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Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej MAJ 2018 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1. BORU20180220002 
Rosyjska firma, dobrze znany producent środków do dezynfekcji, roztworów 
medycznych i dla przemysłu spożywczego poszukuje dystrybutorów na terenie Unii 
Europejskiej. 

2. BORU20180215002 
Rosyjska firma specjalizująca się w dostarczaniu drewna, sklejki brzozowej, żywności 
(mąki, ziarno) oraz karm dla zwierząt poszukuje pośredników handlowych zagranicą. 

3. BOLT20180321002 
Litewska firma produkująca ręcznie tkane wyroby, takie jak szaliki i narzuty 
z naturalnych materiałów (jedwab, wełna, len) poszukuje dystrybutorów. 

4. BOJP20180327001 

Japońska firma poszukuje dystrybutorów w krajach EU, zainteresowanych 
produkowanymi przez nią regulatorami przepływu tlenu z pokrętłem oraz jednostkami 
ssącymi. Obydwa produkty pozwalają oszczędzić czas w porównaniu do standardowych 
rozwiązań dostępnych na rynku, dzięki czemu udało jej się osiągnąć doskonałe rezultaty 
na rynkach azjatyckich.  

5. BOUA20180207002 

Ukraińska firma z Kijowa specjalizuje się w dostarczaniu technologii fotowoltaicznych 
oraz w produkcji systemów montażu ogniw fotowoltaicznych i śledzących słońce. Firma 
pragnie nawiązać współpracę z inwestorami, firmami prowadzącymi projekty 
fotowoltaiczne i firmami budowlanymi, specjalizującymi się w budowie elektrowni 
fotowoltaicznych. Firm oferuje usługi podwykonawstwa, produkcyjną oraz możliwość 
zawiązania spółki joint venture.  

6. BOIT20180323002 

Włoska firma z Mesyny, produkująca tradycyjne, ręcznie robione,  słodzone likiery 
kremowe i tradycyjne likiery poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych z krajów 
UE, zainteresowanych promowanie tego typu produktów. Firma poszukuje partnerów 
działających w branży luksusowego HoReCa.  
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7. BOHU20160519001 

Węgierski producent profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji paznokci poszukuje 
dystrybutorów w krajach UE, Norwegii, Rosji, Ukrainie i Szwajcarii. Firma jest jednym 
z lokalnych liderów rynku. Firma oferuje jedynie profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji 
paznokci (nie do użytku konsumenckiego), zgodne z najnowszą dyrektywą 
kosmetyczną. Jej produkty posiadają wpisy w CPNP - Cosmetic Products Notification 
Portal. 

8. BOJP20180328001 

Japońska firma jest pionierem z zakresu produkcji oświetlenia LED do podświetlania 
produktów spożywczych w supermarketach. Firma poszukuje partnerów z krajów UE, 
posiadających kontakty z sieciami handlowymi. Jej produkty posiadają oznaczenie CE 
i oferują większą jasność niż standardowe rozwiązania. Diody mogą być łączone z 
produkowanymi ręcznie przez firmę kolorowymi filtrami. 

9. BOTR20171221001 

Turecka firma produkująca systemy podgrzewania wody, pompy ciepła oraz profile 
aluminiowe poszukuje możliwości nawiązania współpracy z wiarygodnymi partnerami 
z Europy zajmującymi się pompami ciepła. Firma jest zarejestrowanym dostawcą 
produktów dla ONZ i oferuje przyjazne dla środowiska rozwiązania tworzone przy 
użyciu opatentowanych technologii. Firma poszukuje dystrybutorów. 

10. BOUA20180205002 

Ukraińska firma specjalizująca się w technologiach fotowoltaicznych poszukuje 
dystrybutorów. Jest również zainteresowana współpracą z firmami zajmującymi się 
projektami rozwoju fotowoltaiki oraz firmami budowlanymi w celu zawiązania spółki 
joint venture lub zaoferowania usług podwykonawstwa. Firma mieści się w Kijowie. 

11. BOUK20180319001 

Brytyjska firma zajmująca się produkcją białka serwatkowego w jednorazowych  
poszukuje zagranicznych dystrybutorów i agentów handlowych. Jej wyroby 
wysokoproteinowe są pakowane w 30-gramowe saszetki, skierowane do świadomych, 
nastawionych prozdrowotnie konsumentów, wiodących aktywne, zapracowane życie. 
Firma jest pierwszą na rynku brytyjskim, która zaoferowała spersonalizowaną usługę 
dostarczania wysokiej jakości białek poprzez Internet. Firma poszukuje partnerów na 
całym świecie. 

12. BOAM20180214001 

Armeńska firma jest producentem nawozów organicznych. Firma zajmuje się 
przetwarzaniem odpadów organicznych w użyteczne i przyjazne dla środowiska 
produkty - organiczne nawozy, dodatki do gleby, surowiec do produkcji energii 
odnawialnej. Firm poszukuje dystrybutorów w krajach UE, Rosji i w Gruzji. 

13. BOCZ20180319001 

Mała czeska firma stworzyła urządzenie magazynujące energię do użytku domowego. 
Jest to jednofazowe urządzenie, posiadające system zarządzania energią, baterię, 
elektroniczne systemy sterowania,  bezpieczeństwa i komunikacji, inwerter oraz 
ładowarkę fotowoltaiczną. Firma poszukuje firm z sektora fotowoltaicznego w celu 
podpisania umowy agencyjnej lub dystrybucji. 

14. BOIT20180312003 

Włoska firma specjalizuje się w przetwarzaniu metalowych półproduktów i części 
metalowych dla branży meblarskiej. Firma oferuje szeroką gamę usług obróbki metalu 
oraz wykończeń elementów i chciałaby nawiązać współpracę z zagranicznymi 
producentami krzeseł i stołów na podstawie umowy podwykonawstwa lub 
produkcyjnej. 

15. BOHR20180227003 

Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy wyposażenia statków, 
dźwigów przemysłowych oraz maszyn do transportu wewnętrznego poszukuje 
możliwości nawiązania współpracy z agentami handlowymi i dystrybutorami oraz 
podpisania umowy produkcyjnej. 

16. BOES20180319001 

Hiszpańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, posiadająca certyfikat CERT 
(Certified Computer Security Incident Handler) oraz własne SOC (Operacyjne Centrum 
Bezpieczeństwa) poszukuje partnerów handlowych w celu stworzenia 
międzynarodowej sieci. Firma poszukuje agentów handlowych i oferuje świadczenie 
usług. 
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17. BOIL20180213001 

Izraelska firma opracowała, produkuje i sprzedaje odporne na nacisk, samoprzylepne 
taśmy. Są używane jako rączki do siatek oraz jako taśmy drukowane i specjalne dla 
przemysłu. Ich zalety to wysoka jakość, atrakcyjna cena, wysoka elastyczność dostaw 
oraz możliwość dostosowania do potrzeb klienta. Potencjalni partnerzy - producenci 
opakowań, napojów, taśm z nadrukami, producentów wyrobów z włókniny. Firma 
poszukuje agentów handlowych, franczyzobiorców oraz dystrybutorów. 

18. BOBE20171120001 

Belgijska firma rozwijająca innowacyjną metodę diagnostyki in vitro (IVD) oraz 
urządzenia medyczne, które zwiększają dokładność testów na choroby zakaźne 
i onkologicznych, skuteczność testów dopingowych i na narkotyki. Firma w swojej 
ofercie posiada standaryzowane, dokładne testery moczu. Firma poszukuje 
dystrybutorów, inwestorów i oferuje licencję na swoje produkty. 

19. BOCN20180223001 

Chińska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń do klimatyzacji działającej dzięki 
lewitacji magnetycznej. Produkt może być instalowany w hotelach, szpitalach, 
budynkach biurowych, centrach handlowych itp. Firma poszukuje dystrybutorów 
z krajów UE zainteresowanych takimi produktami. 

20. BOIT20180319003 

Włoska firma specjalizująca się w ręcznej produkcji stolarki okiennej i drzwiowej dla 
klientów prywatnych i instytucjonalnych poszukuje zagranicznych pracowni 
architektonicznych, studiów projektowania wnętrz i firm budowlanych w celu 
podpisania umowy produkcyjnej oraz dystrybutorów z całego świata. 

21. BOCY20171101001 
Cypryjski producent chusteczek higienicznych poszukuje agentów handlowych oraz 
dystrybutorów z zagranicy, zainteresowanych wprowadzeniem takich produktów na 
swoje lokalne rynki. 

22. BOES20180306001 

Hiszpańska firma specjalizująca się zajmująca się produkcją systemów dachowych 
wyprodukowanych z materiałów z recyklingu w nanotechnologii poszukuje 
dystrybutorów pokryć dachowych w krajach UE. Parametry produktu: 7.9 kg/2, nie 
zawiera PCV, nadaje się do recyklingu, umożliwia stworzenie dostępu do światła 
dziennego, bezobsługowy, odporny na ekstremalne warunki pogodowe, można po nim 
chodzić. Poszukiwani są instalatorzy dachów oraz firmy budowlane zajmujące się 
remontami i wznoszeniem nowych budynków. 

23. BOFR20180316001 

Francuski szpital posiada doświadczenie w sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS) 
w analizie surowych danych i ich interpretacji klinicznej. Dzięki dwóm, przyjaznym dla 
użytkownika, opracowanym przez szpital programom, placówka oferuje usługi 
przechowywania i analizy surowych danych oraz tworzenie z nich raportów klinicznych. 
Firma poszukuje laboratoriów biologii medycznej przy publicznych palcówkach zdrowia 
i prywatnych organizacjach, zainteresowanych takimi usługami. 

24. BONL20180403001 

Holenderska firma z sektora MSP opracowała szybką, bezpieczną i wiarygodną 
platformę internetową do wynajmu oprogramowania. Firma poszukuje partnerów, 
którzy oferują oprogramowanie do projektowania i inżynierii oraz wtyczki do takiego 
oprogramowania, którzy są zainteresowani otwarciem nowych kanałów sprzedaży. 
Wynajem oprogramowania pozwala trafić do klientów, których nie stać na zakup takich 
programów i potrzebują ich sporadycznie. Firma oferuje umowę o świadczenie usług. 

25. BOIT20171229001 

Włoski start-up opracował i opatentował nową koncepcję "zielonych" bungalowów, 
zbudowanych wyłącznie przy użyciu naturalnych, dostępnych powszechnie materiałów, 
lekkich i łatwych do montażu/demontażu, zużywających mało energii i tanich. Po 
przetestowaniu prototypu, firma poszukuje partnerów przemysłowych z sektora 
budownictwa ekologicznego w celu sprzedaży licencji lub podpisania umowy 
agencyjnej. Firma poszukuje również inwestorów. 
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26. BOIT20171229001  

Włoski startup rozwinął i opatentował nowy rodzaj zielonych domków wykonanych 
tylko z naturalnych i lokalnie dostępnych materiałów, o niskiej wadze, łatwych 
w montażu i rozbiórce, z niskimi kosztami energii i eksploatacji. Po tym jak 
przetestowano prototyp, firma szuka partnerów przemysłowych w sektorze eko-
budownictwa do licencjonowania rozwiązania lub do umowy komercyjnej. Firma szuka 
również inwestorów. 

27. BONL20180403001  

Holenderska firma opracowała szybki, bezpieczny i godny zaufania portal internetowy 
do wypożyczania oprogramowania. Firma szuka partnerów, którzy oferują 
projektowanie i inżynierię oprogramowania lub wtyczki do takiego oprogramowania 
w celu uzyskania nowego kanału sprzedaży. Wypożyczanie oprogramowania daje 
możliwość dotarcia do klientów, których nie stać na zakup oprogramowania, lub takich 
którzy potrzebują specjalistycznego oprogramowania tylko czasowo. Oferowana 
współpraca polega na umowie usługowej. 

28. BOFR20180316001  

Francuski szpital posiada ogromną wiedzę w zakresie nowych metod odczytywania 
sekwencji genetycznej (NGS), analizy i interpretacji danych nieprzetworzonych 
i klinicznych. Dzięki swoim dwóm wewnętrznym i łatwym w użytku systemom IT, szpital 
oferuje przechowywanie i analizę danych nieprzetworzonych do sporządzania raportów 
klinicznych. Szpital szuka laboratoriów medycznych i biologicznych ze szpitali 
publicznych lub prywatnych lub organizacji prywatnych zainteresowanych umowami 
usługowymi. 

29. BOES20180306001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji systemów dachowych zrobionych 
z odzyskanych materiałów oraz z użyciem nanotechnologii, szuka dystrybutorów 
materiałów dachowych w różnych krajach UE. Właściwości: lekki materiał 7.9 kg/m2, 
100% wolny od PCV, recyklingowany, z dostępem do światła naturalnego w  
wymaganych miejscach, bez potrzeby obsługi, odporny na ekstremalne warunki 
pogodowe i z powierzchnią zdatną do chodzenia. Dystrybutorzy mogliby sprzedawać te 
produkty do instalatorów dachów oraz firm budowlanych do prac wykończeniowych 
oraz nowych prac budowlanych. 

30. BOCY20171101001  

Cypryjska firma produkująca wszelkiego rodzaju papier higieniczny szuka wyłącznych 
agentów komercyjnych oraz usług dystrybucyjnych z firmami zagranicznymi. 
Potencjalny partner powinien być agentem lub dystrybutorem w celu reprezentowania 
i sprzedaży produktów cypryjskiej firmy w swoim kraju. 

31. BOIT20180319003  

Włoska firma specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, ręcznie wykonywanych do 
wykończeń wnętrz dla klientów prywatnych i publicznych. Firma szuka zagranicą biur 
architektonicznych, projektowych oraz budowlanych do umów produkcyjnych oraz 
sprzedawców do umów dystrybucyjnych. Partnerzy mogą pochodzić z każdego kraju. 

32. BOCN20180223001  

Chińska firma specjalizuje się w produkcji lewitującego magnetycznie sprzętu do 
klimatyzacji. Produkt może być szeroko stosowany w hotelach, szpitalach, budynkach 
biurowych, centrach handlowych itd. Obecnie, firma rozszerza swoją działalność na 
rynki zagraniczne. Firma szuka dystrybutorów lewitującego magnetycznie sprzętu 
klimatyzacyjnego na rynkach UE. Potencjalna współpraca mogłaby się opierać o umowę 
dystrybucyjną. 

33. BOUA20171208002  

Ukraiński producent stalowych materiałów dachowych oraz pokryć dachowych, oferuje 
szeroką gamę materiałów do fasad lub wykończeń dachowych i szuka 
długoterminowych kontraktów w oparciu o umowę dystrybucyjną. Jest to jedenaście 
fabryk wyposażonych w wysokozautomatyzowany sprzęt wyprodukowany przez 
czołowe firmy z Włoch, Finlandii i Polski. Pozwala to na produkcję o różnej specyfikacji 
oraz geometrii precyzyjnej zgodnej z europejskimi standardami jakości. 

34. BOPT20171010002  
Portugalska firma (wyspy Azory) która produkuje herbatę szuka agentów lub 
dystrybutorów dla swoich produktów, nie tylko na rynku wewnętrzny  w UE, ale 
również na rynkach zewnętrznych. 
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35. BOUK20180312003  

Ta brytyjska firma rozwinęła inteligentny autonomiczny system zmniejszający ryzyko 
wystąpienia powodzi, poprzez zastosowanie sensorów, algorytmów oraz 
oprogramowania IT. System bazuje na niewykorzystywanych właściwościach 
sieciowania, w celu zapobiegania lub redukcji szkód własności oraz środowiska, 
zanieczyszczenia, uszkodzenia powierzchni oraz innych negatywnych skutków. Firma 
szuka dystrybutorów posiadających dostęp do osób odpowiedzialnych za zapobieganie 
powodziom, którym mogliby zaoferować i zaimplementować to innowacyjne 
rozwiązanie. 

36. BOCZ20170105001  

Mała czeska firma opracowała pierwsze oprogramowanie on-line do przeprowadzania 
psychodiagnozy jako kompleksowy instrument pracy psychologicznej z nastawieniem 
na zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wykonywaniem pracy. Możliwe jest również 
testowanie wiarygodności oraz innych cech. Poszukiwana jest długoterminowa umowa 
usługowa z firmami/szkołami z większa liczbą pracowników, zainteresowanych oceną 
ich cech osobowych. 

37. BORO20180322001  

Mała rumuńska firma zaangażowana w produkcję ziół aromatycznych, papryczek chili, 
produktów z chili (proszek, pasta, pasta pomidorowa), szuka możliwości rozszerzenia 
swojego rynku w celu wypełnienia niszy wykwintnych produktów spożywczych na 
zasadzie umowy dystrybucyjnej. 

38. BOUA20180206002  

Ukraińska szwalnia ulokowana w centralnym regionie Ukrainy szuka 
międzynarodowych partnerów, importerów, agentów do sprzedażny swoich ubrań oraz 
obuwia na poziomie międzynarodowym na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub 
komercyjnej. 

39. BOUK20180417003  

Firma z Wielkiej Brytanii rozwinęła proste urządzenie do bezpiecznego i efektywnego 
usuwania zaschniętej wydzieliny z nosków dziecięcych. Szukają partnerów 
z doświadczeniem w sektorze produktów dla matek i dzieci do komercjalizacji tego 
urządzenia. Partnerstwo miałoby przyjąć formę umowy licencyjnej lub produkcyjnej. 

40. BOIT20180403002  
Włoska firma produkuje suchy bezglutenowy makaron premium w wielu rozmiarach 
i typach i szuka dystrybutorów i importerów w krajach europejskich. 

41. BOAM20180220001  

Firma z Armenii, z prawie 10-letnim doświadczeniem w sektorze spożywczym, oferuje 
napoje owocowe bez cukru z dzikich jagód słodzonych miodem i szuka 
długoterminowej współpracy na zasadzie umowy komercyjnej i/lub usługowej. Firma 
może zaoferować napoje owocowe pod własną marką lub na zlecenie. 

42. BOUA20180206003 
Ukraiński producent ekskluzywnych dywanów oraz ręcznie tkanych arrasów szuka 
partnerów do umowy dystrybucyjnej. Produkty firmy wykorzystywane są do stworzenia 
luksusowego designu w budynkach prywatnych oraz publicznych. 

43. BORO20180319002 

Rumuńska firma średnia, specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych wykonanych z betonu i szuka partnerów w krajach UE. Rozważana jest 
współpraca na zasadzie umowy dystrybucyjnej. Firma może wyprodukować każdy 
rodzaj wzoru lub projektu i dzięki innowacyjnej technologii, firma może produkować 
wszelkie produkty w konkurencyjnych cenach. 

44. BOPT20180207001  

Portugalska firma tworzy produkty modowe zgodnie ze zrównoważonymi zasadami 
i standardami certyfikacji średniego i wysokiego segmentu rynku. Projektowanie 
kolekcji odbywa się w 100% na terenie firmy, przy czym produkcja rozkłada się 
następująco: 70% na miejscu, 10% w Portugalii i 20% w Europie. Firma jest 
zainteresowana współpracą w ramach umowy przedstawicielstwa/ umowy dystrybucji 
w krajach na całym świecie,  zainteresowanych możliwościami sprzedaży detalicznej do 
lokalnych firm (sklepy detaliczne w miastach powyżej 1 miliona mieszkańców). 
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45. BOBR20180316001  

Ta brazylijska firma specjalizuje się w produktach i usługach związanych z ochroną 
zdrowia. Koncentrując się na pielęgnacji skóry, firma opracowała nową technologię do 
pielęgnacji ran i regeneracji skóry - self care, która pozwala na tymczasowe zastąpienie 
ludzkiej skóry. Poszukiwani są partnerzy z całego świata, gotowi na współpracę 
w ramach umowy dystrybucji.  

46. BOUK20180320001  

Brytyjska firma oferująca fortepiany i pianina, poszukuje dystrybutorów. Biorąc pod 
uwagę klimat, gusta i historię Wielkiej Brytanii, firma jest w stanie oferować 
konkurencyjne ceny dla zarówno nowoczesnego, jak i antycznego instrumentu 
(pianino/fortepian), począwszy od ekonomicznych modeli dla początkujących, poprzez 
instrumenty koncertowe i bardziej wyrafinowane, które są dziełami sztuki. Firma 
chciałaby zawrzeć nowe umowy dystrybucji w celu zwiększenia sprzedaży i rozszerzenia 
swojej obecności na całym świecie. 

47. BORO20171127001  
Rumuńskie przedsiębiorstwo, specjalizujące się w wytwarzaniu łączonych 
i skoncentrowanych pasz dla hodowli zwierząt i drobiu, poszukuje dystrybutorów 
gotowych reprezentować swoje produkty na rynku UE. 

48. BOSK20180301001  
Słowacki producent zdalnych dzwonków z drewna, dzięki którym klienci w cichy sposób 
powiadamiają personel (kelnerów) o gotowości do złożenia zamówienia lub dokonania 
płatności, poszukuje dystrybutorów w sektorze gastronomii/HoReCa.  

49. BOIT20180312002  

Włoskie MŚP z ponad 10-letnim doświadczeniem oferuje szeroką gamę produktów 
wykorzystywanych w sektorze tworzenia zieleni/roślinności w pozycji pionowej 
(pionowe ogrody, ściany, żywe elewacje), zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynków. W ofercie znajdują się małe moduły roślinności oraz większe struktury. 
Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w ramach umowy 
przedstawicielstwa ze sklepami oferującymi artykuły dekoracji wnętrz/pamiątki, 
kwiaciarniami, centrami ogrodniczymi, itp., a także z architektami i ogrodnikami, 
zainteresowanymi promocją produktów firmy wśród  sprzedawców detalicznych, hoteli 
i restauracji.  

50. BOCY20171101002  

Cypryjska firma produkująca środki czystości (detergenty do ogólnego zastosowania, 
produkty toaletowe, kosmetyka samochodowa), poszukuje partnerów z Europy i spoza 
niej do współpracy w ramach umów przedstawicielstwa i dystrybucji. Od potencjalnych  
partnerów oczekuje się, że będą pełnili rolę wyłącznych przedstawicieli/dystrybutorów 
tych produktów w swoich krajach/regionach.  

51. BORU20180220005  

Rosyjska firma z Obwodu Kaliningradzkiego specjalizuje się w opracowywaniu 
i produkcji ręcznie robionych, ekologicznych, filcowych butów i obuwia domowego. 
Firma poszukuje domów towarowych i sklepów z pamiątkami, gotowych podjąć 
współpracę  w ramach umów dystrybucji.  

52. BOIL20180325001  

Ten izraelski producent działa w branży zapachów/aromatów oraz zwalczania przykrych 
zapachów. Firma ma do zaoferowania innowacyjne materiały do zwalczania 
nieprzyjemnych zapachów, które mogą być stosowane na rynku przemysłowym i rynku 
klientów instytucjonalnych. Zaletą produktów jest możliwość szybkiego i całkowitego 
usuwania szeroko rozprzestrzenionych nieprzyjemnych zapachów, a następnie 
wprowadzania przyjemnych aromatów. Docelowymi partnerami firmy mogą być 
dystrybutorzy z doświadczeniem w podobnej branży. Oferowana współpraca - umowa 
dystrybucji.  

53. BOES20180216001  

Hiszpańska firma z sektora MŚP, ekspert w dziedzinie elektroniki i rozwoju 
oprogramowania, opracowała system informacji rolno-klimatycznej, aby wspierać 
proces decyzyjny w rolnictwie. Stacje agroklimatyczne, złożone z prostych, tanich 
węzłów wykrywających o minimalnych wymaganiach konserwacyjnych, wysyłają dane 
w czasie rzeczywistym na platformę chmurową, posiadają nieograniczoną żywotność 
baterii i są łatwe w instalacji, która jest zdalnie dostępna z dowolnego urządzenia. 
Firma poszukuje dystrybutorów. 
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54. BOBE20180213001  

Belgijski wydawca czasopisma B2B poświęcone tematyce zrównoważonego biznesu 
poszukuje partnerów do utworzenia europejskiej sieci medialnej. Firma jest 
zainteresowana znalezieniem partnerów, którzy koncentrują się na tematach 
związanych z gospodarką obiegową, społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), 
celami zrównoważonego rozwoju (SDG), środowiskiem, zrównoważoną energią, 
mobilnością, prawodawstwem, zmianami klimatycznymi, polityką itp. Belgijska firma 
chciałaby zawiązać spółkę poprzez umowę joint venture. 

55. BORO20180131002  

Rumuńska, wspomagana komputerowo firma inżynieryjna, świadcząca 
wyspecjalizowane usługi związane z komputerowym testowaniem i projektowaniem 
dla przemysłu motoryzacyjnego, energetycznego, obronnego, medycznego i lotniczego, 
jest zainteresowana rozwojem swojej działalności na arenie międzynarodowej 
i współpracą z zagranicznymi partnerami w ramach umowy o świadczenie usług. 
Partnerzy są poszukiwani niezależnie od kraju pochodzenia. 

56. BOIT20180313003  

Ta włoska firma typu start-up opracowała ekologiczną metodę czyszczenia 
zewnętrznych powierzchni. Firma świadczy usługę we Włoszech na dużych 
powierzchniach (ponad 1000m2), takich jak centra handlowe, hotele, tereny 
przemysłowe, budynki mieszkalne oraz miejsca publiczne, takie jak parki, place miejskie 
i ulice. Firma poszukuje partnerów w całej Europie do umowy o pośrednictwie 
handlowym. 

57. BOUA20180217001  

Ukraińska firma działa w branży meblarskiej od 1993 roku. Ten ukraiński producent 
prezentuje szeroką gamę mebli: wygodne sofy i fotele, wygodne łóżka, krzesła, 
ekskluzywne meble biurowe i stylowe dodatki. Oprócz mebli domowych firma 
produkuje meble dla hoteli i luksusowych apartamentów. Firma, rozwijając swoją 
działalność, poszukuje partnerów na rynku europejskim. Firma poszukuje partnera do 
podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

58. BOPE20171117001  

Peruwiańska spółdzielnia, tworzona przez małych producentów włókna z andyjskich 
zwierząt wielbłądowatych (np. alpaki), oferuje przędze, w tym przędze przemysłowe 
i włókna. Spółdzielnia producentów wełny z alpaki i wigonia, mieszczących się na 
szczytach Andów w Peru, poszukuje dystrybutorów w Europie, na Bliskim Wschodzie 
i w Azji w celu budowania długoterminowych relacji. 

59. BORU20171219002  
Rosyjska firma produkuje szeroką gamę napojów bezalkoholowych, w tym lemoniady, 
soki, kwas chlebowy, zimną herbatę, napoje funkcjonalne i wodę mineralną. Firma 
poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów. 

60. BOPT20180315001  
Portugalska firma specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla 
dwóch głównych segmentów rynku: mebli szkolnych i technologii edukacyjnych. Firma 
poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucji.  

61. BOES20180410002  

Firma hiszpańska, specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji własnych mieszanek 
mąki, chlebów rzemieślniczych, biszkoptów, ciastek, pizzy i innych produktów 
piekarniczych dla osób z alergiami pokarmowymi lub nietolerancjami takimi jak gluten, 
laktoza, cukier lub białko mleka krowiego (CMP) i oferuje podobne właściwości 
organoleptyczne (smak, zapach itp.) do obecnych produktów. Firma ta poszukuje 
dystrybutorów na całym świecie. 

62.    BOIT20180409001  
Włoska firma specjalizuje się w produkcji dzianin dla marek zewnętrznych; firma jest 
zainteresowana umowami produkcyjnymi z zagranicznymi markami odzieżowymi. 
Partnerzy mogą pochodzić z dowolnego kraju. 

63. BOFR20180227002 

Francuska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych suplementów żywności dla 
zdrowia, urody i dobrostanu. Produkty zawierają specyficzne składniki, takie jak kwasy 
omega 3, DHA (kwas dokozaheksaenowy), witaminy i minerały, wzmagające energię 
mentalną. Firma poszukuje umów usług dystrybucyjnych. 
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64. BOFR20180406001 

Francuska firma projektuje i sprzedaje domowe meble drewniane dla dzieci i dorosłych, 
takie jak biurka, stoliki do kawy, półki i toaletki. To MŚP zamierza rozszerzyć swą 
działalność na zagranicę i poszukuje usług pośrednictwa handlowego głównie w 
Niemczech, Szwajcarii, Zjednoczonym Królestwie lub w krajach skandynawskich. 
Poszukiwani są agenci handlowi wyspecjalizowani w reprezentacji wysokiej jakości 
produktów dekoracyjnych i life-stylowych do zawarcia umów agencyjnych. 

65. BOLV20171220001 

Łotewska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji kontraktowej urządzeń 
elektronicznych i elektrycznych, poszukuje współpracy z firmami z sektorów 
samochodowego, telekomunikacyjnego, medycznego, militarnego i in., na bazie umów 
produkcji i podzlecenia. 

66. BOBA20180122001 

Firma z Bośni i Hercegowiny zlokalizowana na wschodzie kraju, zajmuje się obróbką 
twardego drewna i wyrobem półproduktów dla przemysłu meblowego i podłogowego. 
Głównymi produktami są deski i elementy z buczyny, dębiny i innych twardych drzew. 
Firma jest zainteresowana długoterminową współpracą na bazie umowy produkcji lub 
joint venture. 

67. BOBG20180316001 

Bułgarskie MŚP działa w dziedzinie aromatyzacji naturalnymi aromatami w przemyśle 
spożywczym. Firma oferuje przemysłową metodę, technologię i wyposażenie do 
aromatyzacji naturalnymi zapachami trufli produktów dla smakoszy. Główną korzyścią 
i innowacją jest asymilacja organicznych lotnych związków trufli przez oleje roślinne. 
Poszukiwany typ współpracy to umowa usług dystrybucyjnych. Docelowymi krajami 
mogą być Włochy, Francja, Hiszpania - liderzy w pozyskiwaniu trufli. 

68. BOIT20170703003 
Włoska firma wyspecjalizowana w wyrobie wstępnie opiekanej lub mrożonej 
tradycyjnej pizzy z pieca opalanego drewnem poszukuje agentów handlowych 
i dystrybutorów. Firma respektuje międzynarodowe standardy produkcji. 

69. BOUA20180321001 

Ukraińska firma produkująca drzwi, nastawiona na wysokiej jakości wzornictwo, 
opracowała nową linię drzwi wewnętrznych. Firma ma wieloletnie doświadczenie 
i know-how w branży, oferuje szeroką gamę produktów o różnych cechach 
technicznych i stylach, odpowiednie dla rozwiązań wnętrz na małą i dużą skalę. Firma 
chce znaleźć więcej partnerów, wejść na nowe rynki i rozszerzyć istniejące. Poszukiwani 
są dystrybutorzy i agenci w krajach UE. 

70. BOES20180313002 
Hiszpańska mikro firma z Balearów specjalizująca się w handlu wysokiej jakości 
ziarnami kawy chce rozszerzyć działalność i poszukuje partnerów w Europie do 
zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

71. BORU20180220011 
Rosyjski producent i sprzedawca pełnego i oczyszczonego ziarna poszukuje 
producentów pasz dla zwierząt do zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

72. BOCY20171020001 

Cypryjska firma, jeden z największych producentów lodów na wyspie, poszukuje umów 
agencji handlowej oraz usług dystrybucyjnych z partnerami w Europie i poza nią. 
Potencjalni agenci i dystrybutorzy winni reprezentować i sprzedawać wysokiej jakości 
produkty cypryjskiej firmy w swoich krajach. 

73. BOUK20180313001 

Mała brytyjska firma jest specjalistą w integracji różnego typu danych, np. związanych 
z finansami i personelem. Pomaga organizacjom zrozumieć przyczynę i skutek w 
zasobach pomiarowych i wydajności, i jak lepiej planować poprawę wydajności. 
Poszukiwani są konsultanci oprogramowania i projektów zarządzania i zasobów 
ludzkich (HR) do zawarcia umów agencji handlowych. 

74. BOUA20180320001 
Ukraińska firma budowlana poszukuje partnerów do promocji i zaaranżowania 
sprzedaży jej produktów, szczególnie lekkich stalowych konstrukcji cienkościennych 
(LSTS) na bazie umowy usług dystrybucyjnych. 
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75. BOIL20180127001 

Izraelska firma konsultingowo-szkoleniowa specjalizująca się w dziedzinie przepisów 
dotyczących żywności, bezpieczeństwa i jakości produktu, trosce o środowisko, 
poszukuje współpracy z podobnymi firmami za granicą. Firma jest zainteresowana 
świadczeniem usług dla partnerów planujących działanie na rynku izraelskim. Do 
korzyści należą możliwości stosowania innowacyjnych systemów IT do zdalnych działań 
konsultacyjnych i szkoleniowych. Idealnymi partnerami byliby lokalni specjaliści 
z branży w swoich krajach, działający na podstawie umowy agencji handlowej. 

76. BORO20180410001 

Rumuńska firma jest specjalistą w produkcji luksusowych torebek i małych wyrobów ze 
skóry, zwracając szczególną uwagę na detale i wykończenie. Firma dysponuje 
nowoczesnym zakładem i urządzeniami, pozwalającymi na produkcję wysokiej jakości 
wyrobów. Dla konsolidacji obecności na rynkach zagranicznych firma poszukuje 
partnera z kraju UE zainteresowanego umową produkcyjną. 

77. BOJO20180220001 

Jordańska grupa młodzieży rozpoczęła w 2015 projekt jedynego w kraju inkubatora 
sztuki. Ma on na celu zgromadzić artystów na jednej platformie, tak aby mieli miejsce, 
urządzenia i możliwość rozwoju kreatywności indywidualnej lub zespołowej. Ten hub 
poszukuje partnerów z UE do  współpracy w ekspozycji swoich produktów w ramach 
umowy agencji handlowej. 

78. BOUK20180314001 

Brytyjska firma projektuje i produkuje meble medyczne do poprawy ergonomii i opieki 
nad pacjentem. Firma cieszy się dobrym wzrostem i poszukuje partnerów w Europie. 
Firma poszukuje umów dystrybucji ze sprzedawcami mebli medycznych w systemach 
opieki zdrowotnej. 

79. BOIT20180312004 

Włoska firma specjalizująca się w sektorze turystyki świadczy szeroki zakres usług 
w dziedzinie turystyki przyjazdowej oraz proponuje różne rozwiązania spotkań, 
kongresów i wydarzeń. Firma poszukuje partnerów zagranicznych do dalszego rozwoju 
swoich usług na podstawie umów agenci handlowych i umów świadczenia usług. 

80. BOUA20180210001 

Ukraińska firma z Kijowa specjalizująca się w produkcji tradycyjnych wyrobów 
ceramicznych, takich jak gliniane kubki, czajniki i dzbanki, poszukuje usług 
pośrednictwa handlowego (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów).  Współpraca 
będzie oparta na umowach agencji handlowych lub usług dystrybucyjnych. 

81. BRDK20180322004 

Duńska firma specjalizująca się w druku/ druku offsetowym poszukuje  dostawców 
metalowych przyrządów do wycinania.  Narzędzia powinny być odpowiednie do 
pudełek kartonowych, wizytówek, zawieszek, kopert, itp. Oferowany rodzaj współpracy 
to umowa produkcyjna.  

82. BRDK20180322005 

Duńska firma specjalizująca się w druku/ druku offsetowym oferuje szereg usług 
związanych z książkami. W związku z tym poszukuje w kilku krajach dostawców książek 
i magazynów do druku, jak również introligatorów. Firma zainteresowana jest 
współpracą w ramach  umowy produkcyjnej. 

83. BRFR20180403001 
Francuska destylarnia rzemieślnicza szuka dostawców rumu i whisky w ramach umowy 
outsourcingowej. Firma chciałaby stosować własne metody leżakowania spirytusu oraz 
produkować produkty premium.  

84. BRUK20180417001 

Pochodzący z Londynu projektant poszukuje producenta szklanych karafek do wina 
i szklanek z borokrzemianu. Brytyjska firma chciałaby zawrzeć umowę produkcyjną lub 
o świadczenie usług z renomowanymi producentami szkła borokrzemowego. 
Projektant dostarcza produkty wyjątkowej jakości. Szkło zaś zostanie wykończone przy 
użyciu borokrzemianu tak, aby odpowiadało najwyższym standardom jakości.  

85. BRAT20180223001 

Nowatorski start up z Austrii opracował trzy różne rodzaje poduszek wypełnianych 
granulatem drzewnym (sosna pinia). Wraz ze wzrostem zamówień firma poszukuje 
europejskich partnerów produkcyjnych do szycia, wyszywania i wypełniania poduszek 
wykonanych z wełny merino (wypełnionych granulatem drzewnym). Zawarcie umowy 
produkcyjnej ma na celu zwiększenie produkcji oraz redukcję kosztów.  
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86. BRNL20180412001 

Holenderska agencja produkcyjna z branży odzieżowej poszukuje firm świadczących 
usługi finansowe, które posiadają doświadczenie w transakcjach międzynarodowych 
i komercyjnych źródłach finansowania (factoring). Potencjalni partnerzy muszą mieć 
zdolność pokrycia co najmniej 80% wartości faktur, które wysyłają do swoich klientów 
oraz przetwarzania płatności przy użyciu dolarów amerykańskich. Oferowany rodzaj 
współpracy to umowa finansowa lub o świadczenie usług.  

87. BRSE20180322001 

Szwedzki projektant wnętrz  zamierza zawrzeć umowę produkcyjną z dostawcami/ 
producentami tkanin ze skóry modyfikowanej Bonded Leather. Potencjalni 
współpracownicy powinni umieć skrajać tkaniny zgodnie z instrukcjami projektanta. 
Szycie lub inny rodzaj składania tkanin nie jest wymagane.  

88. BRFR20180403002 

Francuska destylarnia rzemieślnicza specjalizująca się w technikach leżakowania 
spirytusu i wina poszukuje dostawców beczek dębowych. Istotne jest, aby 
dystrybuowane beczki mogły być używane do leżakowania wina premium lub 
bourbonu w specjalnych warunkach. Firma zainteresowana jest zawarciem umowy 
outsourcingowej, aby mogła używać beczek dla własnych celów zw. z leżakowaniem.  

89. BRNL20180321001 

Holenderski start up specjalizujący się w projektowaniu towaru konsumpcyjnego 
opracował podgrzewane rękawice posiadające właściwości termoregulacji. Rękawice 
mogą być produkowane z różnego rodzaju tkanin, np. tkaniny trwałe, wełna 
z recyklingu, elastomer nylonowy, włóknina lub sztuczna skóra. MŚP poszukuje 
partnerów w ramach umowy produkcyjnej.  

90. BRBE20180314001 

Belgijska firma jako przedstawicielstwo handlowe pomaga nowatorskim 
przedsiębiorstwom wchodzić na rynek belgijski. Reprezentuje  marki zaangażowane 
w branżę rowerową i rozwiązania energii ekologicznej. Firma posiada rozległą wiedzę 
i znajomość kanałów dystrybucyjnych, dlatego może pomóc przedsiębiorstwom 
zagranicznym wejść na rynek belgijski. Jej zakres działania obejmuje głównie 
następujące branże: rowerowa, przemysł związany z mobilnością, rozwiązania 
przyjazne środowisku. 

91. BRNL20180327001 

Holenderskie MŚP posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii 
mechanicznej i mechatronicznej specjalizuje się w rozwoju i realizacji systemów 
i instrumentów high tech. Firma poszukuje producentów prototypów 
zainteresowanych zawarciem umowy produkcyjnej. 3-tygodniowy okres przygotowania 
jest istotny dla współpracy w przyszłości. 

92. BRDE20180308001 

Niemiecki przedstawiciel handlowy z okolic Frankfurtu specjalizujący się w przemyśle 
kablowym od ponad 25 lat poszukuje producentów kabli miedzianych w krajach 
europejskich. Oferuje on również doradztwo i wsparcie w negocjacjach z niemieckimi 
użytkownikami wyrobów przemysłowych i z hurtownikami. Uwzględniając wcześniejsze 
doświadczenie we współpracy z producentami z Hiszpanii są oni szczególnie zachęcani 
do  zawarcia umowy przedstawicielstwa handlowego.  

93. BRNL20180215001 

Holenderskie MŚP projektuje, produkuje i sprzedaje ręcznie robione skórzane torebki 
damskie, paski i akcesoria z najwyższej jakości produktów. Wraz ze wzrostem 
zapotrzebowania na nową linię produktów, tzw. sandały Rzymianki, firma poszukuje 
producentów wspomnianego obuwia zainteresowanych współpracą w ramach umowy 
produkcyjnej.  

94. BRCY20171017001 

Przedsiębiorstwo z Cypru zajmujące się drewnem poszukuje firm europejskich lub 
pozaeuropejskich produkujących płyty OSB, płyty melaminowe MFC, płyty wiórowe 
fornirowane oraz sklejkę. Firma chciałaby występować jako agent wyłączny w ramach 
umowy przedstawicielstwa handlowego, aby móc przedstawiać te produkty na 
cypryjskim rynku.  
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95. BRSE20180329001 

Szwedzkie MŚP szuka producentów gotowych owsianek. Produkt powinien być 
wysokoproteinowy, posiadać niską zawartość cukru, być w pełni wegański i bez 
laktozowy. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. Początkowa 
miesięczna ilość to 10 000 jednostek po 250 g. 

96. BRSE20180426001 
Szwedzki projektant wnętrz chciałby zawrzeć umowę produkcyjną z producentami 
niestandardowych złączy oferujących śruby metalowe, które mogą być używane 
zarówno do łączenia elementów projektu, jak również w celach ozdobnych.   

97. BRRU20171221022 
Rosyjska firma  budowlano- handlowa posiadająca 10-letnie doświadczenia 
w sprzedaży materiałów budowlanych poszukuje dostawców płyt chodnikowych 
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

98. BRBE20180308001 

Belgijski producent i dystrybutor pościeli specjalizujący się w  zaopatrzeniu medycznym 
poszukuje nowych i innowacyjnych produktów mających na celu poprawę jakości snu.  
W ramach współpracy przejąłby rolę dystrybutora do klientów sektora medycznego 
i opieki zdrowotnej.  

99. BRSK20180327001 
Słowacki sklep internetowy poszukuje dostawców tapet w państwach europejskich 
(zarówno producentów, jak i dystrybutorów) w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

100. BOIT20180305001 

Włoski ośrodek turystyczny, położony w jednym z najlepszych regionów turystycznych 
na Sycylii (20 km od Taorminy), szuka zagranicznych touroperatorów w celu zawarcia 
umów agencyjnych. Firma oferuje wysokiej jakości zakwaterowanie w sercu Parku 
Rzeki Alcantara, w pobliżu Etny (Światowe Dziedzictwo UNESCO). 
Ośrodek oferuje odwiedzającym możliwość spędzenia niezwykłych wakacji w bajkowym 
otoczeniu, w otoczeniu sadów i drzew oliwnych. 

101. BOIT20180309001 

Włoska firma specjalizuje się w krawiectwie dzianin z bawełny, wełny, lepkiej, kaszmiru, 
jedwabiu dla mężczyzn i kobiet. Produkcja jest w 100% wykonana we Włoszech. Firma 
jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z producentem dzianin i tkalni dla 
podwykonawstwa. Partnerzy mogą pochodzić z dowolnego kraju Unii Europejskiej. 

102. BOBA20180216001 

Firma z Bośni i Hercegowiny oferuje usługi wirtualnego biura w ramach umowy 
o świadczenie usług. Wirtualne biuro jest odpowiednie dla klientów, którzy chcą 
rozszerzyć swój rynek na terytorium Bośni i Hercegowiny. 
Firma powstała w 2014 roku i do tej pory ma około 60 klientów, w tym 
międzynarodowych. . 

103. BOBE20180213001 

Belgijski wydawca czasopisma B2B na temat zrównoważonego biznesu poszukuje 
partnerów do utworzenia europejskiej sieci medialnej. 
 Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów, którzy koncentrują się na 
tematach związanych z gospodarką obiegową, społeczną odpowiedzialnością biznesu 
(CSR), celami zrównoważonego rozwoju (SDG), środowiskiem, zrównoważoną energią, 
mobilnością, prawodawstwem, zmianą klimatu, polityką itp. 

104. BORO20180227003 

Rumuńskie MŚP produkuje ergonomiczne nosidełka dla niemowląt, plecionki i zawiesia, 
wykonane z organicznych tkanin. Oryginalny wygląd i większa regulowalność 
produktów odzwierciedlają troskę firmy o bezpieczeństwo i komfort dziecka 
i przewoźnika, nie pomijając potrzeby promowania produktów wyglądających stylowo 
w tym samym czasie. Firma poszukuje odsprzedawców na podstawie umowy 
agencyjnej, aby zwiększyć swoją obecność na międzynarodowych rynkach. 

105. BOSG20180221001 

Singapurska firma specjalizująca się w precyzyjnej obróbce precyzyjnej, usługi 
produkcyjne CNC chce rozszerzyć swoje usługi produkcyjne na Europę. Firma ma 
bogate doświadczenie w dziedzinie inżynierii i produkcji oraz ma solidną reputację 
w pracy z różnymi MNC od półprzewodników, obrazowania optycznego do lotnictwa 
i lotnictwa zarówno w dziedzinie wojskowej, jak i handlowej w Azji. Firma poszukuje 
partnerów w ramach umowy produkcyjnej. 
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106. BOUK20180403001 

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii zaprojektowała i opracowała unikalne urządzenie 
medyczne z PCW i opaskę na głowę, która służy do wywierania nacisku na rany głowy. 
Jest to innowacyjna koncepcja kompresji oparta na ewakuacji powietrza z małego 
urządzenia, umożliwiająca ekspertowi medycznemu zapisanie historii choroby 
i przeprowadzenie oceny bez potrzeby użycia dodatkowej pary rąk. Poszukują agentów 
i dystrybutorów za pośrednictwem umów agencyjnych i / lub umów o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

107. BOUK20180209001 

Wiodąca brytyjska firma opracowała szereg urządzeń do przechowywania 
podgrzewanych urządzeń do włosów przeznaczonych dla szerokiego zakresu zakładów, 
które mogą myśleć o instalowaniu lub korzystaniu z tej gamy produktów, takich jak 
salony fryzjerskie, siłownie / ośrodki wypoczynkowe i ośrodki wakacyjne. Firma 
poszukuje doświadczonych dystrybutorów, aby rozszerzyć swój rynek na całym świecie, 
poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

108. BOBE20180212001 

Belgijski ilustrator poszukuje partnerów z rozległą siecią klientów i potencjalnych 
klientów do reprezentowania swojej pracy. Grupa docelowa składa się z redaktorów i / 
lub wydawców, ale także klientów końcowych działających w branżach związanych 
z turystyką i dziedzictwem (hotele, muzea, sklepy z pamiątkami itp.) Lub innych 
klientów szukających rysunków na żądanie (agencje prasowe, miasta, gminy , centra 
handlowe,....). Partner powinien być zainteresowany umową o świadczenie usług lub 
umową agencyjną. 

109. BOUK20180312005 

Brytyjska firma zajmująca się szkoleniami w zakresie BHP oferuje projektowanie 
i dostarczanie kursów na temat zdrowia i bezpieczeństwa w ekstremalnych warunkach 
na podstawie umowy o świadczenie usług bezpośrednio z przedsiębiorstwami sektora 
publicznego lub prywatnego, które wymagają, aby ich zespoły miały takie szkolenia lub 
organizacje reprezentujące te organizacje, które organizują szkolenia w ekstremalnych 
warunkach. środowiska. 

110. BOUK20180320002 

Brytyjska firma, która projektuje i produkuje gamę szklanych wiskozymetrów 
specjalizujących się w pomiarach lepkości produktów ropopochodnych, polimerów 
i masy celulozowej zgodnie z międzynarodowymi metodami. Zgłoszone wyniki 
pomiarów stanowią część certyfikowanych specyfikacji produktów na całym świecie 
w celu pomiaru konsystencji i lepkości oleju. Firma poszukuje dystrybutorów w 
sektorze naftowym i gazowym. 

111.   BOES20180131001  

MŚP z Hiszpanii produkuje naturalne i ręcznie suszone owoce khaki. Produkcja khaki 
jest częściowo poświęcona rynkowi owoców, a reszta suszeniu go zgodnie z japońską 
tradycją. Są zainteresowani znalezieniem dystrybutorów lub agentów sprzedaży dla 
swojego produktu na rynku europejskim. 

112.   BOUA20180214003 

Ukraiński instytut oferuje niedrogie dyspersje poliuretanowe do tworzenia powłok 
foliowych dla potencjalnych partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. Mogą być stosowane jako: ochronne i immunostymulujące powłoki 
materiału siewnego i roślin; anty-przeszczepy w celu zmniejszenia niedoborów wody 
i do optymalizacji procesu produkcji roślin zbożowych w warunkach suszy. 

113. BOSE20180222001 

Szwedzka firma zajmująca się oprogramowaniem do fakturowania i automatyzacji 
zatwierdzania stron internetowych poszukuje partnerów / sprzedawców w Europie 
specjalizujących się w rozwiązaniach IT oraz software. Firma poszukuje umowy 
agencyjnej z pomocą techniczną w celu zaspokojenia potrzeb lokalnego rynku i procesu 
digitalizacji. 

114. BOCY20170714001  

Cypryjski wyłączny przedstawiciel greckich kosmetyków terapeutycznych i zdrowych 
produktów, takich jak oliwa z oliwek, poszukuje usług pośrednictwa w handlu głównie 
z Wielkiej Brytanii, ale także z innych krajów. Poszukuje potencjalnych partnerów do 
umowy agencyjnej oraz umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
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115. BOCY20170706001  

Cypryjska firma handlowa, która opracowuje własne formuły i projektuje wysokiej 
jakości higieniczne kosmetyki i suplementy diety, poszukuje pośrednictwa w obrocie 
gospodarczym oraz umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Poszukuje agentów 
i dystrybutorów z Europy i spoza niej. 

116. BOUA20171219001  

Ukraiński producent drewnianych drzwi żaluzjowych, drzwi panelowych, drewnianych 
frontów meblowych poszukuje dystrybutorów w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. Firma ma dwie główne marki: naturalne meble z drewna fasadowego 
(surowe) i druga - kolorowe. Obecnie na Ukrainie nie ma innych producentów takich 
produktów jak "drzwi z zasłoną". Wprowadzenie produktu na rynek jest spowodowane 
wysokim popytem na produkty wykonane z naturalnego drewna. 

117. BOUA20180317001 
Firma z siedzibą w Ukrainie specjalizująca się w produkcji drzwi drewnianych dla hoteli, 
biur, a także dla klientów indywidualnych i poszukuje pośredników oraz dystrybutorów 
w UE. 

118. BOIN20170106005  

Indyjska firma produkująca części z tworzyw sztucznych i metali zaangażowana 
w dostarczanie kompleksowych rozwiązań od projektowania do prototypowania, 
przygotowania próbek i ostatecznej produkcji części z tworzyw sztucznych, części 
metalowych i ich kombinacji oferuje swoje usługi jako producent partnerom w krajach 
europejskich w zakresie produkcji. 

119.   BOBG20171127001  

Firma produkująca nasiona słonecznika do użytku w piekarnictwie, cukiernictwie i do 
karmy dla ptaków poszukuje zagranicznych partnerów jako pośredników handlowych, 
którzy działaliby jako agenci i / lub dystrybutorzy swoich produktów za granicą. Firma 
zainteresowana jest agendą usług dystrybucyjnych lub umową agencyjną. 

120.   BOUK20180403001  

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii zaprojektowała i opracowała unikalne urządzenie 
medyczne z PVC i opaskę na głowę, która służy do wywierania nacisku na rany głowy. 
Jest to innowacyjna koncepcja kompresji oparta na ewakuacji powietrza z małego 
urządzenia, umożliwiająca ekspertowi medycznemu zapisanie historii choroby 
i przeprowadzenie oceny bez potrzeby użycia dodatkowej pary rąk. Poszukują agentów 
i dystrybutorów za pośrednictwem umów agencyjnych i / lub umów o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

121. BOIT20161223001  

Włoska firma może dostarczyć know-how i awangardowe technologie w dziedzinie 
przetwarzania żywności (np. mleko, olej, pomidory, piwo, śmietanki).  Firma poszukuje 
umów produkcyjnych na całym świecie z firmami zainteresowanymi założeniem 
nowego zakładu lub jednej linii produkcyjnej. 

122.   BOFR20180227001  

Francuska firma produkuje innowacyjne, specyficzne materiały spawalnicze 
i lutospawane. Specjalizują się w dostarczaniu wartościowych materiałów i posiadaniu 
doświadczenia w bardzo wymagających segmentach przemysłu wymagających wysokiej 
jakości standardów, a także specyficznych właściwości lub chemii. Szukają umów 
agencyjnych i usług dystrybucyjnych. 

123. BORO20180314002  

Rumuński producent specjalizuje się w przekształcaniu dużych rolek taśmy 
samoprzylepnej, niestandardowych wykrojników za pomocą procesów cięcia 
mechanicznego i laserowego, procesów laminowania z różnymi tworzywami 
sztucznymi, pianek i taśm klejących poszukuje partnerów do dystrybucji tych 
produktów. Jako autoryzowany konwerter produktów międzynarodowej firmy, firma 
stymuluje innowacje produktowe i procesowe za pomocą nowych technologii, stale 
rozwijając nowe produkty. 
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124.   BOIT20180208003 

Włoska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w pakowaniu elastycznym, 
specjalizująca się w drukowaniu fleksograficznym do 8 kolorów, laminowaniu 
i rozcinaniu folii z tworzyw sztucznych i papieru, poszukuje agentów i dystrybutorów. 
Firma oferuje szeroką gamę prostych lub laminowanych folii do nieskończonych 
zastosowań w opakowaniach żywności i innych dziedzinach, a także worki termiczne na 
świeże lub mrożone produkty oraz przemysłowe osłony termoizolacyjne o szerokiej 
uniwersalności dostosowywania. 

125. BOFR20180327002  

Francuska firma, posiadająca długoletnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji 
wysokiej jakości środków do pielęgnacji ran, poszukuje zagranicznych dystrybutorów 
lub sprzedawców posiadających doświadczenie w dystrybucji podobnych produktów. 
Produkty wykorzystują innowacyjne technologie medyczne i są ukierunkowane na 
wyniki kliniczne, efektywność kosztową, wygodę i dobre samopoczucie ludzi. Głównym 
zamierzonym celem produktu jest zapobieganie odleżynom i leczenie w placówkach 
opiekuńczych oraz w domu. 

126. BOBE20180308001  

Niedawno utworzone belgijskie MŚP, producent i dystrybutor materiałów do spania, 
specjalizuje się w medycznych materiałach do spania. Firma oferuje nowe, innowacyjne 
produkty poprawiające komfort snu dla klientów z sektora medycznego i opieki 
zdrowotnej. Firma dąży do zawarcia umowy z dystrybutorami, którzy mają dobre 
kontakty w sektorze medycznym. 

127.   BOSI20180305001  

Słoweńska firma z 28-letnim doświadczeniem, wyspecjalizowana w produkcji sprężyn 
i elementów sprężynowych oferuje umowy podwykonawstwa i dystrybucji 
zagranicznym firmom zajmującym się budową maszyn, ogrzewaniem i ogrzewaniem, 
przemysłem elektromaszynowym i motoryzacyjnym oraz zainteresowanymi współpracą 
z wykwalifikowanym partnerem. Produkcja sprężyn i ich części. Sprężyny skośne. 
Rozciąganie sprężyn. Sprężyny skrętne. Sprężyny wykonane ze stalowej cewki. 

128. BOIL20180318001 

Założona w 1887 roku izraelska firma zajmuje się rozwojem produktów, produkcją 
i sprzedażą zdrowej żywności: produkty organiczne, bezcukrowe, bezglutenowe, bez 
laktozy i surowe. Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów działających w sektorze 
zdrowej żywności, oprócz sprzedawców detalicznych, może również produkować marki 
własne w ramach umowy produkcyjnej. 

129. BOHR20180227002 

Chorwacka firma, specjalizująca się w usługach cyfrowych, poszukuje partnerów za 
granicą na podstawie umowy o świadczenie usług. Firma oferuje firmom działającym 
w branży turystycznej kompleksowe usługi cyfrowe: tworzenie stron internetowych 
i aplikacji, reklamę, marketing w mediach społecznościowych oraz optymalizację stron 
internetowych. 

130. BORU20180220009 

Rosyjska firma projektuje i produkuje powłoki ochronne pod własną marką. Firma 
opracowała innowacyjną powłokę antybakteryjną do różnych powierzchni. Powłoka 
zapewnia długotrwałą ochronę antybakteryjną powierzchni do 12 miesięcy. Ma szeroki 
zakres zastosowań przemysłowych, jest łatwa w aplikacji, jest w konkurencyjnej cenie 
i spełnia wymogi w zakresie ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo chce nawiązać 
współpracę na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

131. BORU20171219004 
Młoda rosyjska firma specjalizująca się w badaniach i rozwoju w dziedzinie 
efektywności energetycznej i pojazdów elektrycznych przyszłości poszukuje partnerów 
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

132. BOBG20171130002 

Bułgarska firma specjalizująca się w tworzeniu aplikacji internetowych, utrzymaniem 
stron internetowych, optymalizacją wyszukiwarek (SEO), rozwiązaniami mobilnymi, 
marketingiem cyfrowym, brandingiem itp. jest zainteresowana współpracą na 
podstawie umowy o świadczenie usług lub podwykonawstwa. Przedsiębiorstwo oferuje 
swoje usługi zarówno firmom prywatnym, jak i instytucjom publicznym na całym 
świecie. 
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133. BONL20180228002 

Holenderska firma, która projektuje, opracowuje i dystrybuuje wysokiej jakości grille 
i skrzynie paleniskowe, jest jedną z najsilniejszych marek w północno-zachodniej 
Europie. Firma chciałaby rozszerzyć swoją działalność w Europie i poszukuje partnerów 
handlowych. Przedsiębiorstwo dąży do zawarcia umowy pośrednictwa handlowego lub 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

134. BOUK20180321001 

Firma z siedzibą w Londynie specjalizuje się w bio-rozwiązaniach dla sektora 
oczyszczania ścieków. Ich opatentowana technologia pozwala na selektywne 
odfiltrowanie zanieczyszczeń w ściekach, zmniejszając tym samym niedobór wody 
i wspierając zrównoważony rozwój. Technologia ta ma szeroki zakres zastosowań 
i może mieć pozytywny wpływ na wiele gałęzi przemysłu, np. naftowy i gazowy, 
lotnictwo i przemysł zbrojeniowy. Firma poszukuje obecnie agentów handlowych, 
którzy są zainteresowani przetestowaniem systemu i uzyskaniem informacji zwrotnych 
od użytkowników. 

135. BOHR20180220001 

Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych środków czyszczących 
i detergentów na bazie naturalnych składników poszukuje dystrybutorów swoich 
produktów. Wszystkie produkty są biodegradowalne, nierakotwórcze i nietoksyczne dla  
wody i innych zasobów naturalnych. 

136. BOES20180201001 

Wysoka wytrzymałość i niska waga tych konstrukcji sprawia, że są one stosowane na 
morzach. Firma realizuje kilka projektów z Horyzontu 2020, m.in. dotyczący tratw 
modułowych do hodowli omułków. Tratwy zainspirowane są tradycyjnymi galicyjskimi 
farmami, ale zastosowano w nich zaawansowany kompozyt, dzięki czemu mogą być 
używane w wodach otwartych, są bardziej wytrzymałe i nie naruszają równowagi 
ekologicznej. Przedsiębiorstwo poszukuje klientów zainteresowanych współpracą na 
podstawie umowy pośrednictwa handlowego i świadczenia usług. 

137. BOES20170907001 

Hiszpańska firma edukacyjna oferuje innym instytucjom edukacyjnym, uniwersytetom, 
szkołom językowym lub akademiom szereg internetowych pakietów szkoleniowych, 
kursy hiszpańskiego jako języka obcego, kompatybilnych z dowolnym systemem LMS 
(Learning Management System). Współpraca oferowana jest na podstawie umowy 
licencyjnej. 

138. BODE20180213002 

Młode niemieckie MŚP opracowało napęd elektryczny, który pasuje do większości 
rowerów dostępnych na rynku bez konieczności modyfikacji roweru. Przedsiębiorstwo 
jest zainteresowane długoterminową współpracą z partnerami europejskimi w celu 
dalszego rozwoju działalności handlowej poprzez umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych i/lub umowę pośrednictwa handlowego. 

139. BOUA20180314001 

Ukraiński producent z wieloletnim doświadczeniem w uprawie roślin leczniczych 
i produkcji fito-herbat poszukuje partnera do umowy joint venture w zakresie 
fitopreparatów (herbaty ziołowe, nalewki, balsamy, maści, olejki eteryczne). 
Przedsiębiorstwo ma nadzieję, że partner będzie w stanie pomóc we wpajaniu zasad 
Dobrej Praktyki Produkcyjnej w branży farmaceutycznej. 

140. BOPT20180308001 

Portugalska firma produkująca koncentraty soków owocowych (bzu czarnego, 
jabłkowego, gruszkowego i z białych winogron) oraz aromaty (jabłkowy, gruszkowy 
i bzu czarnego) poszukuje nowych dystrybutorów lub pośredników handlowych. 
Produkt dostarczany jest w ilościach hurtowych na podstawie umowy pośrednictwa 
handlowego lub o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma poszukuje również 
partnerów badawczo-rozwojowych do badań (umowa joint venture) nad nowymi 
produktami/procesami poprawy jakości. 

141. BOSI20180212001 

Słoweńska firma produkuje domki do zabawy dla dzieci z naturalnych materiałów. 
Konstrukcja domku może być dostosowana do oczekiwań klienta, dzięki czemu produkt 
zapewnia kreatywną, beztroską zabawę, wspiera rozwój wyobraźni dziecka, a także 
zachęca do aktywności ruchowej. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane zawarciem 
umów dystrybucyjnych z przedstawicielami na całym świecie. 
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142. BOUK20180125001 

Brytyjska firma działająca w obszarze public relations (PR) w zakresie komunikacji 
i wsparcia marketingowego oferuje obecnie szeroki zakres usług dla firm 
międzynarodowych. Usługi obejmują kampanie media relations, zaangażowanie 
interesariuszy dzięki ich lokalnej wiedzy i doświadczeniu na rynku brytyjskim, tworzenie 
treści na zamówienie i zarządzanie wydarzeniami. Na podstawie umowy o świadczeniu 
usług przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi międzynarodowym firmom, które są 
zainteresowane wejściem na rynek brytyjski. 

143. BOHR20180227001 

Chorwacka firma, działająca w branży mody, oferuje swoją unikalną odzież dla kobiet 
w ramach umowy o świadczeniu usług dystrybucji. Przedsiębiorstwo oferuje sukienki, 
spódnice, bluzki, kurtki, płaszcze typu trencz, sukienki i płaszcze ślubne, wszystkie 
ozdobione falbankami - znakiem rozpoznawczym projektanta. 

144. BONL20180221001 

Holenderska organizacja specjalizuje się w badaniach nad energią odnawialną 
i zasobami ekologicznymi i oferuje możliwość przetestowania zasobów odnawialnych 
i rozwiązań w zakresie technologii inteligentnych sieci na swoim stanowisku 
badawczym. Plac badawczy jest odpowiedni dla niekomercyjnych prototypów nowych 
lub zaadaptowanych technologii i zawiera całą niezbędną infrastrukturę. Organizacja 
chciałaby rozwinąć swoją działalność w Europie i poszukuje możliwości współpracy na 
podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy outsourcingu. 

145. BOSE20170222001 

Szwedzkie przedsiębiorstwo opracowało i produkuje drukarkę 3D, która obecnie jest 
jedną z największych na świecie, z możliwością drukowania produktów o rozmiarach do 
2,5x1,5x1,5m. Dzięki zastosowaniu technologii Fused Granular Fabrication (FGF) 
drukarka stosuje granulaty, co umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy tworzyw 
sztucznych przy znacznie niższych kosztach. Maksymalna wydajność wynosi 35 kg na 
godzinę. Dzięki wymiennym głowicom wytłaczarek drukarka 3D może pracować 
w różnych rozdzielczościach. Obecnie na całym świecie poszukuje się dodatkowych 
partnerów dystrybucyjnych. 

146. BODE20180219001 

Niemiecki klient EdTech oferuje zdalnie sterowane w chmurze "laboratorium" z w pełni 
zautomatyzowanym robotem (RaaS), które umożliwia eksperymentowanie 
z dowolnego miejsca przez Internet. Eksperymenty są kontrolowane za pomocą opartej 
na oprogramowaniu platformy szkoleniowej dla przedsiębiorstw, która ułatwia 
zarządzanie, dostarczanie i pomiar korporacyjnych programów eLearning. Rozwiązanie 
skierowane jest do MŚP oraz organizacji edukacyjnych/rządowych. Poszukiwani są 
partnerzy w oparciu o umowy licencyjne, pośrednictwa handlowego lub świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

147. BRTR20180417003 
Turecka firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją środków czyszczących oraz 
kosmetycznych poszukuje partnerów chcących eksportować ww. produkty. Współpraca 
miałaby opierać się o umowę o świadczenie usług dystrybucji. 

148. BRUK20180330001 
Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem opakowań na żywność poszukuje firm 
produkcyjnych, które byłyby w stanie produkować duże, przenośne pudełka na kawę. 
Współpraca miałaby opierać się o umowę outsourcingową. 

149. BRUK20180220001 

Brytyjska firma poszukuje partnera do produkcji wyrobów dzianinowych 
wykorzystującego ich własne zasoby - włókna, przędze. Współpraca miałaby opierać się 
o kontrakt na produkcję, a także umowę outsourcingową lub umowę 
podwykonawstwa. 

150. BRTR20180418001 

Turecka firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla szpitali poprzez dostarczanie 
udoskonalonych produktów w sektorze medycznym. Firma potrzebuje certyfikowanego 
(CE) urządzenia do neurotrombektomii. Firma poszukuje nowych dostawców, z którymi 
współpraca opierać miałby się na umowie dystrybucji lub umowie agencyjnej. 
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151. BRIL20180205001 

Izraelska firma specjalizuje się w imporcie oryginalnych oraz zastępczych części do 
samochodów osobowych, ciężarowych oraz busów/autobusów. Firma zajmuje się 
dystrybucją importowanych produktów i poszukuje eksporterów/dealerów określonych 
produktów. Preferowani są partnerzy, którzy mogą wystawić świadectwo przewozowe 
EUR 1. Współpraca miałaby się odbywać w oparciu o umowę dystrybucji. 

152. BRUK20170907001 

Brytyjski przedsiębiorca specjalizujący się od 200 lat w wytwarzaniu parasoli 
i współpracujący do tej pory  z najlepszymi projektantami poszukuje partnera 
produkcyjnego, którego zadaniem byłoby nadrukowywanie za pomocą sublimacji 
barwników tekstylnych na rolach tkanin oraz laserowe wycinanie  paneli parasoli. 

153. BRQA20180423001 

Katarska firma zajmująca się handlem wyrobami medycznymi prowadzi swą działalność 
w następujących obszarach: chirurgia, pediatria, położnictwo i ginekologia, 
anestezjologia, kontrola infekcji/zakażeń, kontrola atmosfery i materiałów 
eksploatacyjnych. Firma poszukuje dystrybutorów do poszerzenia portfolio. 

154. BRSE20180316001 

Szwedzka firma biotechnologiczna poszukuje partnera produkcyjnego specjalizującego 
się w pakowaniu produktów. Zadaniem partnera byłaby współprodukcja płynnej 
żywności, a także zakańczanie procesu pakowania produktów. Partner powinien mieć 
możliwość obsługi mniejszych partii (mniej niż 1 000 litrów), mieć możliwość 
aseptycznego napełniania, pasteryzacji, procesu UHT (Ultra-High-Temperature) 
processing, a także posiadać certyfikację BRC (lub podobną). 

155. BRUK20180405001 

Brytyjska ekologiczna piekarnia wykorzystująca wyłącznie naturalne, bezglutenowe 
składniki, opracowuje nowy gatunek/recepturę ciasta do wypieków.  Piekarnia jest 
uznanym dostawcą dla gastronomii, hotelarstwa i handlu detalicznego. Firma planuje 
pozyskać drożdże lub produkty podobne od małego lub średniego producenta, 
opierającego swoją produkcję na surowcach ekologicznych i bezglutenowych. 
Poszukiwane drożdże powinny być suszone rozpyłowo, aby spełniać wymagania nowo 
planowanego procesu. 

156. BRDK20180322003 
Duńska firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży  kubków porcelanowych 
poszukuje partnerów dostawców takich kubków. Współpraca miałaby opierać się 
o umowę produkcyjną. 

157. BRFI20180417001 

Mała fińska firma projektowa oferuje dekoracje wnętrz oraz produkty podarunkowe. 
Firma chciałaby zawrzeć umowę produkcyjną z producentem wyrobów tekstylnych do 
domów, który ma dostęp do druku cyfrowego możliwego na tkaninach naturalnych - 
preferowane ekologiczne i zlokalizowane na terenie UE.  

158. BRDK20180320001 

Duńska firma projektowa poszukuje  dostawców specjalnego rodzaju kamienia 
o nazwie Onyx Veluto. Od dostawców oczekuje się obsługi różnych wielkości 
zamówień, zorganizowania transportu oraz logistyki do Danii. Wymagania: język 
angielski, szybki czas odpowiedzi na e-maile. Mile widziani będą dostawcy ze 
wszystkich krajów. 

159. BRUK20180208001 
Brytyjska grupa medyczna poszukuje nowych partnerów, w celu poszerzania oferty 
urządzeń medycznych, chirurgicznych, naukowych oraz szpitalnych. Współpraca 
miałaby opierać się o umowę dystrybucji, świadczenia usług lub umowę agencyjną. 

160. BRPT20180319002 

Portugalska firma szeroko działająca na portugalskim rynku tkanin wyróżnia się 
wyjątkowymi umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie projektowania oraz 
produkcji tkanin. Firma poszukuje firm, które chcą rozwijać nowe kolekcje 
wykorzystując do maksimum  zasoby produkcyjne i możliwości portugalskich firm. 
Współpraca miałaby opierać się o umowę agencyjną. 

161. BRFR20180316001 
Francuski importer artykułów świątecznych poszukuje produktów dekoracyjnych 
przeznaczanych na przyjęcia i imprezy. Firma zainteresowana jest zawarciem umów 
z producentami artykułów ze szkła, tkaniny, papieru, drewna i styropianu. 



 
 

       www.een.wmarr.olsztyn.pl   

162. BRFR20180327001 

Francuska firma specjalizująca się w produkcji składników bazujących na mięsie lub 
produktach ubocznych ślimaków przeznaczanych do produkcji suplementów diety oraz 
zdrowej żywności poszukuje partnera z Unii Europejskiej mającego możliwości 
przeprowadzania procesu ekstrakcji. Współpraca opierać miałaby się o umowę 
świadczenia usług.  

163. BOES20180316001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży  określonej odmiany 
świeżych pomidorów poszukuje dystrybutorów w Wielkiej Brytanii oraz innych 
europejskich krajach. Pomidory te używane są specjalnie do pozyskiwania soków oraz 
miąższu np. do rozsmarowywania na pieczywie. Są one bardzo odporne i mogą być 
przechowywane dłużej niż 2 miesiące. Firma poszukuje dystrybutorów dla klientów 
będących smakoszami, w szczególności w sektorze HORECA oraz wykwintnych sklepach 
oraz targach rolniczych. 

164. BOPT20180307001 

Portugalska firma pochodząca z regionu Lizbony, będąca producentem i eksporterem 
wina, poszukuje agenta/dystrybutora produktów winiarskich. Firma potrzebuje 
partnera, który posiada niezbędną wiedzę na temat specyfiki rynku i sektora 
winiarskiego. Firma oferuje współpracę w oparciu o umowę agencyjną/świadczenia 
usług. 

165. BOBG20180216001 

Bułgarska firma jest obecna na rynku zabawek od 1999 roku. W 2008 rozpoczęła 
własną produkcję różnego rodzaju miękkich zabawek i pamiątek. Zabawki 
produkowane są w zgodności z europejską normą EN71 dotyczącą bezpieczeństwa 
zabawek. Firma oferuje swoje produkty w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. Ponadto firma poszukuje partnerów poszukujących markowych pamiątek 
i zabawek wykorzystywanych w kampaniach promocyjnych. 

166. BOGE20180411001 

Gruzińska firma produkująca ręcznie robione organiczne zabawki dla niemowląt 
i małych dzieci, jest gotowa rozpocząć współpracę z europejskimi butikami na produkty 
podobne (ręcznie robione, organiczne, muzyczne zabawki). Zabawki produkowane są z 
materiałów antyalergicznych. Firma jest gotowa dostarczać na zamówienie produkty do 
partnerów głównie z Niemiec, Francji, Polski i Danii. 

167. BORU20171116004 

Rosyjska firma z regionu Sverdlovskiego specjalizuje się w dostawach żelaznych 
i nieżelaznych  metali, rur oraz elementów złącznych bezpośrednio z zakładów 
produkcyjnych zlokalizowanych w Rosji. Firma poszukuje partnerów do współpracy 
opierającej się o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

168. BOUK20180329002 

Brytyjski projektant i producent szerokiej gamy wysokiej jakości opakowań na prezenty, 
pudełek i pojemników na butelki dla piw rzemieślniczych, cydrowych i oraz innych 
spożywczych poszukuje możliwości za granicą, aby rozwijać sprzedaż na tych 
rozwijających się rynkach. Firma dąży do rozszerzenia swojej działalności na całym 
świecie poprzez umowy dystrybucyjne lub agencyjne z partnerami, którzy mają sieć 
istniejących kontaktów w sektorze żywności i napojów. 

169. BORO20180217001 

Firma rumuńska specjalizuje się w cięciu laserowym w zakresie formowania 
wtryskowego wyrobów włókienniczych, tworzyw sztucznych i szytych na miarę 
produktów opakowaniowych. Oferuje szeroki asortyment artykułów z tworzyw 
sztucznych i tekstyliów dla branży motoryzacyjnej, bankowej, modowej, budowlanej, 
towarowej i kurierskiej, skarbowej, spożywczej i innych. Firma poszukuje usług 
dystrybucyjnych lub umów o podwykonawstwo, aby produkować produkty 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych lub do szycia na zamówienie klienta. 



 
 

       www.een.wmarr.olsztyn.pl   

170. BORS20180123001 

Serbska firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów tekstylnych dla niemowląt 
opracowała innowacyjny produkt: pokrowiec na butelkę dla niemowląt. Pokrowiec na 
butelkę dla niemowląt oferuje nowe i innowacyjne podejście dzięki zastosowaniu 
naturalnego wosku pszczelego jako izolatora. Ze względu na wyjątkową 
charakterystykę wosku pszczelego, ciepła butelka wewnątrz pokrowca uwalnia 
naturalny zapach miodu z naturalnym efektem relaksacji. Firma poszukuje partnerów 
do umowy o pośrednictwo handlowe i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

171. BONL20180308001 

Holenderskie MŚP od 1963 roku działające w obszarze transportu towarowego drogą 
powietrzną, lądową i morską poszukuje nowych partnerów biznesowych, najlepiej 
w regionie (wschodnim) europejskim, afrykańskim i azjatyckim. Firma oferuje pełny 
pakiet usług. Oznacza to, że ich działalność biznesowa obejmuje szeroki zakres usług 
logistycznych. Na przykład mogą zapewnić odprawę celną, tymczasowe 
magazynowanie i spedycję. Proponowany rodzaj współpracy to umowa o świadczenie 
usług. 

172. BOPT20180329001 

Portugalska firma z Guarda produkuje wędliny i zajmuje się produkcją kiełbas (różnych 
rodzajów), wędzonych kiełbas i szynek. Firma wykorzystuje doskonałej jakości mięso 
wieprzowe, drobiowe i jagnięce oraz inne wybrane składniki. Wędliny są bardzo 
smaczne i tradycyjnie wędzone. Firma poszukuje partnerów handlowych w Europie 
i Azji Wschodniej, zdolnych do dystrybucji produktów wędliniarskich. 

173. BOES20180306007 

Ta hiszpańska firma produkuje i dystrybuuje szeroką gamę farb, odpowiednich dla 
każdego rodzaju powierzchni. W ich ofercie znajdują się specjalistyczne produkty 
o wartości dodanej, takie jak farby izolujące do powierzchni z korka, przyjazne dla 
środowiska rozwiązanie izolacyjne. Firma poszukuje hurtowników / dystrybutorów farb 
i rozwiązań izolacyjnych w krajach europejskich. Miałyby one być sprzedawane 
detalicznym materiałom budowlanym i sklepom z farbami lub profesjonalistom 
w branży budowlanej / dekoracyjnej. 

174. BOIT20180412001 

Mały włoski wytwórca świeżych makaronów (NACE 10.7.3) poszukuje dystrybutorów 
i importerów wysokiej jakości żywności w Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach 
i Rosji, aby aktywować umowy o świadczenie usług dystrybucji. Producent poszukuje 
również innych producentów do współpracy w UE, USA, Chinach i Rosji w ramach 
umów finansowych lub umów joint venture. 

175. BOSE20180308001 

Szwedzka firma specjalizująca się w produktach do analizy jonów obecnie poszukuje 
umów o świadczenie usług dystrybucji z dystrybutorami i producentami przyrządów 
do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i chromatografii jonowej (IC), 
którzy chcą poprawić i poszerzyć swoją ofertę dla klientów w dziedzinie chromatografii 
jonowej poprzez dodanie do swojego portfolio produktów supresora membranowego 
chemicznego firmy i automatycznego regeneratora supresorów. 

176. BOSG20180312001 

Firma z Singapuru posiadająca certyfikat ISO 9001: 2015 oraz ISO 13485: 2016. chce 
zapewnić usługi w zakresie tłumaczeń medycznych i rejestracji produktów firmom 
farmaceutycznym, producentom urządzeń medycznych, organizacjom badawczym, 
laboratoriom, specjalistom logistyki medycznej i profesjonalnym firmom usługowym 
z Europy za pośrednictwem umowy o świadczenie usług. 

177. BOIL20180117004 

Izraelska firma z ponad 38-letnim doświadczeniem jest jednym z liderów w odlewach 
aluminiowych, oferując swoim klientom w przemyśle lotniczym, medycznym, 
poligraficznym, transportowym i innych branżach odlewy piaskowe, odlewy trwałe 
i ciśnieniowe z różnych stopów aluminium, a także obróbkę uzupełniającą i 
wykańczanie odlewów zgodnie z najwyższymi standardami i szybką produkcją wzorów 
3D. Firma poszukuje umów joint venture, produkcji i podwykonawstwa. 
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178. BOBG20180223001 

Bułgarska firma zajmująca się kompleksowym rozwiązaniem telekomunikacyjnym 
poszukuje partnera do współpracy, który pomoże jej rozszerzyć działalność na całym 
świecie. Firma oferuje indywidualne produkty zgodnie z potrzebami klienta. Jest już 
obecna na 7 różnych rynkach i chce zawrzeć umowę dystrybucyjną lub umowy 
produkcyjne z partnerem, który może pomóc w identyfikacji potrzeb rynkowych 
i trendów w sprzęcie telekomunikacyjnym. 

179. BOUA20180319002 

Ukraińska firma założona w 2013 roku wprowadziła nowy rodzaj przekąsek - chrupki 
z ziaren siemienia lnianego chcąc zrewolucjonizować rynek przekąsek. Firma poszukuje 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i oferuje swoje produkty dystrybutorom 
pracującym dla różnych typów sprzedawców detalicznych lub dla zagranicznych 
dystrybutorów żywności działających w sektorze zdrowej żywności. 

180. BOIL20180317001 

Izraelska firma specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu półselektywnych / 
niedrogich produktów luksusowych w średnim przedziale cenowym kosmetyków 
kolorowych / produktów do pielęgnacji skóry / zapachów. Zaletą firmy jest duże 
doświadczenie pozwalające na wysoce profesjonalne podejście do stosowania zarówno 
innowacyjnych technologii, jak i profesjonalnej pracy badawczo-rozwojowej. Docelowi 
partnerzy to profesjonalni dystrybutorzy, szczególnie ci doświadczeni 
w półselektywnych, niezależnych markach. Firma poszukuje umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

181. BOPT20180228001 

Portugalska firma z Madery, właściciel marki oryginalnych produktów z regionu 
Toskanii, takich jak salami, szynka, sosy, ser owczy, oliwa z oliwek, wino i kawa, chciałby 
sprzedawać swoje produkty za granicą, za pośrednictwem umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

182. BOES20180305001 

Hiszpańska firma oferuje usługę, która dostarcza innowacyjne rozwiązania inżynieryjne 
każdej firmie stojącej przed wyzwaniem inżynieryjnym. W tym celu firma stworzyła 
rosnącą na całym świecie społeczność ponad 7500 inżynierów o różnych specjalizacjach 
(mechanicznych, elektrycznych, robotyka, IoT, itd. ). Po zdefiniowaniu wyzwania, 
społeczność zaczyna działać, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie i dotrzeć do 
szczegółowej i dobrze zdefiniowanej propozycji. Rodzaj poszukiwanego partnerstwa to 
umowa o świadczenie usług. 

183. BOSG20180402001 

Celem firmy z Singapuru jest pomoc europejskim MŚP chcącym rozszerzyć działalność 
w Azji Południowo-Wschodniej mającym ograniczone zasoby, zarówno zarządcze, jak 
i gospodarcze przy zachowaniu praktycznego i ukierunkowanego na wyniki podejścia. 
Firma zamierza świadczyć usługi doradcze, badania marketingowe i usługi zarządzania 
umowami poprzez umowę o świadczenie usług. 

184. BOUA20180323001 

Doświadczony ukraiński producent systemów grzewczych na podczerwień opracował 
gamę produktów do montażu ściennego do zastosowań domowych. Grzejniki łączą 
wysokie wskaźniki sprawności z niskim zużyciem energii w porównaniu z tradycyjnymi 
technologiami elektrycznymi i gazowymi. Firma poszukuje partnerów, którzy pomogą 
wejść na nowe rynki i będą mogli dystrybuować ceramiczne panele grzewcze w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

185. BOUK20180320004 

Firma brytyjska opracowała ulepszoną formułę dla mającej szerokie zastosowanie 
mikropłytki. Znaczące korzyści są oferowane pod względem niezawodności i spójności 
wyników oznaczeń, jednocześnie zapewniając lepsze zdrowie i bezpieczeństwo dla 
pracowników laboratoryjnych, w cenie standardowej mikropłytki. Firma poszukuje 
agentów i dystrybutorów do sprzedaży jej produktów na rynkach medycznych, 
farmaceutycznych i związanych z zaopatrzeniem biologicznym w Europie i na całym 
świecie. 

 


