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Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej WRZESIEŃ 2018 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1. BOSK20180719001 

Słowacka mini-mleczarnia, produkująca tradycyjną metodą jogurty pakowane 
w szklane słoiki, poszukuje dystrybutorów w Austrii, Czechach, Polsce i na Węgrzech. 
Firma jest już obecna na rynkach słowackim i węgierskim, rozpoczyna działalność na 
rynkach polskim i czeskim oraz poszukuje możliwości wejścia na rynek austriacki. Na 
pozostałych chce wzmocnić swoją pozycję. 

2. BOFI20180827001 

Fińska firma stworzyła system, tworzący wartość dodaną dla dobrej, jakościowej 
żywności poprzez prezentowanie i analizowanie informacji dotyczących wpływu jej 
produkcji oraz działalności gospodarstw, z których pochodzi na środowisko. System 
oblicza ślad węglowy, dzięki któremu firmy są w stanie porównać rożne sposoby 
produkcji w celu jego zminimalizowania. Firma poszukuje agentów handlowych 
w Polsce, Szwecji, Niemczech i Holandii. 

3. BOBE20180716001 

 Europejska grupa biznesowa z siedzibą w Belgii zbiera, sortuje i eksportuje odzież 
używaną za granicę od 20 lat. Firma poszukuje dystrybutorów wśród hurtowni, 
importerów, firm ekonomii społecznej, spółdzielni oraz przedsiębiorców z krajów 
Europy Wschodniej (Rumunia, Ukraina, Rosja, Białoruś, Polska) w celu nawiązania 
długotrwałej współpracy. 

4. BOUA20180705001 

Ukraińskie przedsiębiorstwo z branży metalurgicznej szuka do współpracy fabryk na 
terenie Europy. Jej główną działalnością jest produkcja wyrobów z miedzi, firma 
realizuje pełen proces produkcyjny.  Firma oferuje usługi produkcyjne dla partnerów 
stosujących w swojej działalności stopu miedź-fosfor MF-9. Firma interesuje się 
wejściem na niemiecki, polski, czeski i węgierski rynek. 
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5. BOUK20180614004 

Brytyjska firma, działająca w sektorze komunikacji przewodowej poszukuje 
dystrybutorów swoich słuchawek, bezpiecznych kabli oraz urządzeń do testowania sieci 
na terenie UE. Szczególnie poszukiwani są partnerzy z Bułgarii, Polski, Rumunii, Holandii 
i Węgier. 

6. BOUK20180820008 

Brytyjska firma o ugruntowanej pozycji zajmuje się produkcją wysokiej jakości farb 
okrętowych, nadających się do prawie wszystkich zastosowań na łodziach 
wypoczynkowych i roboczych. Jej produkty są dystrybuowane poprzez sieć sklepów 
oraz bezpośrednio poprzez platformę on-line. Firma eksportuje swoje wyroby 
za granicę, a w celu rozwinięcia swojej sieci dystrybucji w innych krajach poszukuje 
nowych dystrybutorów. 

7. BOFR20180824001 

Francuska manufaktura destylarska specjalizuje się w technikach postarzania wódek 
i win, a także jest właścicielem znanej, tradycyjnej marki wysokogatunkowych alkoholi. 
Firma chce wzmocnić swoją sieć zagranicznej dystrybucji, dlatego też poszukuje 
importerów i handlowców posiadających mocne portfolio klientów wśród firm 
zajmujących się ekskluzywnym cateringiem, hoteli i sklepów winami.  

8. BOLV20180703001 

Duża fabryka ceramiki z Litwy produkuje ponad 1000 wzorów zastawy stołowej, 
elementów wyposażenia wnętrz i naczyń, także na zamówienie. Firma oferuje 
konkurencyjne ceny, rożnego rodzaju glazury oraz produkcję od 100 sztuk wzwyż. 
Firma oferuje usługi produkcji i podwykonawstwa. 

9. BODE20180710001 

Niemiecka firma, specjalizująca się w przetwarzaniu wysokiej jakości mięsa oraz 
produkowanych ze zwierząt żwaczy dla psów, zawierających 100% mięśni, bez 
barwników, chemii i konserwantów poszukuje dystrybutorów. Jej oferta obejmuje 12 
różnych rodzajów mięsa. Firma poszukuje partnerów w krajach ościennych. 

10. BORU20170719005 
Rosyjska firma specjalizująca się kreowaniem produktów w sieci (brandowanie, 
nazewnictwo, projektowanie graficzne, projektowanie opakowań) oferuje usługi 
outsourcingu i umowę o świadczeniu usług. 

11. BOJP20180719001 

Japońska firma, produkująca nanocelulozę i włókna nanocelulozowe (CNF) z biomasy 
poszukuje partnerów biznesowych do wspólnego opracowania formowanych 
produktów z kompozytów CNF. Firma oferuje umowę spółki joint venture, która po 
opracowaniu produktu może zostać rozszerzona o umowę dystrybucyjną. Poszukiwani 
są partnerzy z doświadczeniem w formowaniu plastiku, zainteresowani stosowaniem 
kompozytów z CNF i żywicami. 

12. BOBE20180808001 

Belgijska firma produkująca gadżety reklamowe dla sektora produkcji piwa i napojów. 
Jej sztandarowe produkty są wykonywane z metalu przy użyciu najnowocześniejszych 
technologii (CAD, CAM, formowanie 3D, cięcie laserowe itp.) w celu wyprodukowania 
wyrobów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Firma poszukuje 
europejskich agentów handlowych, współpracujących z browarami i firmami z branży 
napojów alkoholowych i bezalkoholowych.  

13. BOSI20180709001 
Słoweńska firma konsultingowa, specjalizująca się w doradztwie z zakresu pozyskiwania 
funduszy unijnych i zarządzania biznesem oferuje swoje usługi jako podwykonawca lub 
na podstawie umowy o świadczeniu usług. Firma poszukuje partnerów w krajach UE. 

14. BOUK20180802002 

Brytyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń do mierzenia 
otwartego przepływu cieczy przy użyciu ultradźwięków. Przepływomierze tego typu są 
używane w rzekach, strumykach, kanałach nawadniających i rurach wyprowadzających 
ścieki. Są stosowane ze względu na wysoką wydajność i niskie koszty. Firma poszukuje 
nowych partnerów, którzy będą w stanie zaoferować całościowe klientom całościowe 
rozwiązania, w celu rozwinięcia swojej zagranicznej sieci dystrybucji. 
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15. BOJP20180712001 

Japońska firma zajmująca się produkcją urządzenia do mierzenia właściwości cieplnych 
poszukuje partnerów zainteresowanych swoim urządzeniem do badania orientacji 
włókien, jedynym na świecie, które potrafi określić orientację włókien w formowanym 
plastiku jedynie na podstawie dyfuzji ciepła. Firma poszukuje agentów handlowych 
i dystrybutorów posiadających kontakty wśród laboratoriów, uczelni wyższych i firm 
pracujących z włóknami, zainteresowanych sprzedażą takich urządzeń. 

16. BOJP20180730001 

Japońska firma poszukuje agentów handlowych zainteresowanych jej wytrzymałymi 
i wydajnymi amortyzatorami. Firma działa głównie w branży sanitarnej i planuje wejście 
do sektora samochodowego i lotniczego. Firma poszukuje agenta handlowego, który 
chciałby wspomóc jej rozwój na rynkach UE.  

17. BOUK20180802001 

Wiodący brytyjski producent witamin i suplementów diety sam opracowuje skład, 
pakuje i sprzedaje szeroką gamę suplementów na bazie witamin i minerałów w różnej 
postaci dla szerokiej gamy klientów. Firma poszukuje dystrybutorów w celu rozwijania 
swojej sieci zagranicznych partnerów.  

18. BOUA20180625005 
Ukraińska firma założona w 2014 jest producentem wysokiej jakości odzieży sportowej 
- dresów, t-shirtów, szortów i toreb sportowych. Firma poszukuje dystrybutorów 
w krajach UE. 

19. BOUK20180810002 

Brytyjska firma zajmująca się PR-em i świadczeniem usług konsultacyjnych z zakresu 
mediów społecznościowych, specjalizuje się w prowadzeniu profili firmowych, ich 
zawartości oraz kreowaniem wizerunku marek w Wielkiej Brytanii i na rynku 
międzynarodowym. Posiadając doświadczenie w różnych branżach,  

20. BOUA20180713001 

Ukraiński producent podpałek z drewna i wełny, stosowanych w koksownikach, piecach 
martenowskich, piecykach i kominkach poszukuje dystrybutorów na terenie UE. Firma 
jest gotowa produkować swoje wyroby pod marką własną. Poszukiwane są sieci 
sklepów budowlanych, stacje benzynowe, firmy dostarczające piece i ich dostawcy. 

21. BOMD20180629001  

Mołdawska firm, specjalizująca się w uprawie krzewów owocowych i orzechów, 
chciałaby zidentyfikować europejskich dystrybutorów orzechów. Oferowane produkty 
posiadają certyfikat ekologiczny. Firma szuka partnerów w każdym kraju europejskim 
do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej. 

22. BOLT20180607001 

Litewska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji metalowych i stalowych 
elementów dla różnych sektorów przemysłu (fabryki przemysłowe, obróbka, 
pakowanie itp.). Firma oferuje produkcję niestandardowych i standardowych 
produktów metalowych do użytku komercyjnego na zasadzie umowy produkcyjnej lub 
podwykonawstwa. 

23. BODE20180706001  

Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji i malowaniu wysokiej jakości artykułów 
odblaskowych, oferuje szeroką gamę produktów opakowań, ubrań i odblasków 
bezpieczeństwa, odpowiednich dla dzieci, osób starszych, rowerzystów, biegaczy, 
zwierząt itp. Wszystkie produkty zostały wykonane w Niemczech w zgodzie 
z międzynarodowymi standardami (EN, TUV, CE). W celu wprowadzenia swoich 
produktów na nowe rynki, firma szuka umowy dystrybucyjnej,  jak również 
produkcyjnej. 

24. BOIL20180506001  

Firma z Izraela zajmuje się przemysłowymi technologiami dla nadruku odzieży, szat oraz 
materiałów przemysłowych, włączając w to cyfrowe systemy drukowania, tusze, 
materiały eksploatacyjne, oprogramowanie oraz wsparcie posprzedażowe. Firma szuka 
partnerów w celu przejęcia firmy lub umowy joint-venture z przedsiębiorstwami, które 
mogłyby stanowić wartość dodaną firmy. 

25. BOTR20180723001  
Turecka firma, która została założona w 1990 roku, produkuje i obrabia stal nierdzewną 
poddaną kilku procesom takim jak cięcie na wymiar, szlifowanie i szczotkowanie. Firma 
szuka partnerów do umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej. 
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26. BOVN20180628001  

Wietnamski producent dekoracji do domu szuka dystrybutorów i oferuje swoje moce 
produkcyjne na zasadzie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. Z 15 letnim 
doświadczeniem w sektorze żywicznym, firma produkuje wykończenia do antyków, 
przezroczyste dekoracje, żywice bambusową, donice z włókna szklanego, lakierowane 
wykończenia żywiczne. 

27. BOIL20180704001  

Izraelska firma specjalizująca się w szybkiej diagnostyce dla wykonywania badań 
w miejscu opieki (POC) oraz samodzielnego badania, rozwinęła innowacyjną 
zintegrowaną platformę oraz narzędzia do szybkiej diagnostyki. Zaletami rozwiązania są 
jednoetapowość wykonania, wysoka efektywność oraz łatwość użycia itp. 
Poszukiwanymi partnerami są agenci, przedstawiciele, dystrybutorzy oraz producenci 
w branży diagnostycznej. Firma szuka agentów komercyjnych, umów dystrybucyjnych 
oraz joint-venture. 

28. BORU20180806003  

Rosyjska firma produkcyjna z regionu swierdłowskiego specjalizuje się w produkcji 
sprzętu konwersyjnego, implementacji systemów zintegrowanych dla prądu stałego 
i zmiennego dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz gospodarstw domowych i sektora 
publicznego. Firma szuka partnerów zagranicą do współpracy na zasadzie umowy 
produkcyjnej i dystrybucyjnej. 

29. BOUA20180222002 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji elementów do szybkiego wznoszenia 
budynków dla użytku rolnego lub przemysłowego, które spełniają wszystkie 
nowoczesne wymogi i standardy ukraińskie i europejskie. Firma szuka możliwości 
ekspansji geograficznej dla swojej sprzedaży i działalności eksportowej. Firma szuka 
partnerów do długoterminowego partnerstwa na zasadzie umowy komercyjnej lub 
produkcyjnej. 

30. BOUA20180410005  

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju produktów z nadrukiem 
oraz wysokiej jakości sprzętu do różnego rodzaju produktów promocyjnych, książek, 
magazynów i innych, zgodnie z zamówieniem klienta. Firma szuka partnerów do 
ustanowienia długoterminowej współpracy na zasadzie umowy produkcyjnej. 

31. BOCZ20180816003  
Wiodący czeski deweloper i producent rozwiązań do monitoringu, szuka pośredników 
handlowych (dystrybutorów/sprzedawców) do dystrybucji swojego najnowszego 
bezprzewodowego urządzenia do monitorowania transportu kontenerów. 

32. BOUA20180410007  
Ukraińska firma, producent produktów dla takich sektorów jak transport drogowy 
i kolejowy, budownictwo, sprzęt przemysłowy oraz inne, szuka partnerów do 
ustanowienia długoterminowej współpracy na zasadzie umowy produkcyjnej. 

33. BOUK20180816002  

Ta firma z Wielkiej Brytanii sprzedaje obecnie swoje licencjonowane przez Apple 
antybakteryjne pokrowce na iPada dla sektora medycznego w 16 krajach i szuka 
możliwości ekspansji rynku ma szpitale, centra medyczne i kliniki, firmy 
farmaceutyczne, domy opieki, gabinety dentystyczne i weterynaryjne na zasadzie 
umowy dystrybucyjnej. 

34. BOMK20180227001  

Firma z Macedonii uprawia i dostarcza szeroką gamę produktów takich jak warzywa 
(biała kapusta, młoda wiosenna kapusta, młoda wiosenna cebula aldoba, cukinia, 
pomidory, ogórki itp.) oraz owoce (zielone, czarne, niebieskie winogrono, nektarynki, 
morele, pomarańcze, arbuzy itp.). Ta poważna i godna zaufania firma szuka 
zagranicznych sprzedawców detalicznych oraz hurtowych owoców i warzyw oraz 
partnerów przemysłowych na zasadzie umowy dystrybucyjnej. 

35. BOBG20180723001  
Bułgarska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w zakresie montażu i testowania 
sprzętu elektronicznego, oferuje swoje usługi i szuka umowy podwykonawstwa. 
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36. BOBG20180716003  

Bułgarska firma specjalizuje się w badaniach i produkcji nowych materiałów 
i produktów używanych w nowoczesnych technologiach. Firma oferuje nową 
technologię produkcji związków boru, węgla i azotu z unikalnymi właściwościami.  
Głównymi zaletami nowej technologii jest użycie 4 ulepszonych typów metalurgii 
proszków. Poszukiwana współpraca to umowa produkcyjna z firmami, które będą 
potencjalnymi klientami oferowanych nowych produktów. 

37. BOMK20180508001 

Macedońska firma z ponad 28 letnim doświadczeniem w produkcji szerokiej gamy 
ceramiki szuka przejęcia lub joint-venture z większą firmą z zagranicy, która 
pozwoliłaby na zwiększenie możliwości eksportowych na inne rynki. Poszukiwani są 
poważni inwestorzy lub kupcy całej linii produkcyjnej, którzy zainwestowaliby 
i zostaliby partnerem/właścicielem firmy na zasadzie przejęcia, umowy joint-venture 
lub finansowej. 

38. BOLT20180605002  
Litewski producent standardowych i niestandardowych rozmiarów i kształtów okien 
plastikowych i drzwi szuka dostępu na rynki europejskie i skandynawskie. Firma szuka 
agentów komercyjnych, dystrybutorów i oferuje umowę podwykonawstwa. 

39. BOPT20180604001  

Portugalska marka projektowa zajmująca się modą dla kobiet oraz produktami dla 
domu, zlokalizowana w pobliżu Lizbony, poszukuje nowych przedstawicieli handlowych 
i dystrybutorów. Firma opracowuje ekskluzywne produkty modowe oraz dla domu, 
kierowane do odbiorców z segmentu średniego i wysokiego, wykorzystując wyłącznie 
wysokiej jakości naturalne tkaniny. Wszystkie kolekcje w całości opracowywane są 
przez projektantów firmy, a produkcja  zlecana jest podwykonawcom. Firma poszukuje 
partnerów do współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa i umowy dystrybucji, 
bierze także pod uwagę współpracę na zasadach joint venture.  

40. BOUA20180705002  

Ukraińska spółdzielnia rolnicza specjalizująca się w uprawie zbóż oraz ich przetwórstwie 
(groch, jęczmień, pszenica, gryka, kukurydza), poszukuje partnera do joint venture, 
gotowego do pomocy w rozbudowie i modernizacji produkcji firmy, tak by mogła 
eksportować swoje produkty na rynek światowy.  

41. BORO20180731001  

Rumuńska firma z branży meblarskiej, zlokalizowana w północnej Transylwanii, zajmuje 
się produkcją luksusowych mebli z litego drewna przeznaczonych dla domów, hoteli, 
restauracji itp. Korzenie firmy sięgają lat 60. Dziś firma jest głównym graczem na 
rumuńskim rynku meblarskim i poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 
dystrybucji.  

42. BOUK20180718001  

Ta brytyjska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy materiałów dla 
wydawców, organów zarządzających  i komisji egzaminacyjnych: począwszy od projektu 
strony, poprzez skład i ilustracje, do produkcji e-booków, oferując przy tym pełną 
obsługę redakcyjną oraz usługi w zakresie zarządzania projektami. Chcąc się rozwijać i 
poszerzać swoją działalność, firma chciałaby wejść na rynek globalny i pozyskać nowych 
klientów poprzez współpracę w ramach umowy o świadczenie usług. 

43. BOUA20171205001  

Ukraiński producent pieców opalanych drewnem konwekcyjnym, poszukuje dilerów, 
dystrybutorów i importerów pieców opalanych drewnem, przeznaczonych do 
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych. Firma poszukuje partnerów 
z UE, gotowych na współpracę w ramach umowy dystrybucji.  

44. BOJO20180726002 

Jordańska firma założona w 1987 roku, zajmuje się  wytwarzaniem i drukiem 
elastycznych materiałów opakowaniowych stosowanych do produkcji torebek 
plastikowych, różnego rodzaju sakiewek/kieszonek, folii farmaceutycznych, rolek 
i torebek z polietylenu, a także produktów z tworzyw sztucznych. Firma poszukuje 
partnerów umowy o dystrybucji lub umowie handlowej. 
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45. BOUA20180627001 

Ukraińskie MŚP specjalizujące się w oprogramowaniach do zautomatyzowanych 
procesów eksploatacji i rekultywacji obiektów budowlanych i sieci inżynieryjnych, 
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług, w zakresie 
wdrażania oprogramowania dla inteligentnej energii oraz scentralizowanych systemów 
dostarczania wody i ciepła. Zaletą produktu jest zintegrowane podejście. Partnerzy 
docelowi to operatorzy, organizacje i firmy projektowe oraz centra podejmujące  
optymalne, operacyjne decyzje. 

46. BOBG20180719001  

Bułgarska firma specjalizuje się w różnego rodzaju obróbce metali i ochronie 
antykorozyjnej. Firma istnieje na rynku od ponad 50 lat i ma duże doświadczenie. Firma 
stale inwestuje w najnowsze technologie i modernizuje  swoje maszyny i narzędzia. 
Stosowane, zarówno ręczne jak i automatyczne linie produkcyjne, zapewniają pełen 
zakres wykończeń, w tym pasywację, galwanizację, malowanie, malowanie proszkowe, 
elektropolerowanie, twarde anodowanie. Firma podejmie współpracę jako 
podwykonawca.  

47. BOUK20180711001 
Ten uznany brytyjski producent wierteł i powiązanego z nimi osprzętu poszukuje 
innowacyjnych firm budowlanych, aby zaoferować im indywidualne urządzenia 
produkcyjne i / lub umowy dystrybucyjne. 

48. BOKR20180524001  
Południowokoreańska firma została założona w 2000 roku i specjalizuje się w sektorze 
kosmetyki pielęgnacyjnej skóry. Poszukuje partnera europejskiego, który jest 
zainteresowany umową o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

49. BOBG20180814001  

Bułgarska firma działająca w branżach kreatywnych (produkcja wideo, filmów, banery, 
reklamy itp.) szuka agencji reklamowych i marketingowych, które chciałyby przerzucić 
na nią produkcję konkretnych materiałów wideo w ramach usług i / lub umowy 
o podwykonawstwo. 

50. BOUK20180627005 

Nowa brytyjska firma produkująca napoje bezalkoholowe opracowała i stworzyła serię 
5 różnych naturalnych toników smakowych. Można je spożywać z dżinem i innymi 
napojami alkoholowymi lub jako napoje orzeźwiające. Firma widzi możliwości  rozwoju 
w innych krajach i w celu wejścia na rynki międzynarodowe chętnie zaoferuje swoje 
produkty w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

51. BOHU20180529001 

Producent węgierskich płytek cementowych zainteresowany jest kooperacją 
z dystrybutorami współpracującymi z projektantami wnętrz i architektami, 
zaangażowanymi w prestiżowe projekty o zasięgu europejskim.  Preferowana forma 
współpracy: umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

52. BODE20180730001 

Niemiecki dostawca usług dla sektora energii odnawialnej koncentruje się na 
energetyce wiatrowej. Ich zakres usług obejmuje kontrolę na miejscu, pomiary i oceny 
właściwości technicznych i elektrycznych. Firma ta może udostępnić własne pola 
testowe. Międzynarodowy zespół ma ponad 20 lat doświadczenia i nieustannie 
wprowadza innowacje. Poszukiwani są producenci oryginalnego wyposażenia (OEM - 
Original Equipment Manufacturer), deweloperzy i operatorzy farm wiatrowych do 
współpracy w ramach umów serwisowych lub umów podwykonawstwa. 

53. BODE20180713001  

Niemiecka, niezależna organizacja doradztwa i badań klinicznych (Clinical Research 
Organisation - CRO) z ponad 25-letnim doświadczeniem w planowaniu i prowadzeniu 
międzynarodowych i krajowych badań przedklinicznych i klinicznych oraz badań po 
wprowadzeniu do obrotu oferuje usługi i konsultacje: od wstępnego pomysłu po 
autoryzację i badania usług zdrowotnych w oparciu o umowę o świadczenie usług. 

54. BOTR20180521003  
Turecka firma, oferująca usługi zorientowane na klienta, dzięki swojej różnorodnej 
wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie handlu elektronicznego, poszukuje umów 
agencyjnych w celu zbudowania bazy właścicieli i dostawców e-sklepów. 
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55. BOES20180704001 

Hiszpański start-up uruchomiony w 2014 r. jest producentem inteligentnych czujników, 
opartych na IoT, które zbiera informacje o użytkownikach, w tym o lokalizacji, 
upadkach, wilgotności pieluch i tak dalej. Ich oprogramowanie analizuje te informacje, 
aby automatycznie wykryć, czy użytkownicy potrzebują pomocy, bez konieczności 
wykonywania z ich strony jakichkolwiek czynności. Szukają umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

56. BOIT20180710001  

Włoska firma z sektora MŚP z Rzymu, specjalizujące się w produkcji urządzeń 
elektromedycznych do fizjoterapii, opracowało urządzenie wielofunkcyjne dla tych, 
którzy chcą posiadać całe centrum fizjoterapii w jednym urządzeniu zaprojektowanym 
i wytworzonym w celu leczenia i rozwiązywania wszystkich chorób, które obecnie 
wymagają użycia zróżnicowanych i drogich maszyn. W oparciu o stabilną i silną pozycję 
na rynku włoskim, firma poszukuje umów agencyjnych / dystrybucyjnych w Europie 
i poza nią. 

57. BOBG20171130006  

Bułgarska firma specjalizuje się w projektowaniu, opracowywaniu i produkcji wysokiej 
jakości odzieży damskiej. Firma oferuje wzornictwo, tkaniny i jakość, które przekraczają 
cenę produktu dając dobry stosunek jakości do ceny. Ich główna specjalność to odzież 
damska w rozmiarach "plus size", lecz firma może oferować szeroki wybór rozmiarów. 
To przedsiębiorstwo z sektora MŚP chciałoby znaleźć potencjalnych partnerów 
w ramach umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

58. BOUK20180820006  

Brytyjska firma jest wiodącym w kraju dostawcą siedzeń kinowych i głównym 
wykonawcą siedzeń w Odeon, a także jednym z głównych wykonawców kin 
w Everyman. Firma prowadzi już handel międzynarodowy, ale chce nawiązać 
współpracę z nowymi partnerami jako dystrybutorzy w ramach umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych lub agentów handlowych w ramach umowy agencyjnej. 

59. BOBR20180523005 
Brazylijska firma założona w 1986 roku, zlokalizowana w stanie Minas Gerais, 
producent butów skórzanych, poszukuje dystrybutorów w Europie i Ameryce 
Łacińskiej. 

60. BOTR20180518002 
Tureckie MŚP specjalizujące się w systemie pomiaru paczek i palet poszukuje usług 
dystrybucyjnych, umów agencji handlowej i usługowych. Firma produkuje 7 różnych 
systemów, które są integrowane na żądanie. 

61. BODE20180711002 

Niemiecka firma IT opracowała nową zewnętrzną tablicę informacyjną. Jest to cyfrowy 
punkt informacyjny dostarczający rezydentom, turystom i gościom informacji 
o lokalizacji. Wygodna we wzornictwie i obsłudze, obejmuje innowacyjne cechy 
techniczne zapewniające bezawaryjne działanie w każdych warunkach pogodowych. 
Firma poszukuje nowych rynków,  partnerów do dystrybucji z dobrymi kontaktami 
w sektorach publicznym, turystycznym, kulturalnym i wystawienniczym. 

62. BOHU20180713001 

Węgierska firma opracowała regeneracyjny żel do skóry. Firma poszukuje partnerów do 
usług dystrybucyjnych. Rozważane są nie tylko sklepy, apteki, punkty sprzedaży 
środków medycznych, ale także instytucje zdrowia, zakłady opieki i pielęgnacji lub 
hospicja. 

63. BORO20180810001 
Rumuńska firma z regionu południowo-zachodniej Oltenii jest aktywna w przemyśle 
odzieżowym jako producent. Firma produkuje odzież z materiałów powierzonych i jest 
zainteresowana umowami produkcji z partnerami w Europie. 

64. BOFR20180716001 
Francuska firma doskonali cały łańcuch grafiki od projektu do produkcji. Produkuje 
i sprzedaje etykiety przylepne na rynku francuskim od 1989 i poszukuje partnerów 
biznesowych do rozszerzenia eksportu w formie umów usług dystrybucyjnych. 

65. BOUK20180820005 

Brytyjski dostawca oprogramowania biznesowego opracował konfigurowalną aplikację 
handlową dla sektora farmaceutycznego, umożliwiająca zarządzanie, planowanie 
i monitorowanie wprowadzania na rynek nowych leków z użyciem wizualizacji danych, 
interaktywnych wykresów i tablic. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów 
usługowych.  
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66. BOKR20180731001 

Koreańska firma z sektora wyposażenia telekomunikacyjnego opracowała modem 
kablowy, który dostarcza usługę internetu poprzez sieć hybrydowej, światłowodowej  
transmisji koncentrycznej HFC (Hybrid Fiber Coaxial). Firma rozwija oprogramowanie 
i jest zdolna do dostosowania funkcji do wyposażenia telekomunikacyjnego. Firma 
poszukuje europejskiego partnera, najlepiej ISP (dostarczyciela usług internetowych), 
do dystrybucji modemu kablowego na bazie umów agencji handlowej i usług 
dystrybucyjnych. 

67. BOFI20180713001 

Fińska firma projektuje pionowe i poziome modułowe maszyny do nawijania 
filamentów. Maszyny są używane do produkcji dużych rur, zbiorników chemicznych 
i zbiorników wodnych. Maszyny mogą być montowane i demontowane na miejscu 
produkcji. Dla zwiększenia sprzedaży zagranicznej firma poszukuje partnerów do umów 
agencji handlowych. 

68. BOUK20180725004 

Brytyjska firma specjalizuje się w rozwoju i produkcji wyrobów w kapsułkach, również 
z możliwością produkcji tabletek oraz wyrobów sproszkowanych i zapachowych. Firma 
posiada akredytację GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna). Firma oferuje umowę 
produkcyjną lub podwykonawstwa oraz usługi projektowe i konsultacyjne dla firm 
z branży suplementów żywności. 

69. BOUK20180302001 

Brytyjska firma jest licencjodawcą uznanych marek odzieży sportowej, mody, odzieży 
lifestylowej i dodatków. Ma szeroką sieć licencjobiorców i partnerów dystrybucyjnych 
na świecie. Firma oferuje nowe możliwości dystrybucji w Europie w celu sprzedaży 
produktów swojej marki (dodatki, płaszcze, kurtki) w oparciu o umowy licencji lub 
dystrybucji. 

70. BOUK20180716003 

Brytyjska organizacja badań klinicznych (CRO) oferuje usługi szerokich prób klinicznych 
dla producentów urządzeń medycznych, firm  sektora technologii medycznych 
i farmaceutycznych, które potrzebują takich prób do udowodnienia wysokiej jakości 
swoich produktów. Firma poszukuje umów usługowych lub podwykonawstwa. 

71. BOIL20180718001 

Izraelska firma specjalizująca się w produkcji kosmetyków na bazie minerałów z Morza 
Martwego poszukuje partnerów. Korzyści w porównaniu z tymi na rynku to unikalne 
wzornictwo, wysoka jakość i elastyczność handlowa w działalności firmy. Docelowi 
partnerzy to duże sieci handlowe, lokalne punkty franczyzowe, dystrybutorzy. Firma 
poszukuje umów franczyzy/agencji handlowej i usług dystrybucyjnych. 

72. BOUK20180724001 

Brytyjski specjalista w zakresie wytwarzania i inżynierii produktu poszukuje możliwości 
na nowych rynkach. 16-to letnie doświadczenie w dostarczaniu opracowanych 
produktów, w tym złożonych zespołów i elektroniki, dało firmie sukces w kluczowym 
modelu biznesowym partnerstwa w rozwoju produktów, świadczeniu usług 
produkcyjnych i globalnej dystrybucji. Firma chce rozszerzyć działalność na skalę 
światową poprzez umowy produkcji i podwykonawstwa. 

73. BOIL20171017001 

Izraelska firma softwarowa, ekspert w analityce produkcyjnej, poszukuje strategicznych 
partnerów do umów dystrybucji, licencji lub joint venture. Technologia firmy może 
zbierać i interpretować w czasie rzeczywistym każdy rodzaj danych dla poprawy 
procesu produkcyjnego. Może automatycznie identyfikować kluczowe wskaźniki 
wykonania w każdym formacie danych i przekształcać je w uporządkowane dane do 
analizy i wizualizacji w interaktywnych tablicach analitycznych. 

74. BOIL20180718003 

Izraelska firma elektroniczna projektuje, opracowuje i produkuje szeroki zakres 
wysokiej jakości i modułowych rozwiązań dla sektora samochodowego (dla 
producentów jako OEM oraz dla serwisantów) na całym świecie. Firma poszukuje 
światowych partnerów, takich jak dostawców usług telematycznych (integratorów 
systemów w przemyśle samochodowym) oraz dostawców Tier1 i producentów 
oryginalnego wyposażenia (OEM) bezpośrednio poprzez umowy świadczenia usług 
i produkcji. 
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75. BOUA20180830001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży traktorów i specjalistycznych 
ciągników rolniczych chce rozszerzyć zasięg sprzedaży i zrealizować potencjał 
eksportowy. Firma poszukuje partnerów do zawarcia długoterminowych umów agencji 
handlowych lub usług dystrybucyjnych. 

76. BRUK20180809001 

Brytyjski projektant, producent i instalator stoisk wystawienniczych na zamówienie 
w Wielkiej Brytanii poszukuje europejskiej firmy działającej w sektorze 
wystawienniczym i posiadającej zdolności produkcyjne w Czechach, Niemczech, 
Holandii lub w Polsce w celu stworzenia strategicznych sojuszy, w perspektywie 
średnioterminowej w celu fuzji firmy lub formalnego wspólnego przedsięwzięcia (joint 
venture).  

77. BRUK20180820002 
Wiodąca brytyjska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją, dostawą 
i montażem systemów blokowania pojazdów poszukuje wysokiej jakości partnerów 
produkcyjnych. 

78. BRDK20180815001 

Rozwijająca się duńska firma specjalizująca się w druku cyfrowym poszukuje drukarni 
do druku, w ramach umowy podwykonawczej, na różnych towarach i materiałach POS, 
od kubków po parasole i odzież. Zainteresowana jest również drukiem na nietypowych 
materiałach handlowych. 

79. BRBE20180821001 
Belgijskie MŚP, zaangażowane w szeroki zakres działalności dystrybucyjnej, poszukuje 
europejskich producentów i dystrybutorów oferujących złom aluminiowy, miedziany 
i kartonowy w dużych ilościach.  

80. BRUA20180719001 
Ukraiński producent zdrowego i ortopedycznego obuwia dziecięcego poszukuje 
dostawców podeszew o stabilnej jakości na podstawie umowy handlowej ze wsparciem 
technicznym lub umowy produkcyjnej. 

81. BRLT20180806001 

Litewska firma projektująca odzież, założona przez dwóch doświadczonych 
projektantów mody, poszukuje partnera produkcyjnego. Firma projektuje i produkuje 
odzież firmową dla szerokiego zakresu usług roboczych. Firma produkuje również 
logotypy i projekty graficzne. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy 
produkcyjnej, którzy mogliby produkować odzież według określonych wzorów. 
Poszukuje partnerów w UE, Skandynawii i/lub Wspólnocie Niepodległych Państw 
(WNP). 

82. BRCN20180803003 
Chińska firma specjalizująca się w imporcie żywności i towarów konsumpcyjnych z UE, 
poszukuje dostawców tych produktów. Oferowany rodzaj współpracy to umowa 
agencyjna z potencjalnym partnerem.  

83. BRIL20180726001 
Izraelska firma, specjalizująca się w imporcie surowców polimerowych (granulatów) 
z zagranicy, poszukuje porozumienia handlowego z zagranicznymi producentami tych 
wysokiej jakości surowców polimerowych na dostawy na rynek izraelski.  

84. BRIL20180712001 

Izraelski wiodący importer, marketer i sprzedawca doświadczony w dziedzinie 
materiałów budowlanych poszukuje producentów materiałów budowlanych, 
produktów przemysłowych, rolniczych, narzędzi i urządzeń ogrodniczych. Produkty te 
przeznaczone są do stosowania w lokalnych przedsiębiorstwach. Zalety to wieloletnie 
doświadczenie, szybka i elastyczna obsługa, ekskluzywne zaplecze dystrybucyjne itp. 
Poszukiwana jest komercyjna / franczyzowa agencja i umowa o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

85. BRNL20180405001 

Holenderska firma z ugruntowana pozycją na rynku jest hurtownikiem własnej marki 
butelek do wielokrotnego użytku. Ze względu na rosnącą sprzedaż poszukuje 
dostawców butelek do wielokrotnego użytku w celu rozszerzenia asortymentu. 
Poszukiwane butelki są wykonane z najlepszych trwałych materiałów, takich jak stal 
nierdzewna lub z materiałów pochodzenia biologicznego i mogą być dostarczane pod 
własną marką. Proponowanym rodzajem współpracy jest umowa o świadczenie usług 
dystrybucyjnych.  
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86. BRCY20180730001 

Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji w 100% czystych, certyfikowanych 
organicznych mydeł i kosmetyków produkowanych ręcznie na bazie oliwy z oliwek, 
oleju kokosowego i oleju konopnego, poszukuje partnerów z krajów UE w ramach 
umów produkcyjnych. Poszukuje dostawców surowców, takich jak olej kokosowy, 
organiczny olej arganowy, olejki eteryczne oraz mleko wielbłądzie i osła w postaci 
proszku. 

87. BRUK20180629001 

Brytyjska firma z siedzibą w Londynie, posiadająca własny magazyn, poszukuje 
dostawców żywności, napojów i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby 
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Założona w 2014 roku firma obsługuje 
restauracje, kawiarnie i lokalne sklepy detaliczne w całym Londynie, które poszukują 
nowych artykułów spożywczych i napojów, takich jak herbata, kawa i napoje 
bezalkoholowe, a także artykułów gospodarstwa domowego. 

88. BRIL20180804001 

Izraelska firma z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami, koordynacji i 
integracji w różnych dziedzinach (energia, transport, tunelowanie, infrastruktura 
i metro) poszukuje partnerów zagranicznych, którzy potrzebują lokalnego 
przedstawiciela w tych dziedzinach. Spółka zamierza reprezentować zagranicznego 
partnera w lokalnych przetargach/uczestnictwie w celu zdobycia jego doświadczenia, 
wiedzy na temat zaawansowanych rozwiązań na rynku izraelskim. Firma jest 
zainteresowana nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę agencyjną. 

89. BRIE20160907001 

Wiodący irlandzki biznes e-commerce, oferujący pierwszy  miesięczny abonament na 
produkty higieny osobistej dla kobiet, poszukuje partnera dla marek, które chcą 
sprzedawać swoje produkty do grupy docelowej kobiet w wieku 18-35 lat. Jest to 
idealna platforma marketingowa dla młodych marek, aby dotrzeć do krajowej 
publiczności, zwiększyć ruch w mediach społecznościowych i przekształcić klientów 
w pełnowymiarową sprzedaż produktów. Firma stara się nawiązać współpracę 
z markami poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

90. BRCN20180803002 

Jest to chińska firma specjalizująca się w dystrybucji online i offline żywności 
i artykułów codziennego użytku. Zgodnie ze strategią ekspansji firma poszukuje 
stowarzyszonych dostawców produktów z Europy, którzy chcą wprowadzić swoje 
produkty  na rynek chiński. Produkty docelowe obejmują: produkty zdrowotne, zdrową 
żywność dla kulturystyki lub ochrony zdrowia, takie jak proszek białkowy lub inne 
podobne produkty uzupełniające. Oferowany rodzaj współpracy to umowa 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

91. BRTR20180426002 

Turecka firma specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych (IT), zwłaszcza w 
aplikacjach internetowych i mobilnych, opracowała wiele rozwiązań dla firm w Turcji 
i krajach europejskich. Aplikacje znajdują zastosowanie głównie w takich branżach jak 
budownictwo, energetyka i e-commerce. Firma chciałaby rozszerzyć swoje portfolio 
z tego powodu poszukuje firm informatycznych, które poszukują agenta w Turcji.  

92. BRUK20180824001 

Od 7 lat ten brytyjski projektant i dostawca inteligentnego urządzenia tabletowego 
z powodzeniem pomaga w opiece i monitorowaniu zarówno osób starszych, jak i tych, 
które mają trudności z nowoczesną technologią. Nagrodzone oprogramowanie 
i urządzenie jest stale rozwijane przez firmę w celu zapewnienia użytkownikowi 
lepszego produktu, który przemawia do szerszego grona odbiorców. Dlatego też firma 
poszukuje odpowiedniego zagranicznego dostawcy wysokiej jakości urządzenia 
tabletowego na potrzeby długoterminowej umowy produkcyjnej. 

93. BRDE20180808001 

Niemiecki przedstawiciel handlowy o ugruntowanej pozycji i doskonałych kontaktach 
z odpowiednimi klientami poszukuje kartonowych produktów opakowaniowych, 
producentów opakowań z tworzyw sztucznych, jak również termokurczliwych rękawów 
w celu reprezentowania tych produktów na rynku niemieckim w ramach umowy 
o współpracy handlowej. 
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94. BRCN20180810001 

Chińska platforma sklepu internetowego e-commerce wybiera najlepsze produkty 
z całego świata dla swoich chińskich klientów. W oparciu o plan ekspansji kategorii 
produktów, poszukuje obecnie ekonomicznych produktów mydlanych z rynku 
europejskiego. Chińska firma jest zainteresowana współpraca bezpośrednio 
z producentami w oparciu o umowę produkcyjną. 

95. BOJO20180726003  

Znana na całym świecie jordańska firma ma 20-letnie doświadczenie w branży 
opakowań. Firma może zapewnić zintegrowane rozwiązania w zakresie pakowania 
żywności, opakowań i jednorazowych produktów, takich jak folie aluminiowe, 
pojemniki aluminiowe, folie opakowaniowe, papiery do kanapek, torby papierowe, 
kubki na papier, pudełka do pizzy, itp. Firma poszukuje dystrybutora lub 
przedstawiciela handlowego w krajach UE. 

96. BONL20180620001 

Holenderska firma programistyczna specjalizuje się w strategiach grywalizacji. 
Opracowuje gry o alternatywnych realiach (ARG), czasami oparte również na 
scenariuszach. Podejście ARG umożliwia rekrutację osób z grup docelowych. Firma 
poszukuje do swojego nowego ARG, grupę młodych przedsiębiorców, o dużym 
potencjale, którzy mają zostać (ponownie) zlokalizowani w ośrodku dla początkujących. 
Przewidywany rodzaj współpracy: umowa finansowa lub umowa joint venture. 

97. BOIT20180710002  

Włoskie MŚP zlokalizowane w Rzymie, specjalizujące się w projektowaniu, 
opracowywaniu i produkcji urządzeń elektromedycznych do fizjoterapii, opracowało 
innowacyjne urządzenie do terapii, zdolne do stymulowania i przekazywania energii 
bezpośrednio z tkanki mięśniowej, w przeciwieństwie do innych maszyn które 
przenoszą ją z zewnątrz. W oparciu o stabilną i silną pozycję na rynku włoskim, firma 
poszukuje umów agencyjnych / dystrybucyjnych w Europie i poza nią. 

98. BOUK20180713002 

Londyńska firma działająca w branży sztucznej inteligencji specjalizuje się 
w technologiach rozpoznawania wizualnego. Mają ugruntowaną pozycję wśród 
znanych partnerów w Wielkiej Brytanii. Ponadto ich produkty są w pełni zgodne 
z ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (GDPR). Firma poszukuje firm 
szukających rozwiązań bezpieczeństwa AI z analityką wideo w czasie rzeczywistym 
i rozbudowanym systemem wywiadowczym do zawarcia umowy agencyjnej. 

99. BOBG20180712001  

Bułgarska firma jest producentem obrabiarek CNC z ponad 20-letnim doświadczeniem. 
Obecne portfolio firmy obejmuje 12 różnych modeli centrów obróbczych CNC, w tym 2 
modele 5-osiowych maszyn i 12 modeli tokarek CNC. Firma oferuje swoje usługi 
w ramach umowy na produkcję, outsourcing i podwykonawstwo. 

100. BOBG20180709009  

Bułgarski producent oprogramowania wielofunkcyjnego poszukuje partnerów 
z różnych regionów, aby promować i pomagać użytkownikom w korzystaniu z ich 
produktów. Idealni partnerzy będą sprzedawcami oprogramowania, a także firmami 
księgowymi z całej UE. Firma poszukuje umowy agencyjnej. 

101. BOUK20180820003  

Dzięki szeroko zakrojonym badaniom i rozwojowi, ta brytyjska firma z siedzibą w West 
Midlands stworzyła powłokę, która hamuje wzrost glonów i jest przyjazna dla 
środowiska, a jednocześnie bardzo łatwa do zastosowania na wielu powierzchniach 
i ma tę zaletę, że jest wyjątkowo długotrwała. Firma chciałaby wejść na rynek 
europejski i zawrzeć umowę dystrybucyjną z europejskimi partnerami w różnych 
krajach, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. 

102. BOFR20180109001  

Francuska firma kosmetyczna, koncentrująca się na zrównoważonych produktach 
kosmetycznych, poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Europie (głównie w Austrii, 
Niemczech, Belgii i Holandii) na podstawie umów agencyjnych lub usług 
dystrybucyjnych. 

103. BOCN20180806001  

Chińska firma specjalizująca się w przetwarzaniu i eksportowaniu produktów z tytanu 
i stopów tytanu. Główne produkty to tytanowe pręty, arkusze, druty, proszki i tytanowe 
rury. W oparciu o plan ekspansji firmy, poszukuje dystrybutorów europejskich dla 
swoich produktów. Potencjalna współpraca może polegać na umowie dystrybucyjnej.  
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104. BOBE20180802001  
Belgijska firma oferuje pełną gamę szkółek drzewnych uprawianych w otwartym 
terenie i w pojemnikach. Szukają nowych partnerów, którzy byliby otwarci na pracę na 
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

105. BOUK20180801001  

Ta wielokrotnie nagradzana brytyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
systemów filtrów częstotliwości radiowych (RF) do sieci komórkowych i obecnie 
zaopatruje wielu największych na świecie operatorów sieci, a także producentów 
oryginalnego sprzętu. Firma chce rozszerzyć swoją sieć sprzedaży na rynki zamorskie, 
dlatego poszukuje nowych partnerów do umów dystrybucyjnych lub umów 
agencyjnych. 

106. BORO20180323001  
Rumuńska firma ICT, która opracowuje niestandardowe aplikacje w 100% przejrzystym 
modelu biznesowym dla firm działających w różnych branżach poszukuje partnerów 
chętnych do outsourcingu usług ICT. 

107. BODE20180821001 

Niemiecki producent opracował minimalistyczną i gustowną ofertę produktów, 
składającą się z zawieszanych lamp, wazonów, świeczników, stojaków na czasopisma 
i stolików z betonu, drewna, skóry i metalu. Firma poszukuje sklepów z meblami, 
dekoracjami i oświetleniem w Europie (platformy e-commerce lub tradycyjne sklepy), 
aby nawiązać współpracę w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych 
i dotrzeć do klientów poszukujących nowoczesnych, a jednocześnie niedrogich 
produktów wysokiej jakości na nowych rynkach. 

108. BOUK20180816001 

Firma z Wielkiej Brytanii zaprojektowała i wyprodukowała nową, oszczędzającą 
miejsce, kompaktową, technologicznie zaawansowaną, równoległą stację reaktorów, 
przeznaczoną do użytku w sektorze farmaceutycznym, biochemicznym i chemicznym. 
Przedsiębiorstwo poszukuje nowych partnerów działających w tych sektorach, by 
zbudować z nimi relacje biznesowe na podstawie umowy świadczenia usług 
dystrybucyjnych. 

109. BOIL20180729002 

Izraelska firma wytwarza wysokiej jakości produkty żywności ekologicznej 
w konkurencyjnych cenach i poszukuje dystrybutorów i importerów żywności 
ekologicznej na całym świecie. Zaletami przedsiębiorstwa są duże doświadczenie 
w produkcji ekologicznej, nowo opracowywane jej rodzaje, spełnianie wysokich 
standardów jakości. Firma chce pozyskać doświadczonych dystrybutorów i importerów 
z branży żywności ekologicznej, którzy mogą sprzedawać jej markę detalistom 
i supermarketom produktów ekologicznych na podstawie umowy o świadczenie usług 
dystrybucji.   

110. BOJO20180726001 

Wiodące jordańskie przedsiębiorstwo utworzone w 2011 r., posiadające ponad 6 linii 
produkcyjnych wytwarzających różnego rodzaju orzeszki ziemne z polewą smakową, 
różnorodne chińskie przekąski, kamyczki czekoladowe, orzeszki ziemne powlekane 
czekoladą, migdały kandyzowane oraz różnego rodzaju słodycze poszukuje 
dystrybutora lub agenta, który rozszerzy jego działalność w UE. 

111. BORU20180806002 

Rosyjska firma z obwodu swierdłowskiego, specjalizująca się w produkcji, sprzedaży 
hurtowej i detalicznej ivan-tea, dżemu z szyszek sosnowych i cedrowych, soku 
brzozowego, miodu, chleba bez drożdży, poszukuje partnerów za granicą, by nawiązać 
współpracę w ramach umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

112. BORO20180726002 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji lekkich metalowych elementów (np. 
poręczy metalowych, ogrodzeń, bram wjazdowych, drabin metalowych lub różnych 
typów mebli metalowych) z wykorzystaniem wysokiej jakości stali nierdzewnej i kutego 
żelaza. Wszystkie wytwarzane produkty są malowane farbami elektrostatycznymi, co 
zwiększa ich odporność na zużycie. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane 
pozyskiwaniem międzynarodowych partnerów handlowych w ramach umów 
podwykonawczych. 
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113. BOUK20180725002 

Działająca na skalę międzynarodową brytyjska firma konsultingowa w zakresie 
bezpieczeństwa informacji, oferująca firmom szereg rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa informatycznego i technologii, poszukuje partnerów handlowych na 
całym świecie. Przedsiębiorstwo dysponuje zespołem wysoko wyspecjalizowanych 
ekspertów IT i bezpieczeństwa z ponad 20-letnim doświadczeniem. Brytyjski zespół 
pragnie zaoferować partnerom międzynarodowym swoją wiedzę fachową w ramach 
umowy o świadczenie usług. 

114. BORO20180705002 

Rumuńska firma działa w branży poliestrowej od ponad 17 lat. Przedsiębiorstwo jest 
jednym z wiodących rumuńskich producentów pościeli, syntetycznych materiałów 
wypełniających oraz elementów dla przemysłu tapicerskiego. Oferuje szeroką gamę 
produktów: poduszki, pościel i materace. Rumuński producent poszukuje umów 
dystrybucyjnych. 

115. BOCN20180727004 

Chińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji i dystrybucji artykułów rolno-
spożywczych na rynek lokalny. W celu rozwoju działalności firma poszukuje 
dystrybutorów z kanałami sprzedaży w Europie. Do produktów docelowych należą: 
wysokiej jakości herbata zielona pochodząca z rodzinnych plantacji, która jeszcze nie 
pojawiła się na rynku europejskim. Potencjalna współpraca możliwa jest na podstawie 
umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

116. BORO20180711001 

Założone w 1993 roku w Transylwanii, jako firma rodzinna, rumuńskie przedsiębiorstwo 
ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie obróbki drewna. W portfolio firmy 
znajdują się meble z litego drewna, okna i drzwi drewniane lub konstrukcje drewniane, 
ale najważniejsze są meble z drewna opałowego. Firma nawiąże współpracę 
międzynarodową w formie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

117. BORO20180810002 

Rumuńskie MŚP projektuje i produkuje oryginalną wieczorową/koktajlową odzież, 
opierając się na filozofii "etycznej mody". Produkty wykonywane są ręcznie, przy użyciu 
różnorodnych technik, które wyrażają pogląd zespołu na atrakcyjność i finezję 
współczesnej kobiety. Firma tworzy wygodne sukienki dla pań, wykrojone z lejących 
tkanin, z nieprzewidywalnymi detalami. MŚP stale rozwija się od 2008 r. i dąży do 
dalszego rozwoju na arenie międzynarodowej poprzez umowy o świadczenie usług 
pośrednictwa handlowego/ umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

118. BOBE20180801001 

Firma jest w 100% belgijskim producentem wysokiej jakości sprzętu ogrodniczego. Ich 
rozdrabniarki do drewna, frezarki do pniaków i wertykulatory są zaprojektowane 
i wykonane dla profesjonalistów, wypożyczalni, gmin i konsumentów. 
Przedsiębiorstwo poszukuje entuzjastycznego importera/dystrybutora sprzętu 
ogrodniczego, który posiada sieć sprzedawców, gdzie oferowane produkty można 
kupić, wynająć lub serwisować. 

119. BOAM20180808001 

Armeńska firma powstała w 2016 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji 
wyrobów pszczelarskich, a w szczególności aerozolu z propolisem do jamy ustnej, 
mleczka oraz pyłku pszczelego. Firma chce pozyskać partnerów zagranicznych, by 
nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

120. BONL20180731001 

Holenderska firma specjalizuje się w światłoterapii i chronoterapii, by poprawić wyniki 
sportowców i jakość życia poprzez wykorzystanie światła i technologii. 
Przedsiębiorstwo opracowało opatentowane okulary, które poprawiają samopoczucie 
i wydolność. Kraje skandynawskie i bałtyckie mają mniej światła słonecznego w ciągu 
roku i stanowią ogromny potencjalny rynek zbytu dla firmy. Przedsiębiorstwo 
poszukuje sprzedawców detalicznych z segmentu od średniego do wysokiego i oferuje 
partnerstwo w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

121. BOIE20180426001 
Irlandzka firma chciałaby zawrzeć umowy dystrybucyjne na nowy napój keratynowy 
z czystą etykietą.  
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122. BONL20180625003 

Holenderska badawcza firma biotechnologiczna specjalizuje się w dziedzinie zdrowia 
reprodukcyjnego. Przedsiębiorstwo opracowało ostatnio nowatorski, spersonalizowany 
test predykcji wyniku zapłodnienia in vitro (IVF). Test diagnostyczny został 
zatwierdzony i jest gotowy do wprowadzenia na rynek. Firma poszukuje partnerów 
handlowych i dąży do zawarcia umowy o świadczenie usług pośrednictwa handlowego 
lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zapewniając pomocą techniczną. 

123. BOIL20180729001 

Izraelska firma specjalizuje się w pomocy firmom zagranicznym, od tradycyjnej 
produkcji po najnowocześniejsze high-tech, w zakładaniu firmy (lub inwestowaniu) 
w Izraelu. Jest to jedyna izraelska firma, która pod jednym dachem oferuje szeroki 
wachlarz rozwiązań dla firm. Przedsiębiorstwo poszukuje długoterminowej współpracy 
w ramach umowy o świadczenie usług. 

124. BOSK20180807001 

Ekologiczne przekąski słowackiej firmy są dostępne na rynku od 2009 roku. W tym 
czasie zyskały one renomę doskonałego smaku i jakości. Słowacka firma poszukuje 
nowych partnerów, świadomych w zakresie zdrowego stylu życia, produktów 
ekologicznych i naturalnych w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy pośrednictwa 
handlowego.  

125. BOSI20180606002 

Słoweński producent materiałów dydaktycznych, zabawek i pianek szuka 
dystrybutorów, którzy zwiększą sprzedaż firmy na rynkach europejskich. Firma jest 
ważnym dostawcą produktów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, zabawek 
i pianek do zabawy w Słowenii. Materiały dydaktyczne są wynikiem jej  własnych 
badań, projektowania i produkcji.  

126. BOBR20180530003 

Brazylijska firma założona w 1986 roku, z siedzibą w stanie Bahia, jest producentem 
i doświadczonym eksporterem włókien, przędzy i lin z sizalu i poszukuje europejskich 
dystrybutorów lub agentów sprzedających zazwyczaj dla branży modernizacji domów, 
rolnictwa i budownictwa.  

127. BONL20180820001 

Producent unikalnego wyrobu antypoślizgowego, wykorzystywanego do wilgotnych 
i śliskich płytek zlokalizowany jest w Holandii. Produkt jest antybakteryjny, 
biodegradowalny, długotrwały i dokładnie przetestowany pod kątem występujących 
skutków ubocznych. Produkt stosowany jest na basenach, w centrach handlowych, 
szpitalach, hotelach, budynkach użyteczności publicznej lub w miejscach, gdzie 
wilgotne, śliskie płytki mogą powodować niebezpieczeństwo i zagrożenie dla życia 
ludzkiego. Firma szuka obecnie przedsiębiorstw sprzątających oferujących usługi w 
zakresie aplikacji i konserwacji w swoim regionie. Oferowana jest umowa o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

128. BODE20180724001 

Niemiecki producent i dystrybutor innowacyjnego systemu czyszczenia dysku 
w zakresie kasków motocyklowych poszukuje dystrybutorów i agentów w Europie, Azji, 
Kanadzie, Ameryce Południowej i Australii. System nadaje się do użytku wszystkich 
rodzajów hełmów i obsługiwany jest przez wiatr. Oferowana: umowa agencyjna, 
umowa dystrybucyjna lub umowa licencyjna. 

129. BOPT20180730001 

Portugalska firma z centralnego regionu zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów 
mięsnych, a mianowicie mięsa wieprzowego, koziego i owczego. Firma zajmuje się 
zakupem mięsa, przygotowaniem do uboju, poćwiartowaniem, pakowaniem, 
przetwarzaniem i wstępnym gotowaniem. Portugalska firma poszukuje: umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów o świadczenie usług komercyjnych 
z hurtownikami, dystrybutorami, importerami i detalistami, w celu dotarcia do nowych 
rynków. 
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130. BOUK20180712002 

Uznana brytyjska firma produkuje własną gamę innowacyjnych produktów do 
czyszczenia samochodów, w tym linię nie wymagającą użycia wody do czyszczenia. 
Posiada również możliwość wytwarzania produktów do czyszczenia pojazdów pod 
własną marką dostosowaną do dowolnej specyfikacji. Po sukcesie w Wielkiej Brytanii 
firma poszukuje partnerów zagranicznych do dystrybucji swojego obecnego portfela 
produktów oraz poszukuje umów produkcyjnych w celu opracowania nowych 
produktów własnych marek. 

131. BORO20180713001 
Rumuńska firma, zlokalizowana w północnej Transylwanii, z ponad 10-letnim 
doświadczeniem w produkcji kasków ochronnych wykorzystywanych w różnych celach 
(sport, gaszenie pożarów, bezpieczeństwo przemysłowe itp.) poszukuje dystrybutorów. 

132. BORO20180705001 

Założona w 1983 r. rumuńska firma jest najważniejszym producentem włóknin 
w Rumunii. Firma stale rozwija zdolności produkcyjne i logistykę, stając się 
zintegrowanym dostawcą dla ponad 1000 klientów. Firma utrzymując długoterminową 
współpracę z partnerami poszukuje dystrybutorów w kilku krajach. 

133. BODE20180626002 

Niemiecka firma typu start-up, opracowująca technologię multimodowych  pojazdów 
naziemnych, poszukuje inwestorów. Firma posiada kilka międzynarodowych patentów 
na metodę wszechstronnego zwiększania właściwości aerodynamicznych 
i transportowych. Firma poszukuje inwestorów, aby stworzyć prototyp i zwiększyć skalę 
swojej działalności. 

134. BOIL20180718004 

Firma izraelska, aktywna w dziedzinie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, 
ulepsza fizyczne bezpieczeństwo struktur, chroniąc przed rozbiciem szyb, włamaniami, 
strzelaninami i awariami konstrukcji z powodu ekstremalnych warunków pogodowych. 
Firma poszukuje do współpracy przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem 
mienia fizycznego oraz konsultantów proponując umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych, umowy agencyjne i umowę licencyjną. 

135. BOUK20180720001 

Firma z sektora MŚP z Wielkiej Brytanii (Szkocja) oferuje nowatorskie zrobotyzowane 
usługi czyszczenia zbiorników, które mogą być wykorzystywane do niebezpiecznych, 
toksycznych i zamkniętych obszarów zbiorników w rafineriach, zakładach 
przetwórczych i zbiornikach. Szkockie przedsiębiorstwo chce zawrzeć umowę 
o świadczenie usług z firmami potrzebującymi czyszczenia powierzchni zbiorników 
z ograniczonym dostępem dla ludzi. 

136. BOHU20180719001 

Węgierska firma farmaceutyczna/biotechnologiczna specjalizująca się 
w cyklodekstrynie oferuje swoje umiejętności i doświadczenie w przygotowaniu 
specjalnych pochodnych cyklodekstryny. Na prośbę klienta lub partnera projektu mogą 
zostać przygotowane różne pochodne cyklodekstryny o pożądanej funkcjonalności na 
skalę laboratoryjną lub pilotażową. Wytwarzanie GMP jest również możliwe 
w przypadku badań przedklinicznych lub klinicznych. Przedmiotem umowy powinna być 
produkcja lub usługa. 

137. BOHU20180719002 

Węgierska firma z sektora MŚP specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji 
naturalnych kosmetyków ziołowych, szczególnie w dziedzinie pielęgnacji włosów, 
pielęgnacji ciała i pielęgnacji twarzy, poszukuje dystrybutorów. Naturalne ziołowe 
produkty kosmetyczne są niedrogie, wolne od parabenów i dodatków addytywnych 
mogą być używane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Firma poszukuje również 
partnerów licencjobiorców. 

138. BOHU20180717001 

Węgierska firma produkuje hamulce, wykonuje cięcia laserowe i obróbkę laserową oraz 
pomiary 3D. Większość klientów firmy pracuje na rynku części zamiennych, a także 
dostarcza swoje produkty bezpośrednio do przemysłu wytwórczego. Firma poszukuje 
międzynarodowych partnerów biznesowych w ramach usług dystrybucyjnych lub 
umowy produkcyjnej. 
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139. BOTR20180710001 

Turecka firma posiada doświadczenie w produkcji toreb plastikowych z różnego rodzaju 
polietylenów o niskiej/wysokiej gęstości (LDPE / HDPE) z nadrukiem/ bez nadruku do 
szerokiego spektrum zastosowania, w tym przez: hipermarkety, sklepy czy do 
opakowań przemysłowych. Firma poszukuje dystrybutorów z odpowiednimi 
kontaktami w sieciach handlowych oraz producentów zainteresowanych znalezieniem 
nowych dostawców do produkcji własnej linii produktów. 

140. BOES20180605001 

Hiszpański producent wysokiej jakości produktów rybnych, w szczególności sardeli 
i marynowanych sardeli, poszukuje umów dystrybucyjnych za pośrednictwem kanału 
skierowanego do smakoszy. Firma przywiązuje dużą wagę do prowadzenia intensywnej 
kontroli jakości oraz świeżości  produktów, a ponadto każdy filet anchois jest 
sprawdzany jeden po drugim, aby zapewnić najwyższą jakość. 

141. BOBG20180716002 

Bułgarska firma oferuje mieszankę przeznaczoną do deserów mlecznych bez 
konserwantów, bez alergenów, bez składników zawierających jajka lub substytuty, 
o niskiej zawartości kalorii. Mieszanka pozbawiona jest glutenu i GMO, a także cukru. 
Potencjalni partnerzy to: producenci deserów mlecznych, dystrybutorzy, hotele, 
restauracje, zdrowe sieci spożywcze, firmy cateringowe i gastronomiczne, cukiernie, 
supermarkety i inne. Firma oferuje umowę agencyjną i dystrybucyjną. 
Możliwe jest opcja prywatnego lub białego etykietowania. 

142. BORO20180816001 

Rumuńska firma oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów 
innowacyjne rozwiązania i doradztwo w dziedzinie nauk stosowanych, inżynierii 
chemicznej i naukach pokrewnych. Oferta składa się z pełnego pakietu konsultacyjnego 
odpowiadającego potrzebom beneficjenta w zakresie innowacji i rozwiązywania 
problemów w badaniach przemysłowych. Poszukiwana forma współpracy to:  umowa 
o świadczenie usług z jakąkolwiek europejską firmą, która potrzebuje specjalistycznego 
doradztwa. 

143. BOUA20180703001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji mebli, oświetlenia i dekoracji typu: stoły, 
półki, lampy, blaty stołowe, płyty meblowe, panele ścienne, elementy dekoracyjne 
wykonane z litego drewna szlachetnego itp. oferuje umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych partnerom, którzy są zainteresowani podjęciem długoterminowej 
współpracy i są gotowi promować produkty firmy w swoim regionie działania. 

144. BOBA20180801001 

Firma z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych z siedzibą w Bośni 
i Hercegowinie poszukuje agentów lub partnerów  typu joint venture, aby sprzedawać 
swoje rozwiązania w zakresie oprogramowania do punktów sprzedaży zarządzających 
rezerwacjami w sektorze: hoteli, restauracji i kawiarni (HoReCa). 

145. BOIL20180415001 

Izraelska firma jest wiodącym graczem w dziedzinie akustyki przemysłowej w Izraelu. 
Firma posiada umiejętności projektowania technicznego (akustycznego, 
mechanicznego, elektrycznego i sterowania), a także zdolności produkcyjne 
i instalacyjne. Firma jest zainteresowana współpracą z innymi firmami i organizacjami 
jako dostawcą produktów akustycznych poprzez dystrybucję, produkcję i umowy 
licencyjne, aby firma była bardziej wydajna i usprawniona. 

146. BOIL20180812001 

Izraelska firma specjalizuje się w produkcji różnych etykiet i produktów (zawieszka, folie 
termiczne, etykiety tkane, metki, druk jedwabiu, drukowane, tkane, etykiety do prania, 
etykiety z kodami kreskowymi, metalowe metki itp.) dla ubrań i przemysłu tekstylnego . 
Przewagą ich produktów od innych znajdujących się na rynku jest wysoka jakość 
produkcji po konkurencyjnych cenach, wykorzystanie najnowszych technologii 
i materiałów itp. Firma poszukuje umowy o pośrednictwo handlowe, dystrybucję 
i produkcję. 
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147. BOSI20180717001 

Słoweńska firma start-up, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu 
sportowego, produkuje przede wszystkim skiboby, oferując połączenie jazdy na 
rowerze i jazdy na nartach, a także z systemem równoległobocznym, który sprawia, że 
jazda jest płynna i łatwa do kontrolowania. Produkt jest odpowiedni dla wszystkich 
poziomów umiejętności / rodzajów użytkowników. Firma dąży do zawarcia nowych 
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, a także do zwiększenia obecności na rynku 
i znalezienia ambasadorów marki i organizatorów zawodów. 

148. BOIL20180620001 

Izraelskie izraelskie przedsiębiorstwo projektuje i produkuje zaawansowane urządzenia 
do automatyzacji pakowni w celu uzyskania świeżych produktów po zbiorach. Zaletą 
tego jest szybkie wykrywanie jakości dzięki opracowanej technologii bliskiej 
podczerwieni, bardzo dokładne ważenie za pomocą specjalnie zaprojektowanych 
licznych sorterów kubkowych / rolkowych, wyraźna klasyfikacja produktu według 
koloru, rozmiaru, średnicy, tekstury / defektów zewnętrznych za pomocą 
zaawansowanego systemu optycznego z wysokiej jakości kolorowymi aparatami 
cyfrowymi itp. Firma poszukuje umowy o pośrednictwo handlowe / dystrybucyjne. 

149. BOFR20180718003 

Francuska firma opracowała wysoce innowacyjne podłączone urządzenie, które może 
być umieszczone pod ulem. Czujniki wewnątrz urządzenia natychmiastowo zbierają 
wiele parametrów (wilgotność, temperatura, waga, lokalizacja itp.), aby sprawdzić stan 
zdrowia pszczół i ich aktywność. Dane są przesyłane bezpośrednio do pulpitu 
pszczelarskiego dostępnego z komputera lub aplikacji. Firma poszukuje dystrybutorów 
lub przedstawicieli handlowych, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, 
Włoszech i Hiszpanii. 

150. BOUK20180731002 

Wielokrotnie nagradzana brytyjska destylarnia ginu oferuje umowy agencyjne 
i dystrybucyjne firmom, które mają doświadczenie w sprzedaży małych partii alkoholi 
wysokoprocentowych w sklepach detalicznych, sieciach hotelowych, barach, klubach 
i restauracjach w całej Europie i na innych rynkach. 

151. BORU20171219005 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji elementów i kształtek samochodowych do 
pojazdów użytkowych, ciężarówek i naczep poszukuje partnerów w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

152. BOAM20180801001 
Armeńska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy biżuterii z naturalnych 
minerałów i kamieni poszukuje partnerów do zawierania usług dystrybucyjnych i / lub 
umowy agencyjnej. 

153. BORU20180806001 

Rosyjskie przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne z regionu Swierdłowsku specjalizuje 
się w produkcji złożonych wieloskładnikowych materiałów tlenkowych 
i kompozytowych oraz specjalnych rodzajów tlenku cyrkonu do powłok i ceramiki 
w dziedzinie energetyki cieplnej, poszukuje partnerów za granicą do nawiązania 
współpracy w ramach usługi dystrybucyjne i umowy dotyczące produkcji. 

154. BOMT20180802001 

Ta wielokrotnie nagradzana firma z biurami na Malcie, w Nowym Jorku i Londynie 
oferuje pełne portfolio marketingu cyfrowego, w tym strategię cyfrową, rozwój 
technologii, content marketing, rozwój marki, doradztwo i szkolenia. Firma specjalizuje 
się w zwiększaniu potencjału marki i rozwoju firmy poprzez inicjatywy liderów 
rynkowych. Oferuje swoje usługi partnerom w ramach umowy o świadczenie usług lub 
podwykonawstwo dla innowacyjnych praktyk marketingowych. 

155. BOCY20180727001 

Cypryjska firma aktywnie produkująca certyfikowane mydła i kosmetyki na bazie oliwy 
z oliwek, oleju kokosowego i oleju z konopi poszukuje potencjalnych partnerów 
w ramach agencji handlowej, usług dystrybucyjnych oraz umów agencyjnych. 
Potencjalni agenci i dystrybutorzy reprezentowaliby i sprzedawali produkty firmy 
w swoich krajach, podczas gdy potencjalni franczyzobiorcy kupowaliby i stosowaliby 
nazwę marki i proces produkcji zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi. 

156. BOUK20180820001 
Brytyjska firma, która opracowała nowe innowacyjne instrumenty wykonujące szybkie 
testy cementu na wytrzymałość na ściskanie, poszukuje dystrybutorów. 
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157. BOHR20180618002 

Chorwacka firma, która opracowała wyspecjalizowane rozwiązanie biznesowe - 
wielojęzyczną unikalną platformę technologiczną, która standaryzuje i automatyzuje 
cały proces zamówień - szuka partnerów, którzy uzyskaliby wyłączne prawo do 
dystrybucji licencji na oprogramowanie i jej wdrożenia. 

158. BOUK20180620001 

Brytyjska firma dostarcza usługi rozwoju oprogramowania, analizy danych i usługi 
badawcze klientom w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Firma ma doświadczenie 
w pełnym cyklu życia projektu badawczo-innowacyjnego. Obecnie poszukuje 
organizacji zainteresowanych wykorzystaniem go jako potencjalnego podwykonawcy 
w ramach programu "Horyzont 2020" lub innych projektów finansowanych z dotacji 
w ramach umowy o podwykonawstwo lub usług. 

159. BODE20180306001 

Niemieckie MŚP posiadające długoletnie doświadczenie w opracowywaniu mobilnych 
aplikacji przemysłowych, w rozwiązaniach do digitalizacji i optymalizacji przepływów 
pracy, oferuje swoją wiedzę w ramach umowy podwykonawstwa. Obecnie firma działa 
głównie na rynku niemieckim i europejskim i zamierza rozwijać swoją działalność 
zagraniczną. 

160. BORO20180823002 

Rumuńska firma specjalizująca się w pracach elektrycznych i innych powiązanych 
usługach poszukuje partnerów, aby zaoferować im swoje usługi w ramach umowy 
podwykonawstwa. Firma współpracuje ze zintegrowanymi rozwiązaniami 
bezpieczeństwa dla przemysłu, energetyki, kontroli granicznej, handlu detalicznego 
i mieszkaniowego. 

161. BOES20180615001 

Hiszpański producent i projektant ręcznie robionych butów damskich, które mają 
indywidualnie wybrany kolor i są wykonane w 100% ze skóry, oferujący unikalny 
design, a także wygodny produkt z wymiennymi podeszwami, jest zainteresowany 
znalezieniem dystrybutorów w krajach europejskich z doświadczeniem w branży 
obuwniczej. 

162. BOIL20180801001 

Izraelska firma specjalizująca się zarówno w pielęgnacji ciała (skóry), jak i produktach 
do pielęgnacji domowej / projektowej oferuje różnorodne opracowane typy produkcji. 
Zalety to opracowane specjalne receptury z naturalnymi składnikami, nie zawierającymi 
laurylosiarczanu i parabenów, najwyższe standardy surowców itp. Docelowymi 
partnerami są korzystnie ugruntowane firmy handlu detalicznego. Firma poszukuje 
umowy agencyjnej franczyzy. 

163. BOFR20180615001 

Francuska organizacja badań klinicznych (CRO) proponująca pełne usługi w zakresie 
badań klinicznych dla laboratoriów farmaceutycznych, producentów urządzeń 
medycznych, a także biotechnologii i przemysłu kosmetycznego, oferuje innowacyjne 
usługi badań klinicznych dla projektów od fazy I do działań marketingowych. Firma jest 
zainteresowana umowami o świadczenie usług z klientami chcącymi prowadzić badania 
kliniczne na całym świecie. 

164. BOLT20180806001 

Litewska firma zajmująca się projektowaniem ubrań została założona przez dwóch 
doświadczonych projektantów mody. Firma projektuje i produkuje odzież korporacyjną 
do szerokiej gamy prac. Firma projektuje również loga i projekty graficzne. Firma 
oferuje swoje wyroby włókiennicze, drukowanie i inne metody aplikacji oraz poszukuje 
partnera w ramach usługi dystrybucji lub umowy o świadczenie usług w UE, 
Skandynawii i / lub Wspólnocie Niepodległych Państw (CIS). 

165. BORU20180806002 

Rosyjska firma z regionu Swierdłowsk, specjalizująca się w produkcji, sprzedaży 
hurtowej i detalicznej produktów herbata ivan, dżem ze szyszek sosny i cedru, sok 
brzozowy, miód, szuka partnerów za granicą w celu nawiązania współpracy w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych 
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166. BORU20180806001 

Rosyjskie przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne z regionu Swierdłowsk specjalizuje 
się w produkcji złożonych wieloskładnikowych materiałów tlenkowych 
i kompozytowych oraz specjalnych rodzajów tlenku cyrkonu dla powłok i ceramiki 
w dziedzinie energetyki cieplnej. Poszukuje partnerów za granicą by nawiązać 
współpracę w ramach usług dystrybucyjnych i umów produkcyjnych. 

167. BOSI20180709001 

Słoweńska firma konsultingowa specjalizująca się w doradztwie w zakresie 
finansowania projektów unijnych, biznesu i innych oferuje swoje usługi firmom 
w ramach usług i / lub umowy o podwykonawstwo. Firma chciałaby współpracować 
z partnerami z UE 

168. BORO20180705001 

Założona w 1983 r. Rumuńska firma jest najważniejszym producentem włóknin 
w Rumunii. Firma stale rozwija zdolności produkcyjne i logistykę, stając się tym samym 
zintegrowanym dostawcą dla ponad 1000 klientów. Firma poszukuje dystrybutorów 
w kilku krajach. 

169. BORO20180705002 

Rumuńska firma działa od ponad 17 lat w branży poliestrowej. Firma jest jednym 
z wiodących rumuńskich producentów pościeli, syntetycznych materiałów 
wypełniających i elementów do przemysłu tapicerskiego. Firma oferuje szeroką gamę 
produktów: poduszki, nakrycia łóżek i materace. Rumuński producent poszukuje umów 
dystrybucyjnych. 

170. BORO20180823002 

Rumuńska firma specjalizująca się w pracach elektrycznych i innych powiązanych 
usługach, poszukuje partnerów w celu oferowania im usług w ramach umowy 
o podwykonawstwo. Firma działa ze zintegrowanymi rozwiązaniami bezpieczeństwa 
dla przemysłu, energetyki, kontroli granicznej, handlu detalicznego i mieszkalnictwa. 

171. BOUK20180716003 

Brytyjska organizacja badań klinicznych (CRO) oferuje specjalistyczne, skalowalne usługi 
kliniczne o przystępnych cenach dla urządzeń medycznych, technologii medycznych 
i firm farmaceutycznych, które muszą zaprojektować i uruchomić wszystkie rodzaje 
badań klinicznych w celu zebrania wysokiej jakości dowodów na ich produkt. Firma 
poszukuje usług lub umowy podwykonawstwa 

172. BODE20180821001 

Niemiecki producent opracował minimalistyczny i gustowny portfel produktów, 
składający się z lamp wiszących, wazonów, świeczników, stojaki na czasopisma i stoliki 
do kawy wykonane z betonu, drewna, skóra i metal. Firma poszukuje sklepów 
z meblami, dekoracjami i oświetleniem w Europie (platformy e-commerce i tradycyjne 
sklepy) w celu nawiązania współpracy w ramach usług dystrybucyjnych i pragnie 
dotrzeć do klientów poszukujących nowoczesnych, a jednocześnie niedrogich 
produktów wysokiej jakości  

173. BOIL20180718004 

Firma izraelska, aktywna w dziedzinie rozwiązań bezpieczeństwa i ochrony, podnosi 
bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo struktur, chroni osoby przed skutkami 
rozbicia szkła, włamaniami, strzałami z broni palnej i uszkodzeniami konstrukcji 
spowodowanymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Firma poszukuje współpracy 
z firmami z sektora bezpieczeństwa  poprzez umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych, agencję franczyzy i umowy licencyjne. 

174. BORO20180731001 

Zlokalizowana w północnej Transylwanii rumuńska firma działa w branży  luksusowych 
mebli, zajmuje się  produkcją wysokiej klasy mebli z litego drewna dla domów, hoteli, 
restauracji itp. Korzenie firmy sięgają 60 lat, dziś firma jest znaczącym graczem na 
rynku rumuńskim. Firma jest zainteresowana umową o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

175. BORO20180810001 

Firma rumuńska pochodzi z regionu South-West Oltenia i działa w branży odzieżowej 
jako producent odzieży tekstylnej. Firma produkuje odzież z surowców dostarczanych 
przez klienta i jest zainteresowana umowami produkcyjnymi z zagranicznymi 
partnerami z Europy. 
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176. BOUK20180712002 

Ta uznana brytyjska firma produkuje własną gamę innowacyjnych produktów do 
czyszczenia samochodów bez użycia wody. Może również produkować środki do 
czyszczenia pojazdów pod prywatną marką według dowolnej specyfikacji. Po sukcesie 
w Wielkiej Brytanii szuka teraz zagranicznych partnerów w zakresie dystrybucji 
istniejącego portfela produktów i umów produkcyjnych na rozwój nowego produktu 
marki własnej. 

177. BOES20180605001 

Hiszpański producent wysokiej jakości produktów morskich, w szczególności 
marynowanych sardeli poszukuje umów dystrybucyjnych za pośrednictwem kanału 
HORECA. Firma prowadzi intensywną kontrolę jakości produktów w zakresie  wielkości 
i świeżości, a ponadto każdy filet z anchois jest obrabiany pojedynczo dla zapewnienia 
odpowiedniej jakości.  

178. BOES20180604001 

Hiszpańska firma oferuje szeroką gamę urządzeń do diatermii zarówno w klinikach 
fizjoterapii, jak i centrach estetycznych. Z jednej strony, te zabiegi mają na celu 
natychmiastowe zmniejszenie stanu zapalnego i ból. Z drugiej strony, generują ważne 
zmiany w organizmie poprzez odżywienie i produkuje komórkową rewitalizację, 
poprawiając toniczność i elastyczność itp. Firma poszukuje partnerów 
zainteresowanych oferowaniem tego rodzaju zabiegów na swoim rynku w ramach 
umów dystrybucyjnych 

179. BOES20180615001 

Hiszpański producent i projektant ręcznie robionych butów damskich, które mają 
spersonalizowany kolor i są wykonane w 100% ze skóry, oferując unikalny design, 
a także wygodny produkt z zdejmowanymi podeszwami jest zainteresowany 
znalezieniem dystrybutorów w krajach europejskich z doświadczeniem w branży 
obuwniczej. 

180. BOFR20180718003 

Francuska firma opracowała wysoce innowacyjne  urządzenie, które jest umieszczone 
pod ulem. Czujniki wewnątrz urządzenia natychmiast zbierają wiele parametrów 
(wilgotność, temperatura, waga, lokalizacja itp.) w celu sprawdzenia zdrowia 
i aktywności pszczół. Dane są bezpośrednio wysyłane do komputera/aplikacji 
pszczelarzy. Firma szuka dystrybutorów lub przedstawiciel ów handlowych, szczególnie 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Włoszech i Hiszpanii 

181. BODE20180711002 

Niemiecka firma informatyczna opracowała nowy wyświetlacz informacji 
zewnętrznych. Jest to informacja cyfrowa zapewniający mieszkańcom, turystom lub 
gościom informacje o lokalizacji. Inteligentne w designie i obsłudze obejmuje 
innowacyjne funkcje techniczne zapewniające bezawaryjną pracę w każdych 
warunkach pogodowych. Założona w Niemczech firma szuka obecnie nowych rynków 
zagranicznych. Szukają partnerów do dystrybucji z dobrymi kontaktami z sektorem 
publicznym, turystycznym, kulturalnym lub wystawienniczym 

182. BOSK20180807001 

Ekologiczne przekąski ze słowackiej firmy pojawiły się na rynku od 2009 roku. W tym 
czasie stali się znani ze świetnego smaku i jakości. Słowacka firma szuka nowych 
partnerów, pamiętając o potrzebie zdrowego stylu życia, produktów ekologicznych 
i naturalnej jakości Współpraca na podstawie umowy  o świadczenie usług dystrybucji 
lub za pośrednictwem umowy agencyjnej. 

183. BOUK20180820003 

Brytyjska firma ma siedzibę w West Midlands dzięki szeroko zakrojonym pracom 
badawczo-rozwojowym stworzyła powłokę, która hamuje wzrost glonów i jest 
przyjazna dla środowiska, a jednocześnie bardzo łatwa do stosowania na wielu 
powierzchniach i posiada wysoką trwałość. Firma chciałaby wejść na rynek europejski 
i w porozumieniu  z partnerami uruchomić dystrybucję. 

 


