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2.

BOBR20180521004

3.

BOCZ20181019001

4.

BOFR20181030001

Streszczenie oferty
Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji narzędzi hydraulicznych. Firma oferuje
zróżnicowane innowacyjne urządzenia hydrauliczne automatycznym ustawianiem
pozycji pracy. Jedną z głównych zalet jest to, że ciecz robocza jest używana jako
hydrauliczny mechanizm różnicowy. Poszukiwana jest umowa produkcyjna.
Ta brazylijska firma z siedzibą w stanie Ceará prowadzi działania marketingowe swojej
marki od ponad 40 lat. Firma została zrestrukturyzowana w 2012 r. Obszarem jej
działalności jest produkcja i eksport odzieży dziecięcej i tekstyliów domowych,
z haftami wysokiej jakości. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie.
Czeski uniwersytet o długiej tradycji opracowywania różnych powłok szklanych oferuje
nową hydrofobową, olefinową i ochronną powłokę do szkła. Obecnie wygrał trudny
konkurs prowadzony przez dużego producenta materiałów szklanych. Uczelnia
poszukuje firmy zdolnej do wdrożenia know-how do produkcji powłoki dla partnera
uniwersyteckiego, a także do dalszej dystrybucji. Dostarczenie know-how zakłada się na
podstawie umowy licencyjnej.
Francuskie przedsiębiorstwo agrobiotechnologiczne produkujące wapno morskie oraz
aromaty rybne szuka dystrybutorów do sprzedaży swoich naturalnych składników
spożywczych. Wapno morskie może być używane jako składnik suplementów dla
zdrowych kości i stawów, potraw dietetycznych oraz napoi do suplementacji wapna;
aromaty rybne zawierają proszek z dorsza do użycia w zupach, bazach aromatycznych,
gotowych posiłkach i napojach. Firma oferuje umowę dystrybucyjną dla potencjalnych
partnerów w Europie, Azji, USA i Kanadzie.
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12.

BOTR20180920005

Chorwacka firma z sektora MŚP z innowacyjnym podejściem do opracowywania
niestandardowych rozwiązań informatycznych, związanych z umożliwieniem
przeprowadzenia migracji z przestarzałej technologii oprogramowania i dokumentów
Excel do baz danych aplikacji sieciowych. Jest to bardzo przydatna funkcja dla wielu
sektorów, takich jak produkcja, finanse, laboratoria, badania i rozwój oraz w systemach
zarządzania jakością. Firma jest zainteresowana zlecaniem podwykonawstwa firmom
konsultingowym, zajmującym się realizacją zadań związanych z ERP (planowaniem
zasobów przedsiębiorstwa) w obszarze produkcji.
Izraelska firma specjalizuje się w rozwoju w e-handlu do asystowania markom
sprzedażowym oraz firmom w celu zwiększania przychodów poprzez zastosowanie
zaawansowanych technologii i strategii. Zaawansowanie i oferowanych rozwiązań
zawiera wysoką jakość, doświadczenie i profesjonalizm kadry firmy, kreatywność
technologiczną, innowacyjność itp. Poszukiwani partnerzy to agenci zaznajomieni ze
sprzedażą/e-handlem/ marketingiem cyfrowym.
Renomowana holenderska firma specjalizuje się w zrównoważonych, ekologicznych
i ekonomicznych stabilizacjach/wzmacnianiu podłoża/gruntu na miejscu (in-situ),
w celu uzyskania założonych parametrów wytrzymałościowych, do użytku dla
nieprzepuszczalnej infrastruktury drogowej, portów, magazynów, parkingów, terminali
kontenerowych, kopalni i lotnisk oraz unieruchomienia zanieczyszczonych gleb.
Oferowane produkty mają postać drobnego proszku, wytwarzanego ze specjalnej
kompozycji syntetycznych zeolitów i metali ziem alkalicznych w połączeniu
z aktywatorami, które są stosowane na miejscu, w połączeniu z cementem. Firma jest
zainteresowana współpracą w ramach umów agencyjnych z partnerami, którzy
chcieliby promować i sprzedawać te produkty nowym klientom.
Rumuńska firma posiada wyjątkowe doświadczenie i zdolności produkcyjne do
kompletowania konstrukcji spawanych oraz prac przy obróbce mechanicznej dla
różnych gałęzi przemysłu (np. metalurgicznego, samochodowego lub spożywczego).
Firma jest zainteresowana identyfikacją nowych partnerów biznesowych chcących
wykorzystać jej moce produkcyjne. Współpraca z partnerami będzie oparta o umowę
produkcyjną.
Rumuński wynalazca opracował przenośną, wielokrotnego użytku deskę sedesową,
poszukuje firm partnerskich z branży higienicznej do komercjalizacji produktu.
Oczekiwana forma współpracy to umowa licencyjna lub umowa produkcyjna.
Rumuńska firma zlokalizowana w Transylwanii działa w branży budowlanej. Główną
specjalizacją firmy jest projektowanie i realizacja sieci instalacyjnych: elektrycznych,
wodnych, kablowych, telefonicznych, itp. oraz budowa obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych. Firma jest zainteresowana świadczeniem swoich usług za granicą
i chciałaby podjąć współpracę jako podwykonawca w projektach z wymienionych
obszarów.
Słowacka firma kompleksowo rozwiązuje problemy swoich klientów odnośnie słabej
jakości wsparcia klienta, obsługi, produktu i marketingu. Firma oferuje platformę do
CEM używaną do mierzenia poziomu zadowolenia klienta, poziomu zaangażowania
klienta oraz pomiaru odsetek promotorów netto. Firma szuka partnera do odsprzedaży
na zasadzie umowy komercyjnej, który pomógłby ustanowić i zwiększyć wpływy marki
na lokalnym rynku.
Turecka firma specjalizuje się w konstrukcjach stalowych oraz dźwigach. Firma
produkuje duże dźwigi, żurawie, dźwigi gąsienicowe, żurawie hydrauliczne, żurawie do
zadań specjalnych oraz dźwigi na zamówienie. Firma szuka dystrybutorów i agentów
komercyjnych do umowy dystrybucyjnej i komercyjnej w celu zwiększenia swoich
udziałów w rynku.
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Tureckie MŚP utworzone przez dwie siostry; projektantkę i architekta, mające
doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań do aranżacji wnętrz dla statków, poszukuje
umów joint-venture, produkcji i podwykonawstwa w Europie.
Turecka firma założona w 2004 roku jest aktywna w zakresie produkcji tekstyliów
technicznych w materiałach i produktach. Firma skupia się głównie na linii biznesowej
dotyczącej odzieży technicznej ochronnej. Firma poszukuje partnerów potrzebujących
producentów wyżej wspomnianych produktów. Oferowana jest umowa produkcyjna.
Ukraińska firma, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości geosyntetycznych
materiałów, zwłaszcza geo-siatki, która spełnia wszystkie najnowsze wymogi i
standardy, chce zwiększyć obszar geograficzny sprzedaży i wykorzystać swój potencjał
eksportowy. Firma szuka partnerów z UE do długoterminowej umowy komercyjnej lub
dystrybucyjnej.
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości materiałów
budowlanych, zwłaszcza płytek ceramicznych w różnych rozmiarach bloczków
ceramicznych, które używane są do budowy nośnych zewnętrznych oraz wewnętrznych
ścian jak również ścianek działowych. Firma szuka możliwości rozszerzenia
geograficznego swojej sprzedaży w celu wykorzystania potencjału eksportowego firmy.
Firma szuka partnerów do ustanowienia długoterminowej współpracy na zasadzie
umowy komercyjnej lub produkcyjnej.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji odlewów, głównie na odlewanym
aluminium poszukuje możliwości współpracy z partnerami na rynku
międzynarodowym. Jej celem jest powiększenie rynków zbytu i wykorzystanie jej
potencjału eksportowego. Poszukuje nabywców w ramach długoterminowej umów
produkcyjnych.
SME z siedzibą w Anglii opracowało opatentowaną technologię do przechowywania
przerywanej dostawy energii odnawialnej , co pozwala uniknąć nieodłącznych słabości
związanych z mnogością energii w ramach sieci energetycznych. System używa
urządzenia, które przetwarza prąd zmienny w stały w celu kontrolowania
przechowywania i użytku energii pomiędzy odnawialnymi źródłami, bateriami a siecią
energetyczną. Eliminuje potrzebę rozbudowy sieci i pozwala na zwiększenie możliwości
instalacyjnych. Firma szuka dystrybutora/instalatora na zasadzie umowy
dystrybucyjnej.
MSP z Anglii zintegrowało nauki geologiczne, dane satelitarne oraz podpowierzchniowe
z szeroką gamą usług nastawionych na sektor energetyczny. Firma posiada
doświadczenie w zakresie przechowywania węgla, alternatywnych złóż energii oraz
monitoringu szczegółów odnośnie podłoża i infrastruktury. Eksperci z zakresu geologii
oferują pomoc klientom/partnerom w eksploracji oraz produkcji na terenach
granicznych. Firma chciałaby zostać podwykonawcą i zaangażować się
w długoterminową współpracę na zasadzie umowy usługowej.
MSP z Anglii oferuje swój innowacyjny system, który generuje na zamówienie system
zarządzania jakością ( w pełni zgodny z ISO 13485) oraz Wymogami Technicznymi do
oznakowania CE, który redukuje czas i koszty wprowadzania nowego urządzenia na
rynek. Firma szuka partnerstwa z urządzeniami medycznymi oraz start-upami
prowadzącymi badania in-vitro oraz firmami, które wymagają ISO 13485 i/lub
opracowują nowe urządzenia medyczne. Firma oczekuje nawiązania współpracy
w oparciu o umowę usługową.
Ta firma z Anglii posiada unikatową, chronioną patentem, technologię analityczną do
aplikacji w onkologii, terapii komórkowej, medycynie regeneracyjnej oraz
przeciwstarzeniowej. Firma oferuje umowy podwykonawstwa dla firm
farmaceutycznych chcących zbadać przy zastosowaniu technologii angielskiej firmy
reakcje pacjenta na ich lekarstwa lub terapie.
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SME ze Szkocji opracowało innowacyjny system do cumowania jachtów i małych
statków. Nowy projekt boi zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność poprzez
wprowadzenie punktu odbioru na pomoście w linii cumowania, która zawsze pozostaje
czysta od wodorostów. System sprzedawany jest od 3 lat na angielskim rynku włączając
w to największe kluby jachtowe. Firma szuka teraz możliwości ekspansji na rynki
międzynarodowe i szuka partnerów do dystrybucji.
Niemiecka firma z sektora MSP stworzyła elastyczną ścianę przeciwko powodzi. Ścianka
ta jest mocowana w betonowym kanale na miejscu użycia i Firma poszukuje
dystrybutorów w Austrii, Francji, Polsce, Czechach i Wietnamie.
Portugalska firma produkuje ultra-cienkie, ręcznie gotowane, pozbawione soli,
niskokaloryczne oraz smażone chipsy ze słomy ziemniaczanej o różnych smakach
(oryginalne, trufla, czosnek, burak i tymianek). Firma poszukuje partnerów
biznesowych (kanały detaliczne) do reprezentowania i dystrybucji swoich produktów
w ramach umów usług dystrybucyjnych lub w ramach usług agencji komercyjnych.
Portugalska firma z Madery jest wyspecjalizowana w produkcji i wprowadzaniu na
rynek dżemów i innych produktów owocowych. Wśród wytwarzanych produktów
znajdują się dżemy, kapsułki z sokiem owocowym, sosy chutneys i czekolady, wykonane
z owoców takich jak: marakuja, pomidor nadrzewny, pitanga, mango, papaja, banan
i inne. Firma poszukuje partnerów do sprzedaży swoich produktów za granicą za
pośrednictwem agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Szwedzka firma produkująca kubeczki menstruacyjne planuje obecnie ekspansję na
rynkach międzynarodowych i poszukuje partnerów dystrybucyjnych w zakresie
sprzedaży na całym świecie. Kubeczki menstruacyjne są wykonane z silikonu w Szwecji
oraz są dostępne w trzech rozmiarach i różnych kolorach dla grupy docelowej kobiet
w wieku 18-45 lat. Wszystkie produkty są zgodne ze standardami dla produktów
medycznych
Turecka firma oferująca produkty pozbawione steroidów do pielęgnacji skóry szuka
usług dystrybucyjnych w celu wejścia na nowe rynki. Dystrybutorzy będą
odpowiedzialni za rozwój rynku, reklamę / marketing i sprzedaż.
Turecki producent lizaków, słodyczy i tureckich łakoci poszukuje partnerów w Europie,
którzy chcieliby działać jako dystrybutorzy firmy.
Ukraińska firma ze Lwowa oferuje akcesoria dla myśliwych, wędkarzy i taktyczne, etui
na okulary, torby na laptopy, pokrowce na instrumenty muzyczne, torby na sprzęt fotowideo oraz różne inne torby i pokrowce ze skóry i materiałowe. Firma poszukuje
dystrybutorów w USA, Francji, Hiszpanii i Polsce, zaopatrujących sklepy lub
bezpośrednio odbiorcę końcowego.
Brytyjska firma założona przez zapalonego golfistę i projektanta zaprojektowała
i wyprodukowała opatentowane cyfrowe urządzenie treningowe, które wyświetla
cztery krytyczne kąty położenia gracza w golfa. Po przetestowaniu i udoskonaleniu
produktu firma chce teraz zidentyfikować sieci dystrybucji na rynku brytyjskim,
europejskim i amerykańskim. Firma zamierza podpisać umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Firma, brytyjskie małe i średnie przedsiębiorstwo, ma powłoki przeznaczone specjalnie
do użytku i będące przedmiotem zainteresowania przemysłu kolejowego dla taboru
kolejowego. Dwa produkty opracowane przez tę firmę mogą zwiększyć łatwość
czyszczenia i konserwacji taboru kolejowego i mogą być stosowane na miejscu przy
minimalnym szkoleniu. Firma chce sprzedać te powłoki albo operatorom taboru
kolejowego i właścicielom, albo firmom zajmującym się czyszczeniem i konserwacją
taboru. Układ dystrybucji byłby idealny.
Producent z północno-zachodniej Irlandii poszukuje producentów plastikowych
zbiorników, opryskiwaczy oraz wiązek przewodów.
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Holenderska firma zajmująca się w sprzedażą i marketingiem urządzeń medycznych,
posiadająca ponad 25-letnie doświadczenie w tej branży, poszukuje nowych produktów
chirurgicznych jednorazowego użytku oraz opieki domowej. Firma jest zainteresowana
produktami niszowymi.
Rumuńska firma specjalizująca się w detalicznym i hurtowym handlu kwiatami
i roślinami poszukuje nowych partnerów biznesowych mogących dostarczyć akcesoria
do kwiatów. Firma oferuje ich dystrybucję.
Armeńska firma produkująca organiczny miód, znana na lokalnym rynku z wysokiej
jakości miodu i wyróżniających się opakowań poszukuje dystrybutorów.
Belgijska firma wielobranżowa jest producentem i dostawcą biodegradowalnej
jednorazowej zastawy stołowej. Produkty (talerze, miski, kubki, sztućce) są w 100%
ekologiczne (surowiec: liście palmowe). Firma szuka ekspansji i dystrybucji produktów
w innych krajach europejskich. Firma może sprzedawać bezpośrednio lub z logo
partnera na produkcie.
Belgijska organizacja ściśle współpracująca z gminą jest zaangażowana w projekt UE,
mający na celu uczynienie miast bardziej inteligentnymi i bardziej zrównoważonymi.
Obecnie opracowuje model replikacji i jest zainteresowana umową o świadczenie usług
dotyczącą dzielenia się poglądami na temat metodologii opracowanej w ramach
projektu z innymi miastami Europy, a także z potencjalnymi partnerami branżowymi,
w celu komentowania, wymiany i ulepszania modelu.
Belgijska firma jest wyłącznym dystrybutorem w UE, Norwegii, Turcji i ZEA wiodącego
na świecie urządzenia do suchego mycia samolotów, opracowanego do czyszczenia
samolotów w miejscach z małymi zasobami wody lub jej pozbawionych. Produkt jest
zatwierdzony przez głównych producentów samolotów włącznie z takimi jak Boeing,
Airbus, Douglas i Dassault. Firma poszukuje partnerów w krajach UE, Norwegii, Turcji
i ZEA, którzy promowaliby i sprzedawali ich produkty. Przewidziana współpraca na
bazie umów usług dystrybucyjnych lub agencji handlowej.
Młoda firma z Bułgarii produkuje ekobrykiety z łusek nasion słonecznika, wolne od
dodatków, kleju i innych chemikaliów. Firma poszukuje dystrybutorów w celu dotarcia
na rynki zagraniczne. Firma oferuje również usługi podwykonawstwa - produkcję
ekobrykietu pod marką partnera.
Jest to wiodąca firma w produkcji i dystrybucji wszelkiego rodzaju plecionych lin
w Bułgarii. Produkuje ona liny jedno- i dwuwarstwowe plecione z materiałów
syntetycznych (poliamid 6, jedwab poliestrowy i tekstylny poliester) oraz z materiałów
naturalnych (juta). Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów lub agentów
handlowych w celu zdobycia nowych rynków.
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji, dostawie, instalacji i serwisie aluminium
i konstrukcjach z PCV, konstrukcjach specjalnych dla budynków publicznych
i mieszkalnych, hoteli, stacje, biura, szpitale, lotniska i inne oferują produkcję
i podwykonawstwo.
Brazylijska firma produkująca torby, plecaki, akcesoria biznesowe i prezenty
wytwarzane z materiałów z recyklingu poszukuje inwestora do umowy akwizycji oraz
dystrybutorów. Produkty są modne i wykonane z innowacyjnych materiałów, takich jak
odzyskane plandeki ciężarówek, bawełny naturalnej i z recyklingu. Projekty zmierzają
do zaspokojenia potrzeb klienta oraz do osiągnięcia bardziej świadomej środowiskowo
konsumpcji.
Brazylijska firma założona w 2016 roku, z siedzibą w stanie Bahia, produkująca wysokiej
jakości sportowe torby termiczne, poszukuje partnerów do dystrybucji swoich
produktów w Europie w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
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Białoruska prywatna firma informatyczna oferuje usługi inżynierii produktu
i rozwiązania oparte na własnej, opracowanej technologii z obliczeniami mgły /
krawędzi. Technologia ta skraca czas opracowywania inteligentnych czujników
i mierników samochodowych i przemysłowych, inteligentnych trackerów GPS, bramek
temelatycznych i urządzeń Internetu rzeczy. Firma planuje ekspansję na nowe rynki
w ramach umowy licencyjnej, outsourcingu lub podwykonawstwa.
Firma jest wiodącym chińskim producentem i pionierem w zakresie automatycznych
systemów pomiarowych i kontrolnych. Produkty firmy znajdują się na rynku
międzynarodowym od dziesięciu lat, eksportując obecnie do 18 krajów na całym
świecie. Poszukują dystrybutorów lub agentów na rynku UE, aby kontynuować
ekspansję swojej działalności. Potencjalna współpraca może odbywać się za
pośrednictwem umowy dystrybucyjnej lub agencyjnej.
Cypryjska firma, specjalizująca się w produkcji win i napojów spirytusowych
z cypryjskich winogron, poszukuje partnerów w ramach umów pośrednictwa
handlowego oraz umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Przedsiębiorstwo
nawiąże współpracę z agentami i/lub dystrybutorami z Europy i spoza niej, którzy będą
reprezentowali i/lub sprzedawali jej produkty w swoich krajach.
Czeska firma inżynieryjna produkująca linie technologiczne, różnego rodzaju prasy
i wyposażenie do nich oferuje usługi i produkty, współpracę technologiczną,
współpracę kreatywną oraz usługi badania i rozwoju firmom z Austrii, Niemiec, Polski
i Słowacji. Firma posiada ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku i bogate
doświadczenie.
Czeska firma specjalizuje się w bateriach do urządzeń przenośnych. Asortyment
produktów jest zróżnicowany. Mogą być one stosowane w urządzeniach przenośnych
codziennego użytku - w przemyśle, gospodarstwie domowym, administracji, w terenie
i w sprzęcie medycznym. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów dystrybucyjnych
i handlowych na całym świecie. Nawiąże współpracę na podstawie umowy
pośrednictwa handlowego lub świadczenia usług dystrybucji.
Niemiecka firma z branży doradztwa informatycznego oferuje swoją wiedzę i usługi
dotyczące oceny zgodności dokumentacji technicznej z normą CE (Conformité
Européenne) dla producentów i firm eksportowych, którzy chcą rozwijać i sprzedawać
swoje produkty na rynku europejskim lub w szczególności w Niemczech. Niespełnienie
wymaganych standardów może prowadzić do wysokich strat finansowych z powodu
kar lub roszczeń regresowych od klientów lub użytkowników końcowych. Firma
poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług.
Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji, butelkowaniu i wysyłaniu specjalnych
paliw dla kosiarek, pił łańcuchowych, pojazdów wyścigowych, łodzi itp. W różnych
mieszankach i rodzajach wypełnień. Firma produkuje według własnych receptur, ale
także zgodnie z życzeniem klienta. Wytworzona benzyna alkilowana jest specjalnym
paliwem, które jest zdrowszą i bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą dla
benzynowych paliw na bazie gaźnika. Firma oferuje umowy dotyczące produkcji
i dystrybucji zainteresowanym partnerom.
Niemieckie MŚP opracowało elastyczną ścianę przeciwpowodziową. Ściana jest
przechowywana w betonowym kanale przy ulicy i jest dostępna w trybie gotowości,
gdy jest taka potrzeba. Firma poszukuje dystrybucji w Austrii, Francji, Polsce, Czechach
i / lub Wietnamie
Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją opakowań, z siedzibą w Niemczech,
poszukuje partnerów do umów serwisowych na przepakowanie importowanych
towarów oraz magazynowanie. Głównymi towarami będą gorące i zimne napoje,
produkty cukiernicze, pieczywo i żywność delikatesowa. Firma oferuje bardzo szeroki
zakres usług w zakresie opakowań innym firmom.
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Niemiecki startup, produkujący napoje beaty i wellness poszukuje agentów
handlowych i dystrybutorów z sektora kosmetycznego, wellness, przemysłu
turystycznego i sprzedaży detalicznej, zainteresowanych produktami lifestyle'owymi.
Produkt ten łączy cechy wina musującego z formułą przeciwko starzeniu. Firma
poszukuje partnerów głównie w Europie Wschodniej, Chinach i Austrii.
Niemiecki producent oferuje specjalnie zaprojektowaną bieżnię pod wodą jako trening
i urządzenie rehabilitacyjne dla koni (np. do odpowiedniego treningu po zabiegu).
Woda tworzy zmniejszoną grawitacje, która łagodzi napięcie mięśni i stawów koni.
Dodatkowo więcej wytrzymałość można uzyskać dzięki oporowi wody. Partnerzy to
dostawcy osprzętu sportów konnych lub firmy budujące stajnie umowa o dystrybucję.
Estońska firma jest liderem innowacyjności w dziedzinie automatyzacji odbioru
i zbierania zamówień w sklepach detalicznych. Ich rozwiązania zmniejszają koszty
dostawy na ostatniej linii, usprawniają dostarczanie paczek i zwroty oraz poprawiają
wrażenia klientów. Ich produkty obejmują różne systemy dostarczania paczek:
zautomatyzowane szafki do przechowywania tymczasowego i roboty paczkowe. Firma
szuka partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, zwłaszcza
w Japonii, ale są również zainteresowani innymi krajami.
Hiszpańskie MŚP doświadczone w projektowaniu i inżynierii, oferuje biodegradowalną,
neutralną wizualnie pułapkę na owady, bez zastosowania środków chemicznych,
zaprojektowaną specjalnie do pobierania próbek, ale także i masowego wabienia
owadów. Wabik wykorzystuje żeńskie feromony i jest skuteczny na 140 gatunków
owadów. Produkt może być stosowany do zwalczanie szkodników w lesie, rolnictwie
i ogrodnictwie, w winiarstwie i na polach owocowych. Firma jest zainteresowana
usługami podwykonawstwa i dystrybucji.
Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji i projektowaniu marki produktów
destylowanych z 30-letnią obecnością na rynku poszukuje dystrybutorów w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w regionach europejskich.
Specjalizujące się w turystyce hiszpańskie MŚP oferuje usługę projektowania
i opracowywania stron internetowych zintegrowanych z silnikiem rezerwacji
i cyfrowymi rozwiązaniami marketingowymi.
Fińska firma od trzech dekad pracuje ze szkłem i ma głębokie zrozumienie natury szkła
i jakie są jego możliwości w architekturze, budownictwie i aranżacji wnętrz.
Firma projektuje i produkuje unikalne elementy wystroju wnętrza ze szkła, np. płytki
ścienne, drzwi, lampy, umywalki. Firma chciałaby znaleźć partnerów, którzy szukają
nowych rozwiązań dla np. hoteli, restauracji, spa. Współpraca miałaby formę
podwykonawstwa.
Fińska firma od trzech dekad współpracuje ze szkłem i ma głębokie zrozumienie natury
szkła oraz jego możliwości w architekturze, budownictwie i aranżacji wnętrz. Firma
projektuje i produkuje unikalne elementy wystroju wnętrza ze szkła, np. płytki ścienne,
drzwi, lampy, umywalki. Firma chciałaby znaleźć partnerów, którzy szukają nowych
rozwiązań w zakresie aranżacji wnętrz dla np. hoteli, restauracji i spa. Współpraca
miałaby formę podwykonawstwa.
Francuska firma opracowała metodę kontroli ilości komarów za pomocą podłączonej
pułapki zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju w miejskich i prywatnych
ogrodach. Sama metoda jest zarówno wydajna i ekonomiczna. Ma on na celu
zastąpienie zwalczania komarów za pomocą larwicydów i pestycydów co może mieć
niezauważalne, niezamierzone skutki. Firma szuka umowy licencyjnej z firmy mogącymi
dystrybuować swoje produkty przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska.
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Francuska firma produkująca wino musujące poszukuje nowych agentów lub
dystrybutorów. Firma chce zwiększyć udział rynkowy na świecie poprzez umowy
agencji i dystrybucji z partnerami doświadczonymi w dystrybucji napojów premium
w sektorach sprzedaży detalicznej, gastronomii i delikatesów.
Francuska firma rodzinna, opracowująca, produkująca i sprzedająca wyroby do
aromaterapii, kosmetyki i perfumy poszukuje dystrybutorów i agentów.
Francuska firma IT dostarcza rozwiązania EDI (Wymiana danych elektronicznych)
firmom stosującym systemy ERP (Planowania zasobów firmy) w celu poprawy ich
konkurencyjności. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych tymi rozwiązaniami
w Europie do umów usług dystrybucyjnych.
Francuska firma specjalizująca się w produkcji naturalnych produktów kosmetycznych
i zapachowych wykorzystuje wyłącznie czysty organiczny olejek lawendowy.
Firma poszukuje agentów handlowych lub dystrybutorów w ramach umowy agencyjnej
lub umowy o świadczenie usług.
Francuska firma z sektora zielonej technologii opracowała innowacyjne solarne systemy
klimatyzacji, doskonalące techniki ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
z wykorzystaniem energii fotowoltaicznej. Firma sprzedaje swoje produkty we Francji
i chce rozszerzyć działanie na inne kraje europejskie na bazie umów usług
dystrybucyjnych.
Mała gruzińska firma specjalizuje się w produkcji suszonych liści laurowych. Znajduje się
w jednym z regionów Gruzji. Jest to jedyna firma z certyfikatem ISO w Gruzji w tej
branży. Firma oczekuje na partnerstwo z dystrybutorami z całego świata.
Firma z Gruzji, produkująca, pakująca i przetwarzająca różnego rodzaju warzywa oraz
zaopatrująca w nie sieci lokalnych super- i hipermarketów poszukuje dystrybutorów.
Grecka firma specjalizująca się w produkcji luksusowych herbat organicznych
o właściwościach leczniczych oferująca 8 różnych mieszanek szuka partnerów do
dystrybucji swoich produktów w Unii Europejskiej oraz krajach trzecich za
pośrednictwem umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Grecka firma specjalizująca się w produkcji luksusowych herbat organicznych
o właściwościach leczniczych oferujących 8 różnych mieszanek szuka partnerów do
dystrybucji swoich produktów w Unii Europejskiej i krajach trzecich za pośrednictwem
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu architektury, zrównoważonej
architektury (tzw. zielone budynki), licencjonowanych audytów energetycznych
i certyfikatów energetycznych budynków poszukuje partnerów zainteresowanych
umowami serwisowymi i podwykonawstwem oferowanych działań. Pełne projekty są
znane z tego, że umożliwiają różnego rodzaju współpracę z innymi firmami
architektonicznymi lub projektowymi, które potrzebują szybkiej i dokładnej realizacji
swoich projektów.
Węgierska firma oferuje własne produkowane części z tworzyw sztucznych i usługi
wtrysku. MŚP szuka producentów lub fabryk montażowych, którzy potrzebują
dostawców produktów z tworzyw sztucznych lub takich firmy, które nie produkują
części z tworzyw sztucznych i chciałyby zlecić na zewnątrz proces produkcji tych części
osobie trzeciej. Rodzaje partnerstwa rozpatrywane są umowy dotyczące produkcji,
usług lub podwykonawstwa.

www.een.wmarr.olsztyn.pl

73.

BOIL20181002001

74.

BOIT20180529001

75.

BOIT20180607002

76.

BOIT20180607002

77.

BOIT20180910001

78.

BOIT20180911002

79.

BOIT20180920001

80.

BOIT20180924001

81.

BOIT20180928002

Izraelska firma specjalizująca się w dziedzinie kosmetycznych urządzeń elektronicznych
do pielęgnacji urody opracowała innowacyjne urządzenie o działaniu
przeciwstarzeniowym. Zalety to m.in. duża wydajność, długotrwałe efekty i wygoda
użycia (tylko raz w tygodniu). Docelowymi partnerami przedsiębiorstwa są
przedstawiciele/dystrybutorzy na rynkach lokalnych posiadający wiedzę/kontakty
w branży małych urządzeń elektronicznych wykorzystywanych do pielęgnacji urody.
Firma nawiąże współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego lub umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Włoska firma zajmująca się recyklingiem zużytych opon opracowała system
do produkcji kilku produktów używanych głównie w działalności sportowej:
• granulat gumowy do wypełnienia sztucznej trawy w
boiskach piłkarskich, do produkcji wyrobów gumowych i do zastosowań
w budownictwie lądowym
•gumowe podłogi, aby grać w różne sporty lub na plac zabaw dla dzieci
Firma poszukujepartnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych
Od 20 lat doświadczona włoska firma produkuje szeroką gamę maszyn do twarzy i ciała
do zabiegów kosmetycznych i technologii depilacji. Wraz z zakupem swoich produktów
oferuje również cykliczne kursy szkoleniowe, testy aplikacji i wsparcie marketingowe.
Firma poszukuje potencjalnych wykwalifikowanych dystrybutorów lub agentów do
świadczenia usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjne.
Doświadczona włoska firma produkuje szeroką gamę maszyn do zabiegów na twarz
i ciało, a także do usuwania owłosienia, a przy zakupie swoich produktów oferuje
swoim klientom cykliczne kursy szkoleniowe, testy aplikacji i wsparcie marketingowe
360°. Firma poszukuje potencjalnych wykwalifikowanych dystrybutorów lub agentów
do zawierania umów dystrybucyjnych lub umów agencyjnych.
Włoska firma zlokalizowana w północno-wschodniej części Włoch, produkująca
wysokiej jakości szafran i produkty uzupełniające na bazie szafranu (miód, słodycze,
bier, inne) poszukuje importerów, dystrybutorów lub franczyzobiorców w całej Europie.
Włoska firma specjalizuje się w szczególności w przetwórstwie i produkcji rur
specjalnych rury wykonane ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i miedzi. Firma ma
doświadczenie w kilku rodzajach przetwarzania rur, skierowane do różnych sektorów.
Firma szuka zagranicznych podwykonawców i producentów umów podwykonawstwa
i produkcji umowy. Partnerzy mogą pochodzić z dowolnego kraju.
Firma sektora MŚP zlokalizowana w północno-wschodniej części Włoch dostarcza od
ponad 60 lat technologie umożliwiające produkcję energii z biomasy stałej. Misją firmy
jest przekształcenie szerokiej gamy odpadów stałych w energię. W ramach strategii
internalizacji firma poszukuje lokalnych partnerów na rynkach europejskich
i azjatyckich. Preferowany rodzaj partnerstwa: umowa agencyjna i / lub umowy
dotyczące produkcji.
Włoski touroperator, specjalizujący się w wybieraniu i promowaniu najlepszych ofert
podróży, zajmujący się transportem i zakwaterowaniem na Sardynii, zapewnia
zindywidualizowane usługi i najlepsze warunki pakietu turystycznego na wyspie. Firma
poszukuje partnerów, takich jak biura podróży, agencje, touroperatorzy, hotele, którzy
mogliby promować usługi firmy na zasadzie umowy agencyjnej.
Winiarnia znajdująca się w Castellina in Chianti w Toskanii, w sercu "Chianti classico"
chciałaby nawiązać długofalową współpracę z organizatorami wycieczek i biurami
podróży, oferując wycieczki po winiarni w ramach umowy o świadczenie usług
komercyjnych. Preferowane kraje to Hiszpania, Niemcy, Polska, Dania i Szwecja.
Firma oferuje degustacje win dla osób indywidualnych i zorganizowanych grup. Piwnica
znajduje się w zabytkowym pałacu XV wieku. Na górze jest restauracja i sklep z winami.
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Włoska firma specjalizuje się w realizacji projektów podłóg drewnianych,
w szczególności w kompozycji dekoracyjnej drewna. Tworzy drewniane podłogi
o różnych stylach i materiałach, oferując swoim klientom spersonalizowane
rozwiązania. Firma poszukuje zagranicznych agentów i dystrybutorów do umów
agencyjnych i umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Partnerzy mogą pochodzić
z dowolnego kraju.
Włoska firma jest producentem mebli, w szczególności tworzy luksusowe
i spersonalizowane wyposażenie, charakteryzujące się najwyższą jakością produktów
"Made in Italy". Styl mebli jest klasyczny i inspirowany estetycznymi regułami włoskiej
elegancji. Firma poszukuje zagranicznych agentów i dystrybutorów. Partnerzy mogą
pochodzić z dowolnego kraju.
Włoskie MŚP, zlokalizowane w Piemoncie (północno-zachodnie Włochy), działające od
1980 r.; w zakresie produkcji pomp filtracyjnych do procesów galwanicznych
i chemicznych poszukuje agentów i dystrybutorów na rynkach zagranicznych.
Włoska firma, zajmująca się rozwojem i handlem rozwiązaniami w zakresie uzdatniania
wody, poszukuje pośredników sprzedaży w ramach umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych, dla swojego podstawowego produktu - urządzenia do oczyszczania
wody. Działanie tego produktu oparte jest na dejonizacji pojemnościowej, a jego zalety
to wysoki poziom oczyszczania, konkurencyjne koszty początkowe, minimalne potrzeby
konserwacji, brak substancji chemicznych i niskie zużycie energii.
W 1993 r. założono firmę będącą jednym z liderów w zakresie produkcji tworzyw
sztucznych w Jordanii w celu zapewnienia klientom szerokiego asortymentu wysokiej
jakości produktów z tworzyw sztucznych, w tym mebli z tworzyw sztucznych, artykułów
gospodarstwa domowego i plastikowych skrzynek. Firma poszukuje dystrybutorów dla
swoich produktów ns terenie całej Europy.
Litewska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji standardowych
i niestandardowych mechanizmów z aluminium, zwykłej stali nierdzewnej dla
przemysłu spożywczego, budownictwa, firm przeładunkowych i innych. Firma oferuje
usługi podwykonawstwa dla firm, które potrzebują dodatkowych możliwości produkcji
wyrobów metalowych. Firma może również pracować w ramach umowy produkcyjnej.
Litewska firma inżynieryjna zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem projektów
systemów automatyki przemysłowej. Firma oferuje rozwiązania z zakresu automatyki
dla wielu sektorów (transport materiałów sypkich, ropa i gaz, wodociągowego i innych).
Firma oferuje swoje usługi zagranicznym partnerom.
Litewska firma specjalizująca się w produkcji suplementów diety oraz urządzeń
medycznych na zamówienie oferuje usługi podwykonawstwa.
Luksemburska firma specjalizująca się w gemoterapii poszukuje dystrybutorów lub
agentów specjalizujących się w produktach farmakologicznych.
Przedsiębiorstwo wybiera certyfikowane składniki organiczne, w tym glicerynę, dzięki
czemu jest pierwszą marką z najwyższym udziałem składników organicznych (CertisysLU-BIO-06). Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy na podstawie umowy
pośrednictwa handlowego i świadczenia usług dystrybucji.
Luksemburska firma opracowała innowacyjną i wysoce oczyszczoną wodę pitną dzięki
zastosowaniu technologii filtracji membranowej. Aby sprzedawać swój produkt, firma
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. Chcąc rozwijać swoją
działalność, firma rozważa także współpracę w ramach umów finansowych.
Czarnogórska firma świadcząca usługi spedycyjne, transport kontenerowy oraz
przedstawicielstwo dla sektora P&I (ochrona i odszkodowania) poszukuje firm
zajmujących się eksportem / importem towarów.
Firma poszukuje partnerów w krajach UE i poza UE, aby oferować im swoje usługi
w ramach umów o świadczenie usług.
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101. BORO20180921001

Holenderska firma specjalizuje się w spawalnictwie i konstrukcjach metalowych
dysponuje w pełni wyposażoną bazą produkcyjną w Holandii i ponad 11-letnim
doświadczeniem w realizacji projektów na całym świecie. Firma działa głównie w
branży rurociągowej, pełnomorskiej i energetycznej, ale także budowy maszyn,
mieszkalnictwa i narzędziowej. Dodatkowo firma świadczy usługi takie jak testowanie
i konserwacja sprzętu spawalniczego. Poszukuje partnerów w UE, dla których mogli by
być podwykonawcami.
Renomowana holenderska firma specjalizuje się w zrównoważonej, ekologicznej
i ekonomicznej glebie in-situ stabilizacji nieprzepuszczalnej infrastruktury drogowej,
porty, magazyny - parkingi, terminale kontenerowe, kopalnie i lotniska oraz
unieruchomienie zanieczyszczonych gleb. Firma poszukuje współpracy na bazie umowy
agencyjnej z firmami, które chcą wprowadzać i sprzedawać swoje produkty na nowe
rynki
Holenderska firma z wieloletnim doświadczeniem w logistyce i własnym biurem
w Moskwie, specjalizująca się w usługach logistycznych oferuje solidną bazę dla
każdego rodzaju transportu. Posiada rozbudowaną sieć firm transportowych oraz
agentów przewozów lotniczych i morskich. Oferuje przestrzeń magazynową w Holandii,
w pobliżu granicy z Niemcami i Belgią. Firma jest zainteresowana zawarciem umów
usługowych z partnerami prowadzącymi biznes z Rosją.
Firma z Portugalii specjalizująca się w inżynierii, produkcji elektroniki i produktów
elektronicznych, poszukuje partnerów, aktywnych w branży elektronicznej, gotowych
podjąć się współpracy w ramach umowy o świadczenie usług.
Ta portugalska firma z Madery jest zajmuje sie produkcją i komercjalizacją
dżemów i innych produktów owocowych. Wśród wytwarzanych produktów znajdują się
dżemy, kapsułki z sokiem owocowym, Chutney i czekoladki, wykonane z owoców takich
jak marakuja, pomidor nadrzewny, pitanga, araçal, mango, papaja, banan i inne. Firma
poszukuje partnerów do sprzedaży swoich produktów za granicą za pośrednictwem
agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Portugalska firma specjalizująca się w produkcji garniturów planuje ekspansję
międzynarodową. Ma już ponad 1000 punktów sprzedaży w Europie (we Włoszech,
Hiszpanii, Anglii, Francji, Holandii i Niemczech), ale chce zwiększyć udział w rynku.
Firma poszukuje partnerów specjalizujących się w tego typu odzieży do współpracy
opartej na umowie usług dystrybucyjnych lub agencji handlowej.
Rumuńska firma oferuje aplikację do gier online cyfrowej dystrybucji . Gra
przeznaczona jest do wspierania rozwoju biznesu online poprzez naukę marketingu
internetowego. Potencjalnymi partnerami są firmy oferujące usługi e-learning.
Współpraca na zasadzie umowy o dystrybucję.
Rumuńska firma oferuje grę/aplikację on line do dalszej dystrybucji przez
zainteresowanych partnerów. Jest to gra, która ma wspierać rozwój firm internetowych
poprzez naukę marketingu internetowego. Potencjalnymi partnerami są firmy
oferujące usługi z zakresu e-learningu. Firma jest zainteresowana współpracą w ramach
umów dystrybucji.
Rumuńska firma z regionu Transylwanii specjalizuje się w przemyśle metalurgicznym,
a w szczególności w numerycznej obróbce metali (CNC): frezowanie CNC, toczenie CNC
i obróbka cieplno-chemiczna. Firma poszukuje partnerów europejskich w celu zawarcia
umów podwykonawczych.
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111. BOSE20180919001

112. BOSE20181017001

Rumuńska firma oferuje swoje wolne moce produkcyjne w ramach umowy
produkcyjnej. Chciałaby współpracować z przedstawicielami z branży tekstylnej, którzy
poszukują firm szwalniczych do produkcji odzieży damskiej i męskiej w dużych ilościach.
Poza dostarczeniem surowca i wzoru ubrania potencjalni partnerzy powinni prowadzić
sprzedaż produkowanej odzieży. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane zawarciem
umów produkcyjnych z partnerami zagranicznymi z Europy.
Rumuńska firma produkująca bluzki szyte w 100% ręcznie z tradycyjnymi motywami
jest zainteresowana znalezieniem nowych partnerów biznesowych. Oferuje małe serie
dystrybutorom i hurtownikom. Współpraca w oparciu o umowę usług dystrybucyjnych.
Rumuńska agencja cyfrowa, która zapewnia dynamiczne strategie dla usług cyfrowych,
szuka partnerów do zawierania umów outsourcingu i podwykonawstwa.
Rumuńskie laboratorium poszukuje partnera w dziedzinie inżynierii mechanicznej,
który chce uzyskać akredytowane testy wymiarowe w laboratorium badań długości,
które będzie działać jako pośrednik w ramach umowy o świadczenie usług.
Rumuński wynalazca opracował przenośną i wielokrotnego użytku deskę sedesową
i poszukuje firm partnerskich z branży higienicznej do komercjalizacji produktu.
Partnerstwo w formie umowy licencyjnej lub umowy produkcyjnej.
Rumuńska firma, z długą tradycją w branży spożywczej, oferuje poprzez umowy
dystrybucyjne szeroką gamę produktów młynarskich: różne rodzaje mąki, produkty
piekarnicze, makarony, słodycze i wyroby cukiernicze. Firma poszukuje zagranicznych
dystrybutorów wysokiej jakości produktów pochodzących z mieszania tradycyjnego
rzemiosła z nowoczesną technologią.
Serbska firma informatyczna opracowała gotowe do użycia kompleksowe rozwiązanie
do wykrywania i śledzenia w zaawansowanym oprogramowaniu rozszerzonej
rzeczywistości (AR) do zastosowań przemysłowych. Ich rozwiązanie zapewnia od 15%
do 50% oszczędności czasu i poprawę jakości dzięki instrukcjom i szkoleniom
dotyczącym wspomagania AR, działaniom fabrycznym, takim jak instrukcje montażu
i kontroli jakości, zdalnej pomocy i wizualizacji 3D. Firma szuka partnerów do
współpracy poprzez umowę handlową, usługi i / lub umowę joint venture.
Serbska firma specjalizuje się w imporcie i eksporcie jadalnego 24-karatowego złota
oraz produktów z czystym, jadalnym 24-karatowym złotem. Firma poszukuje partnera
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, aby sprzedać swój produkt miód z jadalnym złotem.
Firma rodzinna z Serbii przez ostatnie 20 lat produkowała ortopedyczne protezy stawu
biodrowego i implanty ortopedyczne. Firma jest zainteresowana znalezieniem
dystrybutora, jest również otwarta na umowy produkcyjne.
Innowacyjna szwedzka firma opracowała serwomotory o wysokim momencie
obrotowym. Firma produkuje zintegrowane serwomotory o szerokim zakresie mocy: te
produkty mogą być używane w wielu robotach, aplikacjach do automatyzacji
i transportu materiałów. Firma poszukuje partnerów odsprzedawców,
z umiejętnościami technicznymi w kilku krajach.
Poszukiwany dystrybutor opatentowanego rozkładanego kija do szczotek i rolek
malarskich. Produkt opracowała i produkuje szwedzka firma zajmująca się akcesoriami
dla profesjonalnych malarzy. Firma chce wejść na nowe rynki poza Skandynawię
i poszukuje dystrybutorów dysponujących krajową lub regionalną siecią
profesjonalnych sklepów malarskich.
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122. BOSI20180621001

Szwedzka firma produkcyjna poszukuje partnerów do współpracy - firm, które
potrzebują niezawodnego dostawcy termoformowanych opakowań z tworzyw
sztucznych dla swoich produktów spożywczych i przemysłowych, na podstawie umowy
produkcyjnej. Szwedzkie MŚP ma ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji
opakowań z tworzyw sztucznych wykonanych z przetworzonego PET/PP/PS dla
klientów na całym świecie i zapewnia cały łańcuch dostaw, od projektu po gotowy
produkt.
Szwedzka firma zajmująca się kontrolą jakości oferuje systemy kontroli produkcji
i dystrybucji puszek aluminiowych stosowanych w przemyśle spożywczym. Firma
chce rozszerzyć działalność na skalę międzynarodową, wchodząc w umowy lub
dystrybucję agencyjną umowy o świadczenie usług z agentami handlowymi lub
dystrybutorami
Szwedzka firma produkująca kubki menstruacyjne planuje obecnie ekspansję na
rynkach międzynarodowych i poszukuje partnerów dystrybucyjnych i dystrybucyjnych
na całym świecie. Miseczki miesiączkowe wykonane z silikonu w Szwecji i są dostępne
w trzech modelach i różnych kolorach dla grupy docelowej kobiet w wieku 18-45 lat.
Wszystkie produkty są zgodne ze standardami dla urządzeń medycznych.
Singapurski producent profesjonalnego sprzętu do aparatów fotograficznych, do
którego części są sprowadzane z Japonii, jest odpowiedzialny za sprzedaż swoich
produktów w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Producent jest powszechnie znany
ze swoich produktów, takich jak statywy, cokoły i inne urządzenia do obsługi kamer
klientów zlokalizowanych w Azji. Obecnie firma zamierza rozszerzyć działalność na
Europę i szuka dystrybutorów, którzy będą sprzedawać tam ich produkty.
Firma z Singapuru założona w 2000 roku, oferuje usługi przedstawicielom mediów z Azji
Południowo-Wschodniej. Pomaga twórcom treści poprzez oferowanie gotowych do
użycia, zintegrowanych rozwiązań sprzętowych i programowych dla produkcji mediów
i zarządzania aktywami medialnymi. Doradztwo, technika i edukacja to tylko niektóre
z usług oferowanych przez firmę jej klientom. Firma poszukuje europejskich twórców
treści, którzy chcą wejść na rynki azjatyckie i potrzebują usług produkcji mediów w Azji.
Ta firma z Singapuru jest uznanym dostawcą rozwiązań do zarządzania zasobami
przedsiębiorstwa (ERP) w regionie Azji i Pacyfiku. Firma zamierza rozpowszechniać
swoje rozwiązania w zakresie oprogramowania produkcyjnego (MES) i planowania
zasobów przedsiębiorstwa (ERP One) w różnych branżach w całej Europie za
pośrednictwem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Słoweńska firma specjalizuje się w kompleksowych usługach logistycznych
i spedycyjnych na potrzeby zakupów online różnych produktów (transport, organizacja
transportu, zarządzanie online, magazynowanie itp.). Sprzedawcom on-line
przedsiębiorstwo oferuje umowy o świadczeniu usług.
Słoweńska firma specjalizująca się we własności intelektualnej oferuje swoje usługi
firmom w Europie, a także poszukuje partnerów specjalizujących się w tej dziedzinie do
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług.
Słoweńska firma specjalizująca się w wielostopniowym odlewaniu cynku wraz
z wytwarzaniem małych precyzyjnych i złożonych komponentów chciałaby oferować
rozwiązania podwykonawstwa dla zagranicznych kontrahentów w branży
motoryzacyjnej, elektroniki użytkowej, opieki zdrowotnej, sprzętu komputerowego
i urządzeń peryferyjnych oraz wielu innych branżach, które korzystają z dużych serii
małych, modyfikowanych elementów metalowe wykonanych z różnych stopów cynku,
aluminium i magnezu w ich produkcji.
Słoweńska firma, specjalizująca się w przemysłowej technologii powlekania do ochrony
powierzchni metalu, drewna i tworzyw sztucznych, oferuje swoje usługi i jest
zainteresowana umową o podwykonawstwo lub umową o świadczenie usług.

www.een.wmarr.olsztyn.pl

123. BOSI20181022001

124. BOSI20181024001
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Słoweńska firma zaangażowana w tworzenie biznesowych i promocyjnych upominków
poszukuje dystrybutorów swoich produktów; organizatory, kalendarze itp. Poszukuje
partnerów z UE i nie tylko. Umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie podpisana.
Słoweński innowator i jedyny właściciel z Lublany z 10-letnia tradycją w rozwoju
i produkcji innowacyjnych i opatentowanych koszy na odpady (polipropylen, inox,
malowanej proszkowo stali), szuka agentów i dystrybutorów wśród MSP lub dużych
firm do marketingu i dystrybucji swoich produktów i krajach UE i oferuje umowę
agencyjną lub dystrybucyjną.
Słowacka firma, lider w dziedzinie techniki oświetleniowej wykorzystującej nowoczesne
elementy LED (diody emitujące światło) poszukuje agentów handlowych
i dystrybutorów z Europy, Afryki lub Bliskiego Wschodu.
Słowacka kancelaria specjalizuje się w prawie handlowym, zarządzaniu korporacyjnym,
prawie pracy, fuzjach i przejęciach, własności intelektualnej i innych gałęziach prawa
związanych ze zwykłymi problemami biznesowymi. Firma oferuje usługi prawne,
podatkowe i księgowe w ramach umowy o świadczenie usług dla firm, które chcą wejść
na rynek słowacki i / lub czeski lub firmy już działające w regionie CEE.
Słowacka firma rodzinna ma ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze recyklingu
i utylizuje odpady do wytwarzania materiałów budowlanych, takich jak płyty.
W szczególności firma przerabia zużyte opakowania kartonowe na komponent do
wyrobu finalnego, jakim jest materiał budowlany. Firma poszukuje nowych kanałów
dystrybucyjnych w UE, i partnerów do umów usług dystrybucyjnych.
Słowacka firma produkuje świeże, aromatyczne oraz ręcznie robione naturalne
kosmetyki. Produkty są odpowiednie dla wegan i wegetarian, ale zwłaszcza dla ludzi,
którzy nie chcą używać kosmetyków z chemią. Składniki wysokiej jakości dają
produktom unikalny charakter. Firma szuka umowy dystrybucyjnej z partnerami z UE.
Słowacki producent masywnego, unikalnego drewna z europejskich drzew liściastych
poszukuje europejskich partnerów do współpracy, będących producentami lub
odsprzedawcami. Główna oferta firmy obejmuje suche, unikalne drewno z otworami,
zadrapaniami lub specjalną teksturą w różnych rozmiarach i obejmuje gotowe blaty
stołów, w wielu rodzajach i kształtach, z obróbką powierzchni. Firma poszukuje
partnerów do współpracy podwykonawczej, produkcyjnej lub handlowej.
Turecka firma produkuje systemy centralne oraz zestawy do oczyszczania powietrza dla
budynków komercyjnych, które mogą być zróżnicowane ze względu na poziom
zaawansowania oraz zamówienie klienta. System posiada zintegrowany system
zarządzania jakością/środowiskiem. Firma poszukuje agentów komercyjnych
i dystrybutorów do umowy komercyjnej i dystrybucyjnej w celu zwiększenia udziałów
w rynku.
Oferowany produkt to oprogramowanie testujące i debugujące służące do
współdzielenia danych za pośrednictwem komputerowych interfejsów wejścia /
wyjścia. Turecka firma oferuje umowy o świadczenie usług dystrybucji. Dystrybutorzy
będą odpowiedzialni za reklamę / marketing, sprzedaż oraz zarządzanie relacjami
z klientami.
Turecka firma specjalizuje się w produkcji zadrukowanych i niezadrukowanych
opakowań z tektury falistej oraz pudełek w różnych kształtach i rozmiarach, które
odpowiadają wszystkim potrzebom rynku opakowań przemysłowych. Firma poszukuje
przedstawicieli handlowych, aby wejść na rynek zagraniczny i rozwinąć swoją
działalność na poziomie międzynarodowym.
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Turecki producent zestawów genetyki molekularnej w Izmirze został założony w 2015
roku w strefie rozwoju technologicznego. Firma produkuje niedrogie zestawy genetyki
molekularnej, które są wykorzystywane by zdiagnozować wczesne stadium choroby
głównie u niemowląt. Dzięki sieci dystrybucji firma zamierza przeniknąć na rynek
europejski. Poszukiwana jest umowa dystrybucyjna oraz partnerzy doświadczeni
w marketingu zestawów do diagnostyki medycznej.
Turecka firma z Izmiru specjalizuje się w wizualizacji naukowej. Jest zespołem dwóch
partnerów: jeden jest akademikiem, drugi doktorem, absolwentem wydziału
medycznego znanego uniwersytetu. Firma oferuje usługi tworzenia wizualizacji
szpitalom, instytucjom medycznym oraz centrom badawczym w ramach umowy
świadczenia usług.
Turecka firma produkuje rodzaj waty cukrowej o nazwie Pismaniye, tureckich słodkości
i chałwy o różnych odmianach, w tym o różnych smakach, kształtach i fakturach. Firma
szuka dystrybutorów do dystrybucji różnego rodzaju słodyczy na nowe rynki.
Turecka firma sektora MŚP jest ekspertem w projektowaniu i wytwarzaniu części
samochodowych, takich jak wewnętrzne elementy wykończeniowe, zewnętrzne
elementy wykończeniowe, koła kierownicy itp. Firma poszukuje partnerów, którzy chcą
pozyskać tego typu części w ramach umowy produkcyjnej lub istniejącego producenta
części, który chce zwiększyć moce produkcyjne lub poszerzyć posiadaną gamę
produktów.
Turecka firma zajmująca się hodowlą akwakultury poszukuje partnerów w Europie,
którzy chcieliby działać jako dystrybutorzy firmy.
Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości drewnianych zabawek,
poszukuje możliwości wykorzystania swego potencjału i zróżnicowanego
doświadczenia w celu maksymalnego zagospodarowania swoich mocy produkcyjnych.
Poszukiwani partnerzy do ustanowienia długoterminowych relacji w ramach umowy
produkcyjnej.
Ukraińska firma produkuje różnego rodzaju wyroby pończosznicze, takie jak skarpetki
męskie, damskie i dziecięce, rajstopy damskie i dziecięce, pończochy, podkolanówki
i kalesony. Firma jest zainteresowana pozyskaniem partnerów do długoterminowej
współpracy w ramach usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.
Ukraińska firma produkuje urządzenia chłodnicze dla handlu. Przedsiębiorstwo może
produkować modele seryjne, jak i urządzenia na indywidualne zamówienie klientów.
Firma jest zainteresowana partnerstwem i rzetelną współpracą w ramach umowy
produkcyjnej.
Ukraińska firma specjalizująca się w wytwarzaniu i pakowaniu granulowanych
mikroskładników do przetwarzania nasion roślin uprawnych dąży do rozszerzenia
geografii sprzedaży i wdrożenia swojego potencjału eksportowego. Firma poszukuje
partnerów do nawiązania długoterminowych relacji partnerskich w ramach usług
dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
i styropianu, takich jak szafki TV, monitory, fotele stadionowe i pasażerskie, elementy
wyposażenia domowego, kształtki do rur z polietylenu, opakowania do sprzętu
domowego itp., dąży do poszerzenia swoich rynków zbytu i wykorzystania swojego
potencjału eksportowego. Firma poszukuje partnerów do nawiązania długotrwałych
relacji w ramach agencji handlowej lub umowy produkcyjnej.
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144. BOUA20180911002

145. BOUA20180913003

146. BOUA20180913006

147. BOUA20180918001

148. BOUA20180927001
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151. BOUA20181008002

152. BOUA20181008003

153. BOUA20181008004

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji różnych drzwi wewnętrznych, ościeżnic
drzwiowych i architrawów. Celem przedsiębiorstwa jest poszerzenie obszaru sprzedaży
i wykorzystanie potencjału eksportowego. Poszukuje ono partnerów do nawiązania
długoterminowych relacji partnerskich w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Ukraińska firma zajmuje się produkcją przemysłowych opakowań kartonowych, takich
jak kasety, pudła i kątowniki. Aby wejść na nowe rynki, firma poszukuje partnerów do
długoterminowej współpracy w ramach agencji handlowej lub umowy produkcyjnej.
Ukraińska firma produkująca wafle, pakuje i dostarcza rożki oraz inne wafle do lodów.
W celu zrealizowania swoich celów eksportowych, firma szuka partnerów na rynkach
zagranicznych do zawarcia umowy partnerskiej opartej na umowie produkcyjnej.
Ukraińska firma zajmująca się się produkcją wyrobów z pianki plastikowej, takich jak
piankowe wyroby ozdobne z polistyrenu, stosowane do wykańczania fasad i wnętrz.
Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów oraz oferuje usługi produkcyjne.
Ukraińska firma (producent fornirów płaskich i lameli oraz tarcicy z twardego drewna)
poszukuje agentów handlowych do rozpoczęcia sprzedaży gotowych towarów
produkowanych przez firmę na rynku europejskim, na podstawie umowy agencyjnej.
Firma może wytwarzać produkty według zamówień klientów (określone rozmiary).
Głównym zadaniem agenta jest działanie w interesie producenta, aby móc organizować
akcje zakupowe i sprzedażowe na terenie UE.
Ukraińska firma zajmuje się opracowywaniem i produkcją systemów wentylacyjnych
dla budynków mieszkalnych i przemysłowych. Firma dąży do rozszerzenia geografii
sprzedaży własnej produkcji. Firma jest zainteresowana długoterminową współpracą
w ramach umowy agencyjnej.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu sportowego, takiego jak
nadmuchiwane kajaki, nadmuchiwane katamarany czy nadmuchiwane SUP (deska
stojąca) poszukuje kanałów dystrybucji, hurtowników oraz wypożyczalni sprzętu dla
sportów wodnych. Docelowym typem współpracy jest umowa o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Firma ma 19-letnie doświadczenie w projektowaniu, rozwoju
i produkcji nadmuchiwanych kajaków i katamaranów.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji opakowań z tektury falistej, takich jak
tace, opakowania wielkogabarytowe, arkusze tektury falistej, komponenty do
opakowań z tektury falistej, kaszerowane tace i pudełka z tektury falistej, materiały POS
i inne. Celem firmy jest poszerzenie obszaru sprzedaży i wykorzystanie potencjału
eksportowego. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do nawiązania
długoterminowych relacji biznesowych w ramach umowy pośrednictwa handlowego
lub umowy produkcyjnej.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji organicznych past/przecierów z owoców
(m. in. jagód, borówek, wiśni, truskawek). Firma poszukuje partnerów do
długoterminowej współpracy na bazie umów agencji handlowej i usług
dystrybucyjnych.
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji organicznych olejów roślinnych, takich jak
lniany, ostowy, amarantusowy, kminkowy, musztardowy, konopny, sezamowy,
orzechowy, dyniowy. Firma chce powiększyć zasięg geograficzny sprzedaży
i wykorzystać potencjał eksportowy. Poszukuje partnerów do długoterminowej
współpracy na bazie umów usług dystrybucyjnych lub agencji handlowych.
Ukraińska firma specjalizująca się w zamrażaniu i pakowaniu dzikich jagód, takich jak
borówka czerwona, jeżyna, borówka czarna, czarny bez, żurawina. Celem firmy jest
powiększenie geografii sprzedaży i wykorzystanie jej potencjału eksportowego. Firma
poszukuje partnerów do ustanowienia długoterminowych relacji partnerskich
w ramach usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.
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154. BOUA20181009001

155. BOUA20181009003
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Ukraińska firma wytwarza różne opakowania z kartonu i tektury falistej od 25 lat. Firma
chce rozszerzyć zasięg geograficzny działań i poszukuje zagranicznych partnerów do
zawarcia umów produkcyjnych.
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych wyrobów cukierniczych, takich
jak chałwa, batoniki z orzechami i miodem, kandyzowane orzechy prażone, różne
cukierki i drażetki. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane rozszerzeniem obszaru swojej
działalności i w związku z tym poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Ukraińska firma zajmuje się produkcją wysokiej jakości, wygodnych butów damskich
i męskich na wszystkie sezony: zimowy, wiosenno-jesienny i letni. Firma jest także
producentem elementów obuwia. Firma dąży do rozszerzenia geografii sprzedaży,
dlatego poszukuje nowych rynków dla swoich produktów. Firma jest zainteresowana
długoterminową współpracą w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych
i umowy o pośrednictwo handlowe.
Ukraińska firma zajmuje się produkcją różnych pojemników na odpady stałe i innych
pojemników na różnego rodzaju odpady oraz do ich składowania. Przedsiębiorstwo
chce wykorzystać swój potencjał eksportowy, dlatego poszukuje nowych rynków zbytu
dla swoich produktów. Firma nawiąże długoterminową i wzajemnie korzystną
współpracę z partnerami na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych
i umowy pośrednictwa handlowego.
Klient będący angielskim SME działa w zakresie usług związanych z dronami
używającymi bezzałogowych statków powietrznych (UAVs) z szeroka gamą analizy
danych. Firma rozwinęła szeroką ofertę zaawansowanych usług do efektywnej inspekcji
i analizy zabudowań. Klient chce wejść w umowę usługową z partnerem w Europie.
Ta brytyjska firma założona przez zapalonego golfistę i projektanta produktu
zaprojektowała i wyprodukowała opatentowane cyfrowe urządzenie treningowe, które
wyświetla cztery krytyczne kąty ustawienia golfisty pozycja. Po przetestowaniu i
udoskonaleniu produktu po udanym soft-launchie, chcą teraz zidentyfikować sieci
dystrybucji na rynku brytyjskim, europejskim i amerykańskim. Współpraca na zasadzie
umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Firma z Anglii zaprojektowała i wyprodukowała narzędzie, które pasuje do większości
samochodów, które chroni takie przedmioty jak klucze, karty kredytowe, pieniądze
oraz jedzenie przed spadkiem za siedzenie. Firma posiada sprzedaż poprzez platformę
internetową i teraz poszukuje możliwości wejścia na nowe rynki za pomocą
dystrybutorów na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub agentów do umowy komercyjnej.
Brytyjska firma korzysta z uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, aby pomóc
firmom w dążeniu do wykształcenia zaangażowanej i produktywnej siły roboczej
w przyszłości. Jej sztandarowym produktem jest oparte na chmurze oprogramowanie,
które służy do analizy przejrzystości wynagrodzeń oraz analizy różnic w płac w zakresie
pochodzenia etnicznego. Firma poszukuje agentów na całym świecie, którzy mogą
sprzedawać jej produkty na swoich rynkach poprzez model komercyjny, licencyjny lub
umowę o świadczenie usług. Firma jest także otwarta na agentów, którzy mogą
zaoferować wsparcie techniczne.
Brytyjska firma stara się sprzedać większościowy pakiet w opracowanej technologii prestress, która zwiększa odporność na uderzenie fali uderzeniowej nawet o 84% w
przypadku firm ICT, które mogą dalej rozwijać się dzięki umowie o współpracy
technicznej. Firma szuka partnerów posiadających umiejętności inżynierskie, mających
możliwości produkcyjne lub łańcuchy dostaw, które mogą przetwarzać zakrzywiony
pancerz procesowy.
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163. BOUK20181011001

164. BOUK20181011002

165. BOUK20181018002

166. BOUK20181018002

167. BOUK20181019002

168. BOUK20181024002

169. BOUK20181105001

170. BOUK20181107001

Szkocka destylarnia z wyżyn Szkocji produkuje gin. Obszar, na którym wcześniej
znajdowała się destylarnia, posiadał silną tradycję destylacji whisky i ta firma została
założona ożywić tą tradycję. Firma została stworzona przez otwartą ofertę akcji i w
krótkim czasie przyciągnęła ponad 3000 inwestorów. Firma osiągnęła etap, w którym
chce się rozwijać działalność międzynarodową i poszukuje dystrybutorów dla ginu
i whisky.
Brytyjskie MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii, posiadające specjalistyczną wiedzę
w zakresie produkcji energii odnawialnej i wodoru, opracowało mobilną stację paliw
i rozwiązanie w zakresie magazynowania. Stacja mieści się w standardowym
kontenerze transportowym i jest przeznaczona do produkcji wodoru dla pojazdów oraz
jako źródło ciepła dla budynków. Firma poszukuje partnerstw z instalatorami energii
odnawialnej i specjalistami w ramach umowy joint venture, umowy licencyjnej lub
pośrednictwa handlowego, którzy posiadają wiedzę na temat tego sektora.
Firma z Wielkiej Brytanii ma wyłączne prawa do dystrybucji w Europie, Afryce i na
Bliskim Wschodzie za tę wyjątkową, opatentowaną maszynę do przerobu orzechów.
Chcą znaleźć dystrybutorów dla krajów i regionów z wyłącznością. Maszyna do
przetwarzania orzechów może szybko i sprawnie wytwarzać mleko orzechowe i masło
orzechowe w wielu punktach gastronomicznych i jest szczególnie atrakcyjna dla
rosnącego rynku wegańskiego. Potencjalni partnerzy muszą mieć istniejące kontakty na
rynku HoReCa.
Firma z Wielkiej Brytanii ma wyłączne prawa do dystrybucji w Europie, Afryce i na
Bliskim Wschodzie unikalnego, opatentowanego urządzenia do obróbki orzechów,
które chce dystrybuować do innych krajów i regionów na zasadach wyłączności. Mleko
orzechowe i masło w wielu punktach gastronomicznych jest szczególnie atrakcyjne dla
rosnącego rynku wegańskiego. Potencjalni partnerzy muszą mieć istniejące kontakty na
rynku HoReCa.
Firma z siedzibą w Londynie zapewnia wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe
z wykorzystaniem uczących się maszyn. Dane wyjściowe są sprawdzane przez
wykwalifikowanego tłumacza, a partnerstwo maszyna-człowiek zapewnia jakość
przetłumaczonego materiału. Firma chce podpisać umowę o świadczenie usług
z firmami, które potrzebują profesjonalnych tłumaczeń wysokiej jakości.
Brytyjska zaawansowana firma inżynieryjna opracowała inteligentną platformę
oprogramowania do dostarczania zrównoważonych rozwiązań miejskich, które sprytnie
integrują się z szeroką gamą usług. Rozwiązanie wspiera projekty inteligentnego miasta
i wspiera kierownictwo wyższego szczebla w podejmowaniu decyzji. Firma poszukuje
partnerów za granicą poprzez licencjonowanie użytkowania produktu na podstawie
umowy licencyjnej lub świadczenie usług doradczych za pośrednictwem umowy
serwisowej.
Ten doświadczony brytyjski projektant i producent wysokiej jakości walizek i futerałów
lotniczych z aluminium opracował udany asortyment produktów skierowanych do
branży muzycznej na żywo. produkty są obecnie wykorzystywane przez organizatorów,
organizatorów wycieczek i organizatorów festiwali muzycznych do transportu
w bezpieczny sposób instrumenty i wzmacniaczy na całym świecie. Firma chce się teraz
rozwijać na nowe terytoria i poszukuje doświadczonych zagranicznych dystrybutorów
związanych z branżą muzyczną.
Brytyjska firma ze Szkocji produkuje szeroką gamę drewnianych zabawek, takich jak
zabawki do ciągnięcia oraz klocki dla niemowlaków. Firma współpracuje już
zagranicznymi partnerami, obecnie stara się zwiększyć swoją obecność na
zagranicznych rynkach poprzez podpisanie umowy z dystrybutorami i hurtowniami.
Firma szuka partnerów w Niemczech, Polsce i w Czechach.

www.een.wmarr.olsztyn.pl

171. BRBE20181005001

172. BRBE20181025001

173. BRDE20180911002
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175. BRDE20181024001

176. BRFI20181102001
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179. BRGR20181026001

180. BRGR20181102001

181. BRGR20181113001

Belgijska firma projektuje i produkuje wysokiej jakości konstrukcje metalowe. Firma
oferuje szeroką gamę produktów (schody, szyny, (zautomatyzowane) bramy, płoty, ...)
skierowaną zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.
Belgijska firma specjalizująca się w środkach czyszczących do druku fleksograficznego
chce poszerzyć swoją ofertę produktów poprzez zawarcie umowy handlowej lub
umowy dystrybucyjnej z dostawcą środków czyszczących dla branży druku
offsetowego.
Niemiecka firma działająca w branży obróbki drewna i handlu drewnem poszukuje
dostawców tarcicy (drewno z drzew liściastych i iglastych) z Polski, Słowacji i Czech.
Oferowana jest umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowa produkcyjna.
Niemieckie, średniej wielkości przedsiębiorstwo inżynierii mechanicznej zajmujące się
rozwojem i projektowaniem linii technologicznych, maszyn i konstrukcji specjalnych dla
firm stalowych i aluminiowych poszukuje partnerów z branży obróbki metali w ramach
umów produkcyjnych, szczególnie z krajów bałtyckich oraz innych z Europy ŚrodkowoWschodniej. Zadaniem do wykonania jest produkcja maszyn od niskiej do bardzo
wysokiej precyzji według rysunków niemieckiej firmy.
Zdobywająca nagrody niemiecka firma produkująca sprzęt do wykrywania
przedmiotów, ludzi i ich aktywności przy pomocy algorytmów uczenia maszynowego
poszukuje podwykonawców i producentów stacji bazowych oraz opasek z czujnikami
z całego świata. Innowacyjny, dyskretny i łatwy w integracji system jest stosowany
głównie w domach opieki w celu alarmowania personelu o występowaniu zagrożeń dla
podopiecznych.
Fińska firma działająca w branży gospodarki odpadami poszukuje długoterminowego
partnera produkcyjnego oferującego różne rodzaju kontenery stalowe i pojemniki
zbiorcze. Stalowe pojemniki są wykorzystywane do zbierania różnego rodzaju
odpadów, takich jak: tektura, plastik, energia, odpady mieszane i bioodpady.
Francuskie MŚP projektuje, rozwija i sprzedaje pełną gamę drewnianych zabawek
samojezdnych (samochody, samoloty) dla dzieci. Firma poszukuje producenta obróbki
drewna lub stolarki do produkcji małych kawałków litego buku białego. Firma
poszukuje długoterminowego podwykonawcy w krajach europejskich.
Francuska młoda firma projektuje, rozwija i sprzedaje pełną gamę drewnianych
zabawek samojezdnych (samochody, samoloty, motorowery) dla dzieci. MŚP poszukuje
przemysłowego producenta cylindrycznych czarnych lub kolorowych rur wykonanych
z pianki o wysokiej gęstości. Powinny być one stosowane jako uchwyty do kierownicy,
w celu wyposażenia jednego modelu zabawek samojezdnych typu moto-on.
Poszukiwany jest partner produkcyjny do długoterminowej umowy produkcyjnej.
Grecka firma handlowa zajmuje się produkcją sprzętu elektronicznego, opakowań,
usługami drukowania oraz eksportem i importem sprzętu elektronicznego przedłużaczy, akcesoriów do telefonów, wtyczek i przełączników. Firma poszukuje
dostawcy okrągłych klipsów na kable.
Grecka firma z branży budownictwa lądowego, zajmująca się systemami oszczędzania
energii, chce rozszerzyć swoją działalność na rynek detaliczny. Firma poszukuje
dostawców solarnych podgrzewaczy wody, urządzeń grzewczych, pomp ciepła,
bojlerów, urządzeń do oszczędzania energii, monitorowania energii, urządzeń do
podgrzewania itp. w celu dystrybucji ich urządzeń.
Grecka firma z siedzibą w Arkadii, zajmująca się produkcją i handlem wysokiej jakości
meblami kuchennymi, meblami dla dzieci i szafami do sypialni, poszukuje możliwości
współpracy z firmami europejskimi w oparciu o umowę agencyjną lub dystrybucyjną
w zakresie mebli dziecięcych
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Irlandzkie przedsiębiorstwo handlu detalicznego online poszukuje umowy
outsourcingowej w celu znalezienia nowych i bardziej efektywnych kosztowo
elementów, które zostaną włączone do jego nowatorskich pudełek upominkowych.
Włoska agencja turystyczna planuje wzmocnić swoje usługi i produkty, na rynek
lokalny, dodając europejskie cele podróży. Celem firmy jest poszerzenie asortymentu
produktów i usług w celu zaoferowania na rynku lokalnym doświadczalnych pakietów
europejskich. Firma poszukuje partnerów takich jak hotele, firmy transportowe,
operatorzy transferowi, touroperatorzy, usługi turystyczne na podstawie umowy
handlowej lub usługowej.
Firma z sektora MŚP zlokalizowana w środkowych Włoszech z doświadczeniem
związanym w kampaniach promocyjnych dla dużych detalistów kupuje szeroką gamę
produktów do wykorzystania jako prezenty w kampaniach reklamowych
i lojalnościowych. Przedsiębiorstwo poszukuje producentów ceramicznych
i porcelanowych zastaw stołowych z Polski i Portugalii w celu poszerzenia portfela
dostawców i zawarcia długoterminowej umowy produkcyjnej.
Włoska firma spożywcza, specjalizująca się w produkcji wyrobów cukierniczych
poszukuje nowych producentów i dostawców surowców, takich jak różne gatunki
orzechów, suszone owoce i miód. Poszukiwani są partnerzy z całego świata.
Znana na całym świecie jordańska firma z branży opakowań, która może dostarczać
kompletne i zintegrowane rozwiązania w zakresie opakowań produktów spożywczych,
co sprawiło, że stała się one one one-stop-shopem dla hoteli, restauracji,
hipermarketów, hurtowni, linii lotniczych, firm cateringowych, gospodarstw domowych
i innych, jest zainteresowana zawarciem umowy kupna w celu nabycia podmiotów
o ustalonej pozycji, takich jak firmy dystrybucyjne, gastronomiczne, hurtownicy,
importerzy ...., którzy zaopatrują swoich klientów w takie produkty.
Holenderska, dobrej jakości marka odzieży sportowej dla mężczyzn i kobiet poszukuje
partnera specjalizującego się w certyfikowanej i zrównoważonej produkcji odzieży
sportowej. Holenderska firma chce współpracować z odpowiednimi partnerami
produkcyjnymi z Turcji, Włoch, Portugalii, Łotwy i Polski na podstawie umów
produkcyjnych.
Norweska firma projektuje i produkuje wysokiej jakości czajnik do kawy skierowany na
rynek konsumencki. Firma poszukuje nowego wytwórcy czajnika na rynkach w pobliżu
Norwegii. Interesujące są przede wszystkim kraje bałtyckie, Polska, Rumunia, Bułgaria,
jak również inne kraje. Oferowana jest umowa produkcyjna.
Rumuńska firma specjalizująca się w detalicznym i hurtowym handlu kwiatami
i roślinami poszukuje dostawców różnych gatunków ciętych kwiatów i roślin na
podstawie umowy dystrybucyjnej.
Rumuński producent biżuterii srebrnej z kryształami i perłami Swarovskiego poszukuje
dostawców surowców w następujących kategoriach: zestawy biżuteryjne, nakrętki,
śruby, szpilki do beadowania, kamienie półszlachetne (perły hodowlane, kamienie
szlachetne itp.). Firma jest zainteresowana identyfikacją międzynarodowych partnerów
biznesowych w zakresie dostaw surowców niezbędnych w ramach umów o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
W oparciu o badania przeprowadzone na uniwersytecie w Szwecji powstała firma
produkująca żywność funkcjonalną, która ma oferować produkty żywnościowe, które
pomagają w bezsenności. Obecny produkt firmy jest produkowany w Szwecji, obecnie
firma poszukuje dodatkowego producenta w Europie. Firma zamierza zawrzeć umowę
produkcyjną z producentem batonów, które nie zawierają żadnych alergenów i które
mogłyby być produkowane jako granola w mniejszych ilościach, najlepiej z użyciem
składników organicznych.
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Słoweńska firma specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju zabawek (rowerów) dla
dzieci wykonanych z naturalnych materiałów. Ich produkty znane są przede wszystkim
z modułowych konstrukcji, które można łączyć w różne kształty i tworzyć zabawki
wielofunkcyjne. Firma poszukuje producentów zabawek drewnianych do umowy
produkcyjnej, aby stworzyć kompletny produkt do sprzedaży na ich rynkach.
Tajwańska firma, specjalizująca się w handlu artykułami spożywczymi poszukuje
producentów i dostawców jedzenia rekreacyjnego. Firma poszukuje produktów
zawierających czekoladę, cukierki, ciastka, frytki oraz napojów z Europy w celu
podpisania długoterminowej umowy dystrybucyjnej lub agencyjnej. Firma posiada
kontakty z wiodącymi sklepami online i stacjonarnymi na Tajwanie.
Ukraiński dystrybutor oświetlenia wnętrz i mebli poszukuje producenta, który oferuje
wysokiej jakości produkty wyposażenia wnętrz, takie jak meble (fotele, krzesła,
taborety, stołki barowe, stoły, stoły kawowe, stoły jadalne, stoły konsolowe, pufy,
kanapy), oświetlenie (lampy wiszące, lampy ścienne, lampy sufitowe, lampy
podłogowe), dekoracje (poduszki projektanckie, tapety), w celu rozprowadzenia ich na
Ukrainie. Oferowany rodzaj współpracy to umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Brytyjska firma z siedzibą w Londynie poszukuje umów produkcyjnych dla nowego
wózka przeznaczonego specjalnie do transportu butli gazowych do użytku domowego
i rekreacyjnego.
Główny brytyjski producent i dystrybutor produktów ogrodniczych poszukuje
możliwości zwiększenia liczby dostawców drewnianych produktów ogrodniczych,
w tym ogrodzeń dekoracyjnych, altan, obrzeży granicznych, mebli z Europy.
Przewidywana współpraca w oparciu o umowy produkcyjne lub dystrybucyjne.
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