i tańsze w produkcji. Poszukują oni współpracy na
podstawie umowy o świadczenie usług, outsourcingu lub podwykonawstwa
z partnerami naukowymi i handlowymi, którzy opracowują nowe produkty i potrzebują
usług doradczych w zakresie rozwiązań produkcyjnych w dziedzinie optyki i oświetlenia.
Francuski producent celulozy i pochodnych o wysokiej czystości (żywice,
lignosulfoniany, specjalistyczne chemikalia) poszukuje dystrybutorów w Europie.
Przedsiębiorstwo rozpoczyna nową fazę rozwoju w Europie Zachodniej i chciałoby
zachęcić nowych partnerów biznesowych do współpracy w różnych dziedzinach
przemysłu. Poszukiwane są umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Koreańska międzynarodowa firma elektroniczna stworzyła zintegrowaną, otwartą
platformę IoT klasy korporacyjnej, która obejmuje narzędzia i usługi w chmurze;
gotowe do produkcji moduły sprzętowe i oprogramowanie, zasoby programistyczne
oraz kompleksowe zabezpieczenia. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów
oprogramowania informatycznego, aby poszerzyć swoją ofertę technologiczną,
realizować swoje plany rynkowe w Europie oraz wspierać klientów w rozwoju
i wdrażaniu oprogramowania informatycznego poprzez umowę o świadczeniu usług
dystrybucji oraz umowę pośrednictwa handlowego.
Francuski projektant i dystrybutor odzieży i akcesoriów dla kobiet pragnie nawiązać
współpracę z producentami tkanin lub sprzedawcami detalicznymi w ramach umowy
produkcyjnej.
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Francuska firma projektuje, normalizuje i dystrybuuje pełną gamę środków ochrony
osobistej, aby chronić człowieka w pracy.
Poszukiwany partner to dostawca (producent, dystrybutor) masek chroniących drogi
oddechowe o technicznych właściwościach, który będzie działać na podstawie umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma jest otwarta dla szerokiej gamy krajów dla
tego partnerstwa.
Francuskie MŚP specjalizujące się w sprzedaży i konserwacji maszyn handlu
elektronicznego, w szczególności maszyn do wymiany, rozszerza swoje portfolio. Firma
poszukuje zagranicznych producentów produkujących innowacyjne automaty
sprzedające i zainteresowanych wdrożeniem na rynku francuskim lub rynkach
sąsiednich. MŚP oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Studio projektowe z Holandii poszukuje producenta porcelany, który będzie w stanie
produkować specjalne porcelanowe doniczki. Obecnie studio współpracuje z małym
lokalnym producentem, ale posiada ograniczone moce produkcyjne. W związku z tym
firma chce zbadać nowe możliwości współpracy z unijnymi producentami porcelany
i jest zainteresowana umową produkcyjną.
Rumuński dostawca technologii poszukuje producentów sprzętu do przetwórstwa
owoców i warzyw. Firma oferuje swoje usługi jako dystrybutor lub przedstawiciel
handlowy. Potencjalnymi partnerami są producenci: technologii produkcji soku,
technologii produkcji dżemu, technologii przetwarzania owoców i warzyw; oferujący
całe linie produkcyjne lub tylko określone części / sprzęt / maszyny.
Dostawcy klinowych paneli drucianych, ekranów z drutu klinowego, siatek
zgrzewanych, siatek plecionych i paneli poliuretanowych w Europie Wschodniej są
poszukiwani przez irlandzkiego producenta mediów oferującego współpracę na
podstawie umów dotyczących produkcji, outsourcingu lub podwykonawstwa.
Martinicki wydawca produktów edukacyjnych poszukuje producenta zabawek
z certyfikatem CE w Europie. Asortyment obejmuje łamigłówki, domino, gry planszowe
i karty do gry dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat.
Firma chciałaby zawrzeć umowę produkcyjna z partnerem doświadczonym w produkcji
zabawek drewnianych lub kartonowych zgodnie z przepisami UE dla dzieci
(oznakowanie CE).
Firma izraelska, która ma duże doświadczenie w sprzedaży i marketingu produktów
i urządzeń farmaceutycznych, suplementów diety i kosmetyków do skóry, poszukuje
producentów tych produktów. Produkcja jest przeznaczona do dystrybucji w przemyśle
farmaceutycznym i do opieki zdrowotnej pod nazwą firmy reprezentowanej lub marki
własnej. Firma poszukuje umowy o pośrednictwo handlowe i dystrybucyjne
Ta holenderska firma świadczy usługi dla firm (działających w środowisku technicznym)
w poszukiwaniu pośrednika, przedstawiciela handlowego na rynku holenderskim.
Dzięki 20-letniemu doświadczeniu firma może wspierać klienta poprzez tworzenie
zamówień oraz obsługę sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Firma oferuje współpracę
w ramach umowy handlowej.
Brytyjski specjalista w zakresie łazienek zainteresowany jest zaopatrzeniem w
przewody niskiego napięcia z Europy do podgrzewanych wieszaków na ręczniki, na
podstawie zawarcia umowy produkcyjnej. Firma opracowuje nowe projekty dla swojej
gamy produktów łazienkowych i będzie składać regularne zamówienia u partnera.
Francuska firma projektująca, kreująca i produkująca małe domowe meble
tapicerowane, takie jak podnóżki poszukuje producenta stolarki do obróbki drewna do
produkcji drewnianych ram w kształcie okrągłym lub prostokątnym, a także
drewnianych nóżek. Firma szuka długoterminowego podwykonawcy w krajach Europy
Wschodniej.
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Cypryjska firma produkująca wysokiej jakości narzędzia dekoracyjne poszukuje
partnerów w ramach umowy outsourcingowej. Firma poszukuje firm produkcyjnych
z zagranicy, które mogłyby dostarczyć uchwyty do pędzli i wałków wykonanych ze
skompresowanego kartonu.
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji odzieży i akcesoriów, takich jak sukienki
damskie, garnitury męskie szuka partnerów do współpracy w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Niemiecka firma inżynieryjno-konsultingowa koncentrująca się na głębinowej energii
geotermalnej, technologii głębokich wierceń i projektowaniu maszyn specjalistycznych
oferuje usługi inżynieryjne i doradcze w projektach geotermalnych. Firma poszukuje
partnerów prywatnych lub publicznych do udziału w międzynarodowych przetargach
w sektorze geotermalnym lub sektorze maszyn specjalnych. Firma oferuje również
umowy serwisowe i umowy podwykonawstwa.
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji poziomych obrotowych pił taśmowych do
maszyn metalowych. Firma wykonuje również usługi w zakresie toczenia. Firma
poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy handlowej.
Rumuńska firma ICT specjalizująca się w kompleksowych usługach projektowania stron
internetowych, tworzeniu oprogramowania na żądanie, rzeczywistości rozszerzonej
i aplikacjach internetowych poszukuje partnerów zainteresowanych umowami
o outsourcing i usługi.
Firma z Singapuru oferuje części z żeliwa zarówno w postaci surowej, jak i obrobionej
oraz w różnych rozmiarach. Mogą również oferować odlewy ze stali lub metali
nieżelaznych. Firma oferuje swoje usługi i wyroby wielu gałęziom przemysłu:
budownictwie, górnictwie, obrabiarkach, matrycach, maszynach rolniczych, robotach
publicznych, przemyśle morskim itp. Firma poszukuje umowy produkcyjnej na tych
rynkach.
Bośniacka firma z doświadczeniem w zakresie usług prawnych i doradczych w zakresie
prawa handlowego i prawa spółek, w tym ochrony praw własności intelektualnej,
poszukuje partnerów za pośrednictwem umowy o świadczenie usług. Firma oferuje
swoje usługi w zakresie prawa handlowego / gospodarczego inwestorom, firmom i
organizacjom międzynarodowym, które mają interesy w Bośni i Hercegowinie.
Brytyjska firma projektująca i produkująca wysokiej jakości innowacyjne stoły
i urządzenia hi-fi do użytku domowego, hotelowego i korporacyjnego poszukuje
dystrybutorów, aby znaleźć nowych klientów w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Firma ma możliwość zaprojektowania unikatowych produktów na
zamówienie oprócz standardowej gamy produktów.
Macedońska firma zajmująca się produkcją konstrukcji metalowych i części konstrukcji
oferuje wykonanie montażu konstrukcji stalowych, napraw i konserwacji mechanicznej
dużych zakładów produkcyjnych, w ramach umowy produkcyjnej, umowy
outsourcingowej lub umowy podwykonawstwa w innych krajach europejskich.
Bułgarska firma ma duże doświadczenie w zakresie konstrukcji metalowych, urządzeń
i urządzeń dla dużych zakładów w różnych dziedzinach przemysłu, w tym kotłów,
statków i rurociągów pod ciśnieniem. Firma ma zdolność do realizacji indywidualnych
projektów i chciałaby działać jako podwykonawca dla partnerów w innych krajach UE.
Czeska firma specjalizująca się w mobilnym czyszczeniu laserowym poszukuje nowych
partnerów z branży tworzyw sztucznych, inżynierii, motoryzacji, gumy lub druku. Firma
stara się świadczyć usługi w ramach umowy o świadczenie usług. Ponieważ firma
znajduje się w pobliżu granicy z Niemcami, szuka partnerów, najlepiej z Bawarii i nie
tylko, ale nie wyklucza spółek z innych krajów.
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Odpowiednie firmy są wymagane dla irlandzkiej firmy usługowej i produkcyjnej, która
chce zawrzeć umowę dystrybucyjną dotyczącą ekskluzywnego zacisku do tylnych kół
zębatych. Napęd tylnego koła zębatego to wyjątkowy napęd tylny stosowany we
francuskich systemach kolejowych i został zaprojektowany przez francuską firmę
Cogifer. Ten szczególny napęd zwrotny może okazać się niestabilny podczas pracy
w terenie, a irlandzka firma opracowała rozwiązanie, które jest proste i skuteczne,
a także opłacalne.
Brytyjska firma zaprojektowała przenośny wyświetlacz pokazujący wydajność prysznica,
aby uświadomić konsumentom dramatyczne oszczędności wody, które można uzyskać
dzięki zastosowaniu wydajnej głowicy prysznicowej. Firma poszukuje umów
o świadczenie usług dystrybucyjnych z firmami wodociągowymi lub innymi
organizacjami zajmującymi się promowaniem efektywności wodnej lub edukowaniem
ludzi na temat korzyści płynących z oszczędzania wody.
Włoska firma, działająca w północnych Włoszech, poszukuje partnerów, takich jak
studia projektowe, architekci i firmy budowlane, które chcą zaoferować swoim
klientom wysoki poziom wiedzy w zakresie projektowania we włoskim stylu "Made in
Italy". Firma jest w stanie dostarczyć wysokiej jakości włoskie meble i oferuje usługi
projektowania wnętrz i doradztwa. Firma oferuje swoje usługi w ramach umowy
o świadczenie usług, ale rozważa także inne rodzaje współpracy, takie jak wspólne
przedsięwzięcia.
Rumuński producent folii stretch-hood, folii polietylenowych (PE), opakowań
dekoracyjnych oferuje produkcję w ramach umów produkcyjnych dla producentów
z różnych sektorów przemysłu. Ich folia stretch hood jest używana do pakowania palet
w wielu branżach, takich jak przemysł chemiczny, w branży spożywczej i paszowej,
w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i higienicznym, w pakowaniu torfu
i gleby, w materiałach budowlanych i przemyśle budowlanym.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji skórzanych toreb i akcesoriów dla
mężczyzn i kobiet planuje rozszerzyć swoją działalność. Firma poszukuje lokalnych
partnerów handlowych w krajach europejskich posiadających doskonałą znajomość
rynku wyrobów skórzanych i modowych oraz potwierdzonych powiązań z detalistami,
domami towarowymi itp. Współpraca może odbywać się na podstawie umów agencji
handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Start-up z Niemiec opracował internetową platformę pośrednictwa pracy dla firm,
która ma przydzielać projekty studentom. W ramach przydzielonego czasu studenci
mogą niezależnie pracować nad swoimi zadaniami. Firmy mogą wybierać młodych
profesjonalistów z trzech różnych poziomów eksperckich: studenta, licencjata
i magistra. System charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności, ponieważ
projekty można składać i przetwarzać niezależnie od czasu i miejsca. Poszukiwani są
partnerzy do dystrybucji i / lub licencjonowania.
Czeska firma rodzinna opracowała i obecnie produkuje oryginalne nieelektryczne
urządzenia myjące, nadające się do natychmiastowego, indywidualnego mycia różnego
rodzaju szkła restauracyjnego. Używa tylko wysokiej jakości komponentów
i materiałów. Produkt oparty jest na zasadzie ciśnienia zimnej wody i czyści każdą
szklankę w ciągu kilku sekund. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie (zwłaszcza
w Europie Południowej i Wschodniej) w ramach umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
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Ten niewielki niemiecki producent udowadnia, że sok jabłkowy może być wyszukanym,
smacznym doświadczeniem, tak jak wino lub piwo: wynalazł pierwszy na świecie sok
jabłkowy z chmielem. Sok jabłkowy, napoje gazowane i chmielowe - w 100%
bezalkoholowe, naturalne i odświeżające. Oprócz tego firma produkuje inne czyste
soki. Różne rodzaje jabłek wyciska się się osobno, aby stworzyć różne rodzaje soków od
gorzkiego, przez słodki po kwaśny. Firma poszukuje partnerów do dystrybucji w handlu
detalicznym i gastronomii.
Brytyjska firma specjalizująca się w opracowywaniu modeli 3D i środowisk wirtualnych,
wizualizacji 3D, symulacji, rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej
oferuje swoje możliwości dzięki umowom podwykonawstwa, outsourcingu lub usług.
Czeska firma produkuje różnego rodzaju ręcznie robione świece parafinowe i palmowe
oraz pachnące kostki. Używa tylko wysokiej jakości parafiny o bardzo niskim poziomie
oleju (0,3-0,5%). Również inne składniki, takie jak pachnące oleje i knoty, są wysokiej
jakości. Firma chce się rozwijać na rynkach zagranicznych, dlatego poszukuje
dystrybutorów do podpisania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
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