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Streszczenie oferty
Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji komponentów próżniowych
stosowanych w modułach do przenoszenia elementów posiadających delikatne
powierzchnie w sektorach produkcji szkła, meblarskim i drzewnym. Firma poszukuje
agentów/dystrybutorów w Rumunii, Serbii i innych krajów bałkańskich oraz Polski.
Turecki producent rur dekoracyjnych i stożkowych używanych do budowy systemów
oświetlenia zewnętrznego, żebrowanych rur i elementów infrastruktury elektrowni
fotowoltaicznych oraz systemów mocowań poszukują dystrybutorów na rynku
europejskim. Firma oferuje szeroką gamę produktów oraz posiada kompetencje
pozwalające na projektowanie nowych produktów na zamówienie.
Doświadczona włoska firma produkująca ocet winny i balsamiczny z Modeny, białą
przyprawę balsamiczną oraz ocet jabłkowy poszukuje dystrybutorów z sektora
spożywczego. Firma ta jest dobrze znana na włoskim rynku, a w procesie produkcji
stosuje tradycyjne metody.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji maszyn i wyposażenia dla sektora
mlecznego poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.
Niemiecka firma produkująca części do wodoszczelnych instalacji stosowanych
w inżynierii betonu oraz innowacyjne rozwiązania uszczelniające - uszczelnienia kabli
i rur do pomp ściekowych, taśmy spoinowe, przepusty kablowe i uszczelki gumowe.
Firma błyskawicznie dostarcza swoje produkty odbiorcom, oferuje usługi doradztwa
bezpośrednio na terenie budowy oraz szkolenia. Firma poszukuje dystrybutorów
i agentów handlowych.
Chorwacka firma zajmuje się projektowaniem i produkcją ubrań w stylu sieciówek sukienek, spódnic, t-shirtów, koszul, bluzek itp. Firma poszukuje dystrybutorów na
rynkach krajów UE oraz oferuje usługi produkcji na zamówienie.
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Średniej wielkości włoska firma z regionu Emilia-Romania specjalizuje się w produkcji
włoskiej żywności delikatesowej. Firma poszukuje dystrybutorów w krajach EU, w USA
i w Szwajcarii. Posiada wiele certyfikatów, duże moce produkcyjne i dostarcza swoje
produkty wielu ważnym, włoskim klientom na terenie całego kraju.
Ukraińska firma, produkująca wysokiej jakości kosmetyki z naturalnych składników
poszukuje dystrybutorów, mających kontakty z aptekami i sklepami kosmetycznymi na
całym świecie. Jej portfolio obejmuje produkty do pielęgnacji włosów, skóry, higieny
osobistej i pielęgnacji ciała.
Prywatna ukraińska firma produkuje ręczniki i szlafroki frotte, koce, bieliznę pościelową
oraz tkaniny. Firma poszukuje dystrybutorów.
Japońska firma specjalizująca się w technologiach precyzyjnego polerowania oferuje
swoje usługi przedsiębiorcom i instytucjom badawczym. Firma oferuje pełen wachlarz
usług - polerowanie, szlifowanie itp. różnych powierzchni (od miękkich do twardych),
a także może produkować metalowe części na zamówienie. Firma oferuje usługi
produkcyjne, podwykonawstwa i outsourcingu.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji drewnianych zabawek poszukuje
dystrybutorów w krajach UE. Firma oferuje projektowane przez siebie zabawki mogące
służyć dzieciom do zabawy ale również jako element dekoracji wnętrz. Firma poszukuje
dystrybutorów i oferuje usługi produkcji.
Japońska firma, dbająca o środowisko naturalne, poszukuje dystrybutorów
produkowanych przez siebie przewodów rurowych na terenie UE. Firma oferuje bardzo
wytrzymałe przewody, wyposażone w system powiększania rur, niespotykany na rynku
unijnym, a obecny od ponad 40 lat na rynku japońskim. Firma poszukuje dystrybutorów
w krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec.
Węgierski producent innowacyjnych separatorów oleju poszukuje dystrybutorów
i agentów handlowych w krajach UE i Europy południowo-wschodniej. Separatory służą
do oddzielania zanieczyszczeń olejowych od wód opadowych w miejscach o dużym
natężeniu ruchu, takich jak parkingi, zajezdnie transportu publicznego, parki
logistyczne.
Niemiecka firma inżynieryjna produkuje innowacyjne i niezawodne produkty do
monitorowania zasilania tras klejowych w ekstremalnych warunkach, służące do
kontroli występowania potencjalnie niebezpiecznych dla ludzi i budynków napięć.
Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.
Ukraińska firma zajmująca się produkcją metalowych mebli na zamówienie poszukuje
dystrybutorów zainteresowanych długoterminową współpracą - firm z sektora
budowlanego, sklepów meblarskich i firm handlowych.
Włoska winnica z regionu Emilia Romania produkuje różne rodzaje wina. Zajmuje się
uprawą winogron i przetwarzaniem ich w wysokiej jakości wina. Firma posiada
doświadczenie w eksporcie, a także wprowadza innowacyjne, komputerowe
rozwiązania w zarządzaniu winnicą. Firma chce zwiększyć swoją obecność na rynkach
europejskim i amerykańskim poprzez nowych dystrybutorów.
Japońska firma jest krajowym liderem w produkcji profesjonalnych nożyczek
fryzjerskich. Jej produkty są obecne w kilku krajach EU, a firma chce poszerzyć swoją
obecność w Europie poprzez znalezienie nowych dystrybutorów na wyłączność. Ręcznie
produkowane nożyczki są rozwijane na podstawie informacji zwrotnych od klientów,
w tej chwili firma oferuje 120 modeli oraz możliwość ich personalizacji na zamówienie.
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Włoska agencja cyfrowa i kreatywna stworzyła urządzenie medyczne pozwalające na
ilościową i rzeczywistą ewaluację ruchów, które wymagają precyzji, szybkości oraz
samodzielności palców. System dostarcza cennego wsparcia przy określaniu poziomu
niepełnosprawności, postępach terapii dzięki leczeniu farmakologicznemu lub
rehabilitacji schorzeń neurodegeneratywnych lub spowodowanych wypadkiem. Firma
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.
Japońska firma oferuje usługi zarządzania budową firmom z UE prowadzących projekty
w Japonii. Firma posiada 38 lat doświadczenia i oferuje wsparcie przez cały okres
trwania projektu, od planowania przez projektowanie, kosztorysowanie itd. przy
wsparciu dwujęzycznego zespołu na miejscu. Firma oferuje umowę o świadczeniu
usług.
Duński producent elektroniki oferuje dostarczanie dowolnej wielkości serii
produkcyjnych płytek PCB, wytwarzanych w technologii montażu powierzchniowego.
Firma stosuje najnowsze techniki produkcji i poszukuje partnerów z sektora
elektronicznego, zainteresowanych podpisaniem umowy podwykonawstwa lub
produkcji wyrobów, w których stosowane są takie płytki. Firma oferuje długie serie lub
wykonanie prototypów.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji dziecięcych ubrań sportowych
i rekreacyjnych poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. Jej wysokiej jakości
wyroby są dostarczane do lokalnych i międzynarodowych sieci sklepów.
Brytyjska firma specjalizuje się organizowaniu akredytowanych, zatwierdzonych szkoleń
z zakresu BHP dla sektora budowlanego i powiązanych. Oferuje zajęcia na wszystkich
poziomach nauczania, od poziomu pracowników fizycznych do szkoleń skierowanych
do kadry zarządzającej. Firma poszukuje agentów, którzy zajmą się promocją jej usług
wśród potencjalnych klientów, a także oferuje szkolenia innym firmom na podstawie
umowy o outsourcing/podwykonawstwo.
Ukraińska firma, założona w 2008 roku, zajmuje się produkcją pelletu z drewna. Firma
poszukuje dystrybutorów zainteresowanych długoterminową współpracą.
Ukraiński producent zaworów kulowych, kranów i złączek dla sektora hydraulicznego
i instalacji przemysłowych. Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów w celu
zwiększenia swojej obecności na rynkach innych krajów.
Duża włoska firma z regionu Emilia-Romania zajmująca się produkcją głęboko
mrożonego makaronu z rybami oraz głęboko mrożonych dań z makaronem w jedno
i wieloporcyjnych opakowaniach poszukuje dystrybutorów. Firma eksportuje znaczącą
część swojej produkcji, a w celu rozszerzenia obecności na zagranicznych rynkach
poszukuje dystrybutorów. Jej produkty są wysokiej jakości i posiadają różnego rodzaju
certyfikaty.
Ukraińska firma produkcyjna specjalizuje się w produkcji elementów grzewczych żebrowanych, mono- i bimetalicznych oraz falistych rur. Firma poszukuje partnerów
zagranicznych (szczególnie z krajów UE) w celu świadczenia usług podwykonawstwa,
produkcyjnych oraz poszukuje dystrybutorów takich produktów.
Bułgarska firma zajmująca się produkcją i eksportem wysokiej jakości mebli z litego
drewna poszukuje agentów handlowych oraz oferuje usługi produkcyjne partnerom
z krajów UE, USA, Wielkiej Brytanii i Rosji.
Ukraińska firma z Kijowa specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy suszonych owoców
- śliwek, jabłek, gruszek i innych. Firma poszukuje europejskich dystrybutorów
specjalizujących się w zdrowej żywności w celu wejścia na nowe rynki.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji farb, lakierów, farb do gruntowania,
emalii i innych produktów do zastosowań przemysłowych i domowych poszukuje
dystrybutorów w krach Europy. Firma oferuje również produkty dla przemysłu
stoczniowego.
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Armeńska firma produkująca żywność w puszkach posiada w swojej ofercie owoce,
warzywa, dżemy i kompoty. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.
Włoska firma technologiczna jest obecna na rynku od 1996 roku. Dzięki szeroko
zakrojonym badaniom, prowadzonym również z innymi partnerami krajowymi
i zagranicznymi, firma stworzyła oprogramowanie i sprzęt elektroniczny służący do
cyfrowego skanowania, analizy i wirtualnego odrestaurowywania dzieł sztuki, głównie
dokumentów i obrazów. Firma oferuje swoje usługi i poszukuje agentów handlowych.
Turecka firma produkująca zbiorniki zgodne z normami ISO poszukuje dystrybutorów
w krajach Europy. Jej produkty służą do transportu płynów (ropa), gazów (LPG)
i sproszkowanych towarów jako ładunków masowych.
Bułgarska firma produkuje jakościowe przetwory z mleka pod własnymi, dobrze
znanymi markami. Firma, zatrudniając doświadczonych technologów oraz stosując
nowoczesne technologie jest w stanie zapewnić wysoką jakość swoich produktów,
których odbiorcami są hurtownie, dystrybutorzy żywności, hipermarkety oraz sieci
sklepów. Firma poszukuje dystrybutorów.
Włoski cyfrowy start-up oferuje usługi rozwoju aplikacji, projektowania rozwiązań
sieciowych, usługi graficzne, projektowania 3D oraz cyfrowej komunikacji. Dzięki
posiadanemu doświadczeniu i wiedzy, firma jest w stanie zaproponować
spersonalizowaną strategię każdemu klientowi. Firma oferuje usługi podwykonawstwa
i outsourcingu.
Rumuńska firma z północnej Transylwanii specjalizuje się w produkcji wyrobów
z kartonu i w usługach drukowania. Dzięki posiadanym maszynom, potencjałowi
projektowemu oraz elastycznemu podejściu do życzeń klientów firma jest w stanie
oferować produkty na najwyższym poziomie. Firma oferuje usługi produkcyjne
i podwykonawstwa partnerom z branży drukarskiej i opakowań.
Rumuński producent ekologicznych mąk poszukuje odbiorców z sektora piekarniczego
oraz sklepów zajmujących się sprzedażą produktów organicznych.
Armeńska firma produkująca żywność w puszkach - warzywa, owoce, mięso, ryby,
kompoty i soki, a także herbaty poszukuje dystrybutorów w krajach UE.
Włoska firma, założona w 1958 roku jest właścicielem dwóch marek rumu,
produkowanego w Panamie (Ron Malteco and Rum Malecon). Firma poszukuje
dystrybutorów zagranicznych.
Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy elementów
z metalu dla branż modowej i obuwniczej. Firma łączy nowoczesną technologię procesu
produkcji i kreatywne projektowanie wyrobów z użyciem takich materiałów jak plastik
ABS, miedź, znal i aluminium. Firma oferuje produkcję elementów dla start-up'ów oraz
marek modowych, a także usługę opracowania nowych wyrobów.
Izraelska firma profesjonalnie zajmująca się działaniami związanymi z pierwszą pomocą
oraz badaniami z zakresu CRP opracowała małe, poręczne urządzenie będące
wsparciem dla osoby, która nie umie udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia
życia. Zaletami są: łatwość użycia, dostępność, małe rozmiary i niska cena, przyjazny
design itp. Firma szuka umowy dystrybucyjnej.
Włoska firma inżynieryjna specjalizuje się w projektowaniu systemów automatyki
z użyciem różnego rodzaju robotów jest zdolna opracować linie produkcyjne na
zamówienie. Firma posiada również doświadczenie we wprowadzaniu rozwiązań
z zakresu automatyki i przemysłu 4.0 w celu zwiększenia efektywności produkcji. Firma
oferuje swoje usługi na zasadzie umowy usługowej w Europie i poza nią. Firma rozważa
również umowę podwykonawstwa oraz obsługi zewnętrznej.
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Grecka firma specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu ręcznie robionych artykułów
z drewna takich jak biżuteria i meble, szuka dystrybutorów lub agentów do promocji
swoich produktów na rynku globalnym. Artykuły tworzone są ręcznie w Grecji i są
połączeniem unikatowego, finezyjnego designu oraz alternatywnych i naturalnych
materiałów.
Turecka firma specjalizuje się produkcji mąki pszennej i szuka umowy dystrybucyjnej
z partnerami z sektora spożywczego.
Bułgarska firma produkująca oryginalną srebrną biżuterię - różne wisiorki, bransoletki,
pierścionki, kolczyki z kamieniami lub bez, łańcuszki, naszyjniki, breloki i krzyżyki,
oferuje swoje wyroby do dystrybucji. Firma jest zdolna wyprodukować biżuterię na
życzenie klienta. Poszukiwane partnerstwo - umowy dystrybucyjna lub/i produkcyjna
lub podwykonawstwo.
Portugalska firma z siedzibą w centralnym regionie Portugalii jest firmą z zakresu
zarządzania nieruchomościami, której główną działalnością są jednostki przemysłowe,
biura oraz powierzchnie pod zabudowania. Firma szuka inwestorów chcących
rozpocząć lokalną produkcję lub zawrzeć partnerstwo z lokalną firmą produkcyjną lub
zainwestować w produkcje, firm zarządzających nieruchomościami, outletów, dużych
sieci sprzedaży. Powierzchnie przemysłowe mają 3 główne obszary: produkcje,
magazynowanie oraz biura/obszary socjalne. Poszukiwane umowy finansowe lub jointventure.
Firma z Singapuru jest trenerem oraz doradcą z zakresu prawa medycznego odnośnie
urządzeń medycznych i farmaceutycznych. Firma jest skłonna asystować firmom
europejskim od momentu rozwoju produktu do rejestracji oraz zgodności z wymogami
odnośnie wejścia na rynek wszystkim firmom chcących dokonać ekspansji na rynek
singapurski i azjatycki na zasadzie umowy usługowej.
Włoska galeria sztuki szuka partnerów międzynarodowych zainteresowanych wymianą
artystów, usług z zakresu weryfikacji dzieł malarskich oraz konsultacji na zasadzie
umowy usługowej. Poza tym, chciałaby współpracować na zasadzie joint-venture przy
organizacji wydarzeń kulturalnych oraz wystaw. Poza wiedzą z zakresu sztuki, posiada
wiedzę z zakresu aspektów prawnych i podatkowych.
Firma działa od 2010 głównie na rynku włoskim. Firma współpracowała z największymi
firmami w kraju i teraz szuka nowych możliwości w Europie i poza nią na zasadzie
podwykonawstwa i umowy usługowej. Firma osiągnęła wiele postawionych przed nią
celów, takich jak stworzenie ogromnego centrum turystycznego lub wykonanie dużych
prac przemysłowych.
Innowacyjna firma z Ukrainy zajmująca się budową maszyn specjalizuje się w produkcji
energooszczędnego sprzętu dla różnych branż przemysłu. Firma chce zwiększyć zakres
geograficzny swojej sprzedaży i zrealizować swój potencjał eksportowy. Firma
zainteresowana jest poszukiwaniem firm/reprezentantów swoich produktów do
długoterminowej współpracy na zasadzie umowy komercyjnej.
Rumuńska firma jest zdolna zapewnić rozwiązania szyte na miarę z zakresu transportu
i logistyki. Firma oferuje ogólny transport ładunku, transport chłodniami, transport
ładunków niebezpiecznych oraz transport leśny. Firma posiada własną fabrykę palet.
Firma jest zainteresowana umowami usługowymi z partnerami z zagranicy.
Jedna z największych firm tureckich dostarczająca meble do szerokiej gamy
wymagających klientów, szuka dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów (m.in.:
sof, ram łóżek, płyt meblowych itp.) na rynkach zagranicznych. Firma szuka umowy
dystrybucyjnej.
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Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości desek parkietowych
z ekologicznego drewna. Firma szuka możliwości zwiększenia zakresu geograficznego
swojej sprzedaży oraz realizacji swojego potencjału eksportowego. Firma szuka
partnerów do ustanowienia długoterminowej relacji na zasadzie umowy dystrybucyjnej
lub komercyjnej.
Duńska firma jest właścicielem praw do bardzo innowacyjnego systemu ogrzewania.
Urządzenie pasuje do wszystkich systemów elektrycznych. Firma posiada w na dzień
dzisiejszy ponad 200 sprzedanych projektów w Europie i Chinach. Firma szuka
wyłącznych dystrybutorów.
Izraelska firma specjalizuje się w zaawansowanych rozwiązań dla infrastruktury wodnej
i opracowała innowacyjne produkty do proaktywnego monitorowania sieci wodnej,
śledzenia jezior i ich lokalizacji z użyciem bardzo wrażliwych sensorów akustycznych,
oprogramowaniem do zarządzania oraz mobilną aplikacją. Zalety zawierają redukcje
straty wody, dokładną detekcję i lokalizację jezior, ocenę rur wodnych i zapobieganie
pęknięciom. Firma szuka umowy dystrybucyjnej.
Niemiecki producent systemów profili aluminiowych do wewnętrznych ścian szklanych,
samonośnych szklanych kabin oraz szklanych poręczy balkonowych szuka partnerów do
dystrybucji na całym świecie. Firma jest bardzo elastyczna i może zaoferować swoje
produkty szyte na miarę zgodnie z życzeniem klienta.
Duńska firma oferuje szkolenie z zakresu "Odpowiedzialnej innowacji" dla firm
i organizacji. Nowe technologie takie jak nanotechnologie, life science i ICT mogą
podnosić dylematy moralne. Szkolenie da wgląd w wątpliwości społeczne związane
z rozwijaną technologią. Firma szuka partnerów w ramach umowy usługowej.
Portugalska firma bazująca na technologii informatycznej ze znajomością zarządzania
danymi w chmurze oraz zdalnych operacji chmurowych szuka potencjalnych partnerów
na zasadzie umowy usługowej.
Rumuński niezależny inwestor opracował ciągły fotokatalityczny proces oczyszczania
wody przy użyciu agregatów dwutlenku tytanu. Wynalazca szuka firm partnerskich
zainteresowanych dalszym rozwojem technologii i produkcją bazujących na niej
systemów do oczyszczania wody. Poszukiwana współpraca to umowa licencyjna lub
umowa produkcyjna w każdym kraju EEN.
Firma IT z Armenii specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych oraz aplikacji
mobilnych, oprogramowania, AI (sztucznej inteligencji), uczenia maszynowego,
projektowania graficznego oraz webowego itp. Firma szuka umowy usługowej oraz
podwykonawstwa.
Włoska firma z siedzibą w północnych Włoszech posiada ponad 30-letnie
doświadczenie w produkcji termoplastycznych materiałów, związków polimerowych
oraz żywic technicznych. Wszystkie związki są dostępne w szerokiej gamie i mogą być
produkowane w różnych kolorach i kształtach. Firma szuka nowych partnerów do
rozszerzenia swojego biznesu zagranicą i oferuje umowę dystrybucyjną i komercyjną.
Słowacki software house wprowadza biznesowe oprogramowania, mobilne i webowe
aplikacje dla szerokiej gamy przemysłu. Firma rozwija te aplikacje IT zgodnie
z wymogami swoich klientów. Firma dostarcza również kompleksowe rozwiązania
w zakresie analizy, projektowania, rozwoju i integracji systemów informatycznych.
Firma szuka partnerów do współpracy w ramach umowy usługowej i podwykonawstwa.
Serbskie centrum/hotel rehabilitacyjny z siedzibą w jednym z najsłynniejszych spa na
południu kraju (Soko Banja) szuka zagranicznych agencji turystycznych w celu zawarcia
umowy komercyjnej. Centrum oferuje różnego rodzaju usługi, zakwaterowanie, jak
również turystykę medyczną.
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Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości proszku, mleka w proszku oraz
laktozy. Firma rodzinna została założona w mieście Tekirdağ w Turcji w 1993 i
przetwarza surowe mleko z zastosowaniem przemysłowych i ekologicznych składników
spożywczych najnowszych technologii, dostarczając swoje produkty do producentów
spożywczych. Firma chciałaby zawrzeć współpracę na zasadzie umowy
podwykonawstwa, produkcyjnej i jest również zainteresowana agentami komercyjnymi
z Chin, Rosji, Indonezji.
Firma z Macedonii zajmuje się produkcją specjalnych produktów do obróbki ziemi
(regulacja fizyko-chemicznych właściwości) jak również uprawą różnego rodzaju
plonów podczas oddzielnych etapów rozwoju z zastosowaniem ich optymalnych
wymogów związanych ze standardami produkcji organicznej. Firma szuka umowy
komercyjnej i dystrybucyjnej.
Brytyjski lider w produkcji wag medycznych szuka partnerów do dystrybucji swoich
nowych opatentowanych wag medycznych w krajach UE, USA, Południowej Ameryki,
Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce do szpitali, przychodni i domów opieki. Firma szuka
partnerów posiadających wiedzę i doświadczenie w sprzedaży produktów
medycznych/zdrowotnych dla sektora zdrowotnego na zasadzie umowy usługowej.
Ukraiński producent z 15-letnim doświadczeniem, produkuje dekoracje fasadowe
z polistyrenu do wykończeń artystycznych i architektonicznych. Asortyment składa się
z 50 artykułów. Firma dostarcza akcesoria własnej produkcji do instalacji i malowania
dekoracji architektonicznych. Firma zainteresowana jest produkcją i dystrybucją
z partnerami z krajów UE.
Rumuńska firma produkuje zarówno mechanicznie spawane części jak również chipy
usuwające obrabiane części na numerycznie kontrolowanych tokarkach, jak również na
tradycyjnych tokarkach takich jak frez, wiertło, maszyna do mielenia. Firma może
produkować maszyny precyzyjne dla przemysłu, części do samochodów, części do
spawanych konstrukcji. Firma oferuje swoje produkty na zasadzie umowy
dystrybucyjnej.
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji każdego typu wałów, kół zębatych oraz
wszelkiego rodzaju takich części, jak również konstrukcji metalowych. Polegając na
zapotrzebowaniu klientów, firma może produkować każdy rodzaj konstrukcji
metalowej na podstawie rysunku. Firma oferuje swoje doświadczenie partnerom,
którzy potrzebują takich usług na zasadzie podwykonawstwa w celu rozszerzenia
swojego rynku zagranicznego.
Duńska firma opracowała, opatentowała i wprowadziła na rynek sprzęt oraz
oprogramowanie do monitoringu, które znajduje zastosowanie w zarządzaniu energią,
budynkami, nieruchomościami oraz produkcją w celu redukcji kosztów i szuka
dystrybutorów.
Bułgarski inwestor zajmujący się budową nowoczesnych budynków zlokalizowanych
w południowo-zachodniej części Bułgarii, oferuje nowy kompleks spa i sportu do
wspólnego użytku. Kompleks jest zaopatrywany w termalną (mineralną) wodę.
Znajduje się w kurorcie spa z unikalnym klimatem do leczenia astmy i chorób układu
oddechowego. Poszukiwanymi parterami są firmy zainteresowane inwestycją
w eksploatację i zarządzanie budynkami w celu przyciągnięcia turystów z ich krajów.
Niemiecka firma specjalizująca się w handlu małymi maszynami dla rolnictwa,
ogrodnictwa i gospodarki leśnej oferuje szeroką gamę wysoce efektywnych,
energooszczędnych i cichych produktów, takich jak generatory lub pompy wodne.
Firma poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy dystrybucji.
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Portugalska firma z siedzibą w centralnym regionie Portugalii dysponuje zespołem
programistów, inżynierów mechaników, aeronautów i elektroników. Załoga i knowhow to główne atuty firmy. Ta firma technologiczna zamierza opracować więcej
produktów w zakresie konserwacji predykcyjnej, wykraczając poza nią, tak by
umożliwić zdalną kontrolę nad produktem. Firma oferuje współpracę w ramach umowy
dystrybucji, umowy joint-venture, umowy o świadczenie usług.
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji syropu z miodu i jeżowca, poszukuje
partnerów biznesowych w innych krajach do współpracy w ramach umowy dystrybucji.
Francuska firma specjalizująca się w procedurach usuwania azbestu, innych produktów
chemicznych oraz radioaktywnych, chcąc oferować swoje usługi, poszukuje partnerów
do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług.
Ukraińska firma produkuje różne naturalne wyroby cukiernicze, takie jak: chałwa,
kruche orzeszki ziemne, krokant, różne słodycze, w tym słodycze panierowane. Firma
jest zainteresowana wykorzystaniem swojego potencjału eksportowego i poszukuje
partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy produkcyjnej.
Ta armeńska firma specjalizuje się w produkcji suszonych owoców i warzyw.
W szczególności firma produkuje suszone brzoskwinie, jabłka, gruszki, śliwki, morele
i pomidory. Są to produkty bez cukru oraz innych dodatków, zachowujące cechy
smakowe owoców/warzyw. Firma chce rozszerzyć swoją działalność na inne rynki,
dlatego poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów na rynku europejskim.
Rumuńska firma specjalizująca się w fotografii modowej i eventowej chciałaby
zidentyfikować międzynarodowych partnerów biznesowych działających w branży
reklamowej, modowej, zajmujących się handlem detalicznym modą, itp. Firma
chciałaby rozpocząć współpracę w ramach umowy outsourcingu lub umowy o
świadczenie profesjonalnych usług fotograficznych.
Rumuńska firma działająca w branży rur ze stali węglowej i niskostopowej, poszukuje
partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji. Firma posiada odpowiednie
wyposażenie do przeprowadzania różnych procesów, znacznie zwiększających wartość
dodaną produktów, takich jak potrójne rury warstwowe.
Izraelska firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów mobilnych opracowała
miniaturową, jednorazową ładowarkę wielokrotnego użytku do telefonów
komórkowych. Zalety produktu to brak konieczności użycia adaptera, mały rozmiar, 10letni okres przydatności naładowanego i gotowego do użytku produktu, poszanowanie
dla środowiska, itp. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych, franczyzobiorców,
dystrybutorów/sprzedawców detalicznych do współpracy w ramach umowy
przedstawicielstwa, franczyzy i dystrybucji.
Hiszpańska firma zaangażowana w ochronę środowiska zaprojektowała
i wyprodukowała wodoszczelny sześcian, który umożliwia ewakuację z wody,
przyspieszenie suszenia i transport mokrego oraz suchego sprzętu sportowego.
Wszechstronność produktu pozwala na zaadoptowanie go do różnych środowisk
i dyscyplin, takich jak np. surfing czy nurkowanie. Produkt wykonany jest w 100%
z recyklingu sprzętu sportowego wykorzystywanego w sportach wodnych, co
potwierdza zaangażowanie firmy na rzecz ochrony środowiska. Firma poszukuje
przedstawicieli handlowych i dystrybutorów na całym świecie.
Innowacyjna firma z Hiszpanii, działająca w sektorze energii odnawialnej, oferuje
fotowoltaiczny słoneczny system off-grid, jako przenośne rozwiązanie gotowe do
użycia. Firma poszukuje dystrybutorów, sprzedawców lub instalatorów, którzy chcą
dystrybuować, instalować i wykonywać czynności konserwacyjne systemu w swoich
krajach. Firma oferuje umowy agencyjne z pomocą techniczną, w tym wsparcie
techniczne i wyłączność w zależności od umowy.
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Serbska firma, założona w 1991 roku, działa jako producent urządzeń pomiarowych
i kontrolnych, urządzeń przemysłowych, liczników i wskaźników procesowych. Firma
specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zautomatyzowanych suszarni drewna.
Firma poszukuje partnerów do umowy dystrybucyjnej.
Tunezyjskie przedsiębiorstwo produkujące mikroglony, poszukuje umów na dystrybucję
spiruliny i produktów kosmetycznych, głównie do celów terapeutycznych. Firma
poszukuje dystrybutorów do centrów kosmetycznych i wellness.
Izraelska firma, specjalizująca się w opracowywaniu nowych rozwiązań, produkcji
i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, oferuje swoje produkty na rynek
dóbr konsumpcyjnych. Zalety to opłacalność, racjonalne, efektywne wykorzystanie,
przyjazność dla użytkownika itp. Obecnie firma oferuje: dwustronną gąbkę do mycia
naczyń bez detergentu, zawierającą innowacyjny środek czyszczący; nowoczesne,
kompaktowe, nietrwałe szpilki do odzieży wykonane ze stali. Poszukiwanymi
partnerami są agenci, przedstawiciele, dystrybutorzy, różne kanały zakupowe,
importerzy, hurtownicy. Firma poszukuje agencji handlowej, usług dystrybucyjnych
i umowy agencyjnej.
Serbska firma rodzinna produkuje wysokiej jakości drewniane wieszaki, stosowane
w przemyśle odzieżowym, haute couture, hotelarstwie oraz w gospodarstwie
domowym. Firma eksportuje 95% swoich produktów do ponad 20 krajów. Firma
poszukuje przedstawicieli / agentów i dystrybutorów dla swoich produktów na całym
świecie.
Rumuńska firma specjalizuje się w świadczeniu usług konsultingowych w zakresie
rozwoju biznesu. Firma ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług dla firm
zainteresowanych dostępem do europejskich, międzynarodowych i rządowych
bezzwrotnych funduszy w różnych dziedzinach działalności. Firma jest zainteresowana
nawiązaniem współpracy z międzynarodowymi partnerami w ramach umowy
o świadczenie usług lub podwykonawstwo.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu wykorzystywanego
w serowarstwie, poszukuje możliwości realizacji swojego potencjału eksportowego.
Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy produkcyjnej.
Bułgarskie MŚP założone w 2001 roku, producent różnych gier edukacyjnych dla dzieci,
a także różnych akcesoriów dla studentów, poszukuje dystrybutorów w Rumunii. Firma
oferuje również umowy produkcyjne na produkcję takich gier / akcesoriów z logo
i tekstami klienta.
Firma jest w 100% zarządzana przez Katar i usytuowana obecnie w strefie
przemysłowej Doha (Katar) i zajmuje się produkcją oraz dystrybucją lokalną i w regionie
butelkowanej wody pitnej. Przedsiębiorstwo poszukuje doświadczonych, szybko
rozwijających się, dobrych dystrybutorów i sprzedawców detalicznych działających na
lokalnym rynku.
Tajwańska firma opracowuje samoobsługową stację recyklingu, która pozwoli
użytkownikom szybko i wygodnie zarządzać odpadami na bieżąco przez cały dzień,
z uwzględnieniem lokalnych przepisów dotyczących recyklingu. Firma poszukuje
szerokiej gamy partnerów europejskich, w tym agentów, dystrybutorów, firm
zajmujących się gospodarką odpadami, zarządców budynków / wspólnot, do
współpracy w ramach umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
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Turecka firma produkuje pierwszy bezzapachowy płynny detergent zawierający bor,
który może być stosowany do mycia dzieci i prania dziecięcej odzieży. Produkt nie
pozostawia osadu, może być stosowany przez hipoalergików, osoby mające problemy
z alergią, astmą, łuszczycą, pęcherzowym oddzielaniem się naskórka (epidermolysis
bollus). Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych w całej
Europie.
Izraelska firma specjalizująca się w zarządzaniu zapasami detalicznymi oferuje swoje
skuteczne usługi sprzedawcom detalicznym z branż przemysłowych, głównie
w dziedzinie dóbr konsumpcyjnych lub handlu / e-handlu. Zalety korzystania z ich
oferty to imponujący wzrost sprzedaży, zwiększone przepływy gotówki, szybka reakcja
na bieżącą sytuację itp. Poszukiwani partnerzy to przedstawiciele znający specyfikę
rynku lokalnego i specyfikę pracy w handlu detalicznym. Planowana forma współpracy
to umowa agencyjna.
Założona w 2009 roku turecka firma specjalizuje się w produkcji orzechów włoskich
i jest zainteresowana zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji z firmami
z całego świata w celu promowania i sprzedaży swoich produktów na nowych rynkach.
Firma produkuje orzechy włoskie typu Chandler z własnych ogrodów i zamierza
eksportować je w formie niełuskanej.
Armeńska firma zajmuje się produkcją szerokiej gamy tradycyjnych i ekologicznych
suszonych owoców i warzyw, marynowanego czosnku i brokułów, różnego rodzaju
dżemów, organicznego i nieorganicznego miodu, a także świeżych warzyw i owoców.
Firma poszukuje umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Rumuński producent srebrnej biżuterii z kryształami i perłami Swarovskiego oferuje
dystrybucję biżuterii w następujących kategoriach: kolczyki, akcesoria do włosów,
naszyjniki, bransoletki i broszki. Wszystkie produkty są wykonywane ręcznie w oparciu
o własne projekty. Firma jest zainteresowana znalezieniem międzynarodowych
partnerów biznesowych do dystrybucji swoich produktów (unikalne i małe projekty
seryjne).
Hiszpańska MŚP z siedzibą w Walencji działa w sektorze rekreacyjnym, w tym w branży
hotelarskiej i gastronomicznej oraz turystyce. Przedsiębiorstwo oferuje platformę
internetową (sieć i aplikacje) dla klientów, którzy szukają dobrej restauracji, nie chcą
marnować czasu i używać własnego pojazdu. Oferta opiera się na niespodziance klient, który zamawia obiad, nie zna lokalizacji, aż do chwili dotarcia na miejsce. Firma
szuka agentów handlowych.
Ukraińska firma specjalizująca się w obróbce drewna (m.in. produkcja mebli i paneli
z litego drewna) dąży do poszerzenia rynków zbytu i wykorzystania swojego potencjału
eksportowego. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do nawiązania
długoterminowych relacji partnerskich w ramach umowy agencyjnej lub umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Turecka firma oferuje wysokiej jakości maszyny do znakowania. Maszyny mogą
wykonywać znakowanie punktowe na żelazie, aluminium, plastiku i innych materiałach.
W celu poszerzenia rynku firma poszukuje partnerów do umów o świadczenie usług
dystrybucji. Dla firmy liczą się przede wszystkim warunki współpracy, lokalizacja
partnera jest sprawą drugorzędną.
Ukraińska firma specjalizuje się w uprawach organicznych, takich jak zboża i różne
ziarna, rośliny oleiste i strączkowe. Firma dąży do zwiększenia sprzedaży i eksportu oraz
jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z partnerami w ramach umów
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
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Słoweńskie MŚP opracowało nowy system laserowy do zabiegów chirurgicznych oka
w leczeniu jaskry (np. irydotomia). Ma zastosowanie u pacjentów, którzy nie mogą
siedzieć prosto i/lub nie spełniają wymogu nieporuszania się. Firma poszukuje
dystrybutorów swojego unikalnego produktu na całym świecie. Partner będzie miał
szansę przedstawienia urządzenia okulistom jako pierwszy sprzedawca na swoim rynku
w oparciu o umowę usług dystrybucyjnych.
Rumuńska firma oferująca zintegrowane usługi i produkty reklamowe oraz
dostarczająca klientom doradztwo i kreatywne usługi reklamowe poszukuje i oferuje
podwykonawstwo i wzajemną produkcję. Firma oferuje szeroki zakres usług firmom
z różnych branż przemysłowych. Firma skupia się na następujących dziedzinach:
autoryzacji, konsultingu, projektowaniu graficznym, montażu, zarządzaniu projektem
i transporcie.
Włoski innowacyjny startup, aktywny w produkcji czosnku i zlokalizowany w regionie
Emilia-Romania poszukuje dystrybutorów działających w sektorze HoReCa. Oferuje
umowę usług dystrybucyjnych.
Brytyjskie MŚP opracowało czujnik wycieku wody dla gospodarstw domowych i sektora
ubezpieczeń. Urządzenie zawiera wykrywający wodę pasek, który kieruje sygnał
elektryczny do części emitującej dźwiękowy sygnał ostrzegawczy podobny do alarmu
dymnego lub ogniowego. Sygnał ostrzega mieszkańca o możliwości przecieku,
wymagającego natychmiastowej interwencji. MŚP poszukuje dystrybutorów i/lub
agentów do zawarcia umów agencji handlowej i dystrybucji.
Brytyjskie MŚP stworzyło środek anty-graffiti odpowiedni do stosowania na mury
ceglane lub malowaną stal. Po aplikacji na powierzchnię graffiti nie zwiąże się
z podłożem i jest łatwe do zmycia. Środek może być nanoszony pędzlem lub wałkiem,
co nie wymaga specjalnego szkolenia. Firma poszukuje dystrybutorów do
wprowadzenia produktu na różne rynki.
Firma z Santiago jest pierwszą w Chile marką zdrowej żywności, która opracowała linię
napojów warzywnych w formacie UHT. Opiera produkcję na naturalnych składnikach
i jakości, tak istotnych dla każdego konsumenta. Składniki są w 100% warzywne. Firma
jest zaangażowana w tworzenie naturalnych, zdrowych produktów dla całej rodziny
i poszukuje dystrybutorów w wielu krajach, w tym w UE.
Macedońska firma oferuje usługi rozwojowe (na zamówienie lub gotowe rozwiązania)
i poszukuje umowy usługowej. Oferta obejmuje tworzenie stron www, aplikacji
mobilnych, projektowanie interfejsów (Ui/Uix), rozwój produktów, migracje baz
danych, aktualizacja i wdrażanie systemów CRM.
To włoskie stowarzyszenie zajmuje się działaniami w dziedzinie kultury, nastawionymi
na odzyskiwanie historycznego sprzętu i oprogramowania. Główny projekt to
interaktywne i stałe muzeum archeologii IT. W odróżnieniu od tradycyjnego muzeum
zwiedzający mogą korzystać ze wszystkich działających maszyn doświadczając poczucia
starego systemu. Stowarzyszenie ma w swoim zespole różnych ekspertów. Poszukuje
partnerów zainteresowanych projektem do współpracy w ramach umowy finansowej
lub usługowej.
Ukraińska spółdzielnia rolnicza, założona w 2015, specjalizuje się w uprawie owoców,
ich suszeniem i przerobem na soki, poszukuje partnera do zawarcia umowy jointventure, gotowego zainwestować środki (fundusze, wyposażenie, technologie) we
wspólną produkcję na Ukrainie mrożonych jagód, owoców i warzyw.
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Mała niemiecka firma działająca w sektorze oświetlenia opracowała unikalny system
przypominający kierowcy o włączeniu świateł samochodu poprzez rozpoznawanie
różnych warunków oświetlenia i pogody. System może być łatwo zainstalowany
w każdym samochodzie. W celu zwiększenia produkcji firma poszukuje inwestorów
biegłych w marketingu, dystrybucji i produkcji. Forma współpracy to umowy finansowe
lub akwizycji.
Rumuński ekologiczny producent wina chce rozwinąć swój biznes na zagranicę
i poszukuje współpracy ze specjalistycznymi sklepami i dystrybutorami produktów
organicznych na rynku europejskim na bazie długoterminowych umów dystrybucji.
Ten wspólny projekt jest innowacją na rynku piwa rzemieślniczego w Belgii. Po
zaledwie 2 latach ich piwa można znaleźć w ponad 150 barach/restauracjach/ sklepach
w Brukseli i w 20 innych krajach. Ze swoim nowym miejskim browarem w Brukseli
założyciele celują w stworzenie jednego z najbardziej innowacyjnych browarów
z ponad 30 nowymi recepturami i produkcją ok. 750 000 butelek rocznie. Poszukiwani
są dystrybutorzy.
Rumuńska grupa firm poszukuje nabywcy rodzinnej firmy produkcji mebli,
zlokalizowanej w pobliżu granicy z Węgrami. Grupa produkuje meble z metalu, płyt
pokrytych melaminą, meble tapicerowane i kombinacje ww. wymienionych.
Oferowana jest umowa akwizycji.
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji i montażu stolarki PCV i aluminiowej,
izolacji termicznej okien do konstrukcji z PCV, aluminium i drewna. Firma oferuje swoje
produkty w ramach umów usług dystrybucyjnych lub agencji handlowych.
Singapurska firma powstała w końcu lat 80. zajmuje się głównie adaptacją małych
komputerów do numerycznego sterowania procesami obróbki, systemami mocowania,
inżynierią odwrotną, jak również projektami pod klucz dla różnych sektorów
przemysłowych od lotnictwa do budownictwa. Poszukiwani są europejscy partnerzy do
joint ventures w celu podniesienia jakości produktu i umożliwienia wejścia na rynek.
Litewska firma specjalizuje się w produkcji maszyn do wytłaczania opakowań z PET od
1994. Maszyny mogą być stosowane do produkcji dowolnego kształtu opakowań z PET.
Firma produkuje tez różne opakowania z PET (butelki, słoiki, pojemniki na gorącą
zawartość, pojemniki dużego rozmiaru). Firma poszukuje agentów handlowych
i oferuje umowy produkcyjne.
Chorwacka firma o ugruntowanej pozycji, specjalizująca się w projektowaniu statków
i inżynierii morskiej, oferuje swoje usługi partnerom z branży okrętowej. Firma oferuje
współpracę na bazie umowy outsourcingu, usługowej lub podwykonawstwa.
Brytyjska firma z branży medycznej oferuje szeroki zakres jednorazowych produktów
dystrybutorom w Europie. Portfolio obejmuje produkty spełniające normy zdrowia
i bezpieczeństwa: rękawice, fartuchy i ścierki.
Hiszpańska firma oferuje zintegrowaną usługę inżynieryjną dla pokładowego IoT
(Internetu rzeczy) w projektach transportu publicznego, obejmującą projektowanie,
produkcję, instalację i utrzymanie. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów
usługowych.
Hiszpańskie MŚP doświadczone w projektowaniu i inżynierii produktu oferuje usługi
projektowania 3D, prototypowanie 3D i drukowanie seryjne w oparciu o umowę
świadczenia usług.
Singapurski producent wyrobów medycznych jest zaangażowany w projektowanie,
rozwój i marketing biowchłanialnych polimerowych implantów do użytku
w neurochirurgii, ortopedii i chirurgii szczękowo-twarzowej. Produkty służą do
odtwarzania kości. Firma poszukuje europejskich dystrybutorów, którzy zajmują się
sprzedażą implantów medycznych na rynku UE.
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Firma z Bośni i Hercegowiny założona w 2016 poszukuje partnerów do umów
outsourcingu, usługowych i podwykonawstwa. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach
biznesowych dla MŚP, takich jak automatyzacja, digitalizacja i aktualizacja
oprogramowania, przekształcanie biznesu w formę bez dokumentacji papierowej.
Turecka firma specjalizująca się efektywnych systemach informacyjnych oferuje
użytkownikowi końcowemu narzędzie do rozwoju oprogramowania. Jest to platforma
dla nieprogramistów, którzy mogą rozwijać własne aplikacje programowe. Firma
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów licencji i/lub usług
dystrybucyjnych.
Serbska firma specjalizuje się w obróbce metalu, wytwarzaniu elementów metalowych,
montażu i utrzymaniu maszyn i wyposażenia. Firma wytwarza urządzenia do
przyjmowania i transportu materiałów, mieszacze różnego typu, pojemniki metalowe
i inne produkty stosowane w branży spożywczej, chemicznej, budownictwie i innych.
Firma poszukuje partnerów do umów produkcyjnej i podwykonawstwa.
Izraelskie MŚP specjalizujące się w SaaS (oprogramowanie jako usługa) opracowało
platformę "jednego okna" do zdalnego zarządzania i cyfrowego zamknięcia transakcji.
Umożliwia ona firmom zwiększenie tempa konwersji i eliminację potrzeby fizycznego
spotkania przez zredukowanie zaburzeń w końcowej fazie procesu. Pozwala
nastawionym na konsumentów firmom weryfikować i ułatwiać cyfrowy podpis klienta
w czasie rzeczywistym. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów
agencji handlowej, licencji, usługowej lub podwykonawstwa.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych, takich jak pługi, piły
łańcuchowe, pompy spalinowe do nawadniania itp. poszukuje partnerów do zawarcia
umów usług dystrybucyjnych.
Koreańskie MŚP, producent opakowań do kosmetyków, poszukuje partnera do umowy
agencji handlowej. Główne cechy produktów to higieniczność, hermetyczność,
maksymalna użytkowość i zastosowanie do różnych typów pojemników
kosmetycznych.
Holenderskie MŚP specjalizuje się podwyższaniu świadomości bezpieczeństwa wśród
pracowników. Bada zachowanie pracowników, dostarcza wgląd w bieżący poziom
bezpieczeństwa organizacji i skupia się na tworzeniu świadomości i zmiany zachowania
wśród pracowników. Opracowano platformę do nauki online, która łączy podstawowe
elementy do uświadomienia organizacjom i pracownikom względów bezpieczeństwa.
Firma poszukuje partnerstwa na bazie umowy usług dystrybucyjnych lub agencji
handlowej.
Turecka firma dostarcza integrację wertykalną, monitoring warunków, optymalizację
dużych zasobów danych i prognozowanie w dziedzinie rozwiązań fabryki cyfrowej.
Firma zmierza do zapewnienia partnerom większej zyskowności, wydajności,
zmniejszenia kosztów produkcji. Firma oferuje współpracę w ramach umowy
usługowej.
Rumuńska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości
schodów systemów relingowych (balustrad) poszukuje dostępu do rynku europejskiego
poprzez umowy agencji handlowych. Firma oferuje pełny zakres usług, dostarcza
wsparcia architektonicznego, symulację projektu i ścisły nadzór przez cały proces
produkcji.
Firma z Kataru jest największym w tym kraju producentem papieru typu Kraft
(siarczanowy, wytwarzany z makulatury). Produkuje w 100% naturalny z recyklingu
papier Kraft. To MŚP chce rozwinąć obecność międzynarodową poprzez współpracę
handlową z dystrybutorami i/lub agentami posiadającymi portfolio klientów na tego
typu rynkach.
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Serbski producent osprzętu pszczelarskiego chce wejść na rynek europejski. Firma
oferuje osprzęt do pozyskiwania miodu, ule i inne wyposażenie. Firma poszukuje
partnerów do umów usług dystrybucyjnych.
Główną domeną węgierskiej firmy jest obróbka metalu, w tym projektowanie
i konstrukcję urządzeń i małych maszyn, zgodnie z życzeniem klienta. Firma produkuje
części na zamówienie, ale też podejmuje się produkcji seryjnej. Firma poszukuje
klientów do produkcji części, mniejszych maszyn i seryjnej produkcji do dalszej
współpracy w ramach umowy produkcyjnej.
Niemiecka firma, działająca jako dostawca motoryzacyjny w dziedzinie obróbki metali,
poszukuje firmy do procesów powlekania w Polsce lub w Czechach. Firma zajmująca się
procesami powlekania powinna oferować katodową powłokę zanurzeniową (znaną
jako CDP lub KTL) i / lub powłokę cynowo niklową. Preferowane jest długoterminowe
partnerstwo poprzez podwykonawstwo lub outsourcing.
Niemiecka firma specjalizująca się w opracowywaniu pokryw do pojemników na śmieci
poszukuje firmy produkcyjnej w Polsce, Bułgarii, Czechach, Rumunii, Słowenii
i Portugalii. Firma nie jest producentem pojemników na śmieci, rozwija się w tym
samym czasie co licencjodawca. Pudełko może być używane w prywatnych domach.
Włoska firma z siedzibą w Palermo (Sycylia), dystrybutor profili aluminiowych i profili
PCV poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę licencyjną i dystrybucyjną na
wschodzie Europy, w Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Turcji.
Brytyjska firma z branży handlu elektronicznego zajmująca się sprzedażą na całym
świecie do ponad 100 krajów poszukuje dostawców nieelektroniczne wyposażenie
domowe lub zewnętrzne w oparciu o umowę dystrybucji. Współpraca może
obejmować szeroką gamę produktów od małych stolików do rowerów itp.
Rumuńska firma specjalizuje się w planowaniu wydarzeń prywatnych i korporacyjnych.
Firma dba o wszystkie potrzeby związane z planowaniem imprez zgodnie
z wymaganiami klientów. Akcesoria eventowe odgrywają ważną rolę w tworzeniu
specyficznej atmosfery związanej z każdym wydarzeniem. Firma poszukuje
międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy są w stanie dostarczyć wysokiej
jakości różnorodne akcesoria eventowe. Współpraca ze zidentyfikowanymi partnerami
będzie oparta na umowach dystrybucyjnych.
Założona w 1997 r. firma z Singapuru przetwarza i dostarcza świeże owoce do
supermarketów w całym Singapurze. Od 2018 r. firmy z Singapuru dostarczają świeżo
krojone owoce do ponad 50 supermarketów w całym Singapurze, a także prowadzą 2
bary owocowe w supermarketach. Firma poszukuje hurtowych sprzedawców owoców
z Europy, a także poszukuje nowych technologii przetwarzania owoców.
Przedsiębiorstwo zainteresowane jest współpracą w oparciu o umowę na świadczenie
usług dystrybucyjnych z firmami z Europy.
Hiszpańska firma specjalizuje się w projektowaniu efektywnych kosztowo
i energetycznie zintegrowanych rozwiązań dla przemysłu spożywczego. Firma
opracowała kieszonkowe urządzenie do oceny kawałków mięsa podczas i po
przetworzeniu. Wykrywa skład wewnętrzny i rozmieszczenie przestrzenne wszystkich
rodzajów tłuszczu w zindywidualizowanych sztukach. Firma poszukuje europejskich
partnerów, którzy będą w stanie produkować obudowy do swoich urządzeń, najlepiej
także w zakresie projektowania, poprzez umowy produkcyjne.
Firma jest niemieckim dostawcą rozwiązań i doradztwa w zakresie infrastruktury
sieciowej związanej z geografią, zarządzaniem i publikowaniem danych geograficznych
oraz systemów informacji geograficznej. Firma poszukuje dostawców systemów GIS,
aby zintegrować swoje oprogramowanie w ramach umowy joint venture. Firma
poszukuje partnerów (firm lub organizacji) do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia.
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Brytyjska firma inżynieryjna specjalizująca się w innowacyjnym zarządzaniu energią
poszukuje alternatywnego dostawcy stali. Firma poszukuje młyna lub producenta blach
ze stali o bardzo trudnych parametrach zgodnie z umową produkcyjną. Kluczowymi
specyfikacjami są: 17-7 cewka PH, szerokość cewki: 800 mm, grubość cewki: 0,4 mm.
Niemiecka firma, dostawca platformy biznesowej dla urządzeń przemysłowych,
poszukuje innowacyjnych produktów, takich jak zaawansowane rozwiązania branżowe
4.0, czujniki i systemy stanowiskowe. Produkty będą dystrybuowane za pośrednictwem
platformy firmy w Niemczech i Europie. Firma jest zainteresowana usługami dystrybucji
lub umowami agencyjnymi z międzynarodowymi producentami odpowiednich
produktów.
Tureckie MŚP, zajmujące się pakowaniem i sprzedażą mieszanek paszowych dla ptaków
w klatkach i ptaków towarzyszących, zwiększyło swoją zdolność produkcyjną. Firma
interesuje się rozszerzeniem źródeł zaopatrzenia w surowce, takie jak nasiona Niger,
nasiona kanaryjskie, proso i japońskie proso. Firma poszukuje międzynarodowych
partnerów, którzy są w stanie dostarczyć surowce wymagane w ich działalności.
Bułgarska firma poszukuje dodatkowych produktów od niezależnych zagranicznych
producentów sprzętu i akcesoriów outdoorowych z UE do importu i reprezentowania
ich na rynku bułgarskim. Firma zamierza zawrzeć umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
Hiszpańska firma ICT opracowała technologię oprogramowania do zarządzania cyklem
życia urządzeń IoT (Internet Rzeczy). To rozwiązanie jest oparte na systemie
operacyjnym i pulpicie nawigacyjnym zarządzania, które kontrolują zdalne urządzenia
IoT (Internet Of Things). Firma szuka partnerów, którzy będą w stanie wyprodukować
rozwiązanie w ramach umowy produkcyjnej.
Brytyjska firma i jeden z największych dystrybutorów części i części zamiennych do
łodzi o długości do 24 metrów poszukuje nowych dostawców. Przedsiębiorca brytyjski
oferuje status dystrybutora części mechanicznych firmom, które rozważają
zaoferowanie ekskluzywnej dystrybucji w Wielkiej Brytanii i / lub pozwolą firmie na
stosowanie własnej marki.
Niemiecki dostawca motoryzacyjny poszukuje producenta narzędzi. Wytwórca narzędzi
powinien być w stanie wytwarzać skomplikowane narzędzia dla maszyn przemysłu
ciężkiego. Niemiecka firma produkuje tłoczone i ciągnione metalowe części.
Preferowane jest długoterminowe partnerstwo za pośrednictwem umowy
produkcyjnej.
Szwedzki startup z siedzibą na południe od Sztokholmu opracował unikalny top dla
kobiet karmiących piersią. Projekt jest innowacyjny i całkowicie wyjątkowy dzięki
dyskretnemu rozwiązaniu służącemu dyskretnemu karmieniu piersią. Firma planuje
sprzedać top pielęgniarski za pośrednictwem sklepu internetowego i wybranych
sprzedawców detalicznych, a teraz szuka fabryk, aby zawrzeć umowę dot. produkcji
elastycznego wykończenia koronek i elastycznych jedwabnych lamówek.
Rumuńska firma specjalizuje się w projektowaniu unikatowych kompozycji kwiatowych
na imprezy prywatne i korporacyjne. Firma oferuje wszystkie główne rodzaje aranżacji
kwiatów: wachlarzowate, pionowe, poziome, trójkątne, owalne, półksiężycowe lub
w kształcie litery "S". Aby jak najlepiej spełnić wymagania klientów, firma poszukuje
międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy są w stanie dostarczyć wysokiej
jakości, różnorodne akcesoria kwiatowe. Współpraca ze zidentyfikowanymi partnerami
będzie oparta na umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Słowacki dystrybutor herbatników, ciastek i krakersów chciałby rozszerzyć swój
asortyment i poszukuje producentów i / lub dystrybutorów w celu zawarcia umowy
dystrybucyjnej na rynku słowackim.
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152. BRPT20181129001

153. BRDE20181108001

154. BRRO20181122001

155. BRGR20181205001

156. BRRO20181113001

157. BRBE20181030001

158. BRSE20181219001

159. BRRS20181118001

160. BOCZ20181008001

Włoska firma produkująca materiały drukowane dla instytucji publicznych jest liderem
na rynku krajowym i poszukuje partnerów do wspólnego udziału w przetargach
publicznych UE na usługi. W zamian, firma oferuje partnerom wsparcie we wzięciu
udziału w włoskich przetargach dotyczących tych obszarów zainteresowania.
Portugalski start-up opracował rozwiązania umożliwiające rentowny recykling zużytych
olejów spożywczych, a następnie przetwarzanie w ciekłe detergenty.
Firma produkuje różnego rodzaju ekologiczne detergenty do podłóg, naczyń, ubrań,
mydełek wielościennych, szklanych i mydła w płynie do rąk.
Portugalska firma poszukuje partnerów przemysłowych lub firm zainteresowanych
przetwarzaniem zużytych olejów spożywczych w swoich zakładach. Oczekuje się
umowy produkcyjnej lub umowy podwykonawstwa.
Niemiecka firma średniej wielkości, zajmująca się technologią wywiewu powietrza
i produkcją wysokiej klasy okapów wyciągowych, poszukuje partnerów z branży obróbki
metali do zawarcia umów na produkcję, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej,
w krajach bałtyckich i bałkańskich. Zadaniem do wykonania jest produkcja i dostawa
elementów z blachy i szczotkowanej blachy ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 - 2,0
mm.
Rumuńska firma specjalizuje się w oferowaniu kwiatów, roślin i wyjątkowych
kompozycji kwiatowych dla klientów prywatnych i korporacyjnych. Aby jak najlepiej
spełnić wymagania klientów, firma poszukuje międzynarodowych partnerów
biznesowych zdolnych do dostarczania kwiatów ciętych, roślin pokojowych
i zewnętrznych. Współpraca ze zidentyfikowanymi partnerami będzie oparta na
umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Grecka firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji serwetek jest gotowa znaleźć
nowych partnerów (producentów / producentów serwetek) w celu dodania do swojego
portfela nowych produktów lub technologii. Firma ma już sieć z 300 punktami
sprzedaży w Grecji. Obecnie szuka nowych możliwości współpracy w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Rumuński dystrybutor elementów złącznych jest zainteresowany rozszerzeniem
portfela dostaw i współpracą z producentami elementów montażowych na podstawie
umowy produkcyjnej. Partnerzy są poszukiwani niezależnie od kraju pochodzenia.
Belgijskie MŚP działa w branży budownictwa zrównoważonego i szuka ksylitu (młodej
odmiany węgla brunatnego) na jeden z jego prefabrykatów. Ksylit jest surowcem
obecnym w kopalniach węgla brunatnego. Musi on być przetwarzany tylko przez młyn,
aby uzyskać dobrą teksturę. Partner belgijski poszukuje dostawców tego surowca
w oparciu o umowę produkcyjną.
Szwedzka firma hurtowa oferująca produkty do dekoracji wnętrz i upominki poszukuje
mniejszej stolarki drewnianej, która również współpracuje z elementami metalowymi,
które mogą produkować mniejsze serie mebli i wykonywać niestandardowe meble dla
klientów indywidualnych. Firma zamierza zawrzeć umowę produkcyjną z producentem
wysokiej jakości w Europie, oferującym dość szybkie dostawy i która łatwo
porozumiewa się w języku angielskim.
Serbska firma specjalizująca się w dystrybucji ryb i owoców morza chciałaby zawrzeć
umowę o współpracę z nowymi producentami / dostawcami tych produktów w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Doświadczona czeska firma specjalizująca się w produkcji przyrządów pomiarowych panele, tablice rozdzielcze i instrumenty rewizyjne, boczniki i wysoce innowacyjne
produkty, takie jak wielozadaniowe instrumenty panelowe i konwertery, poszukuje
dystrybutorów w Niemczech, Austrii, Rosji i Polsce. Firma ma ponad 100 lat na rynku
i oferuje szeroką gamę przyrządów elektrycznych, boczników i tachografów lokomotyw.
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161. BOME20181029001

162. BOME20181204001

163. BORO20181127003

164. BOFR20181023003

165. BOTN20181031001

166. BOIT20181031001

167. BOBG20181105001

168. BOTR20181031002

169. BOUK20181106001

Apart hotel z wybrzeża Czarnogóry z 44 apartamentami de lux szuka partnerów
w ramach umowy serwisowej, takich jak touroperatorzy i biura podróży z Polski,
Słowacji i Czech.
Pięciogwiazdkowe hotele położone na czarnogórskim wybrzeżu Adriatyku oferują
ponad 200 obiektów rekreacyjnych, a także kilka restauracji i barów, dwa baseny oraz
centrum odnowy biologicznej i spa. Dla gości potrzebujących prywatności dostępne są
oddzielne obiekty rekreacyjne. W celu zwiększenia swojej międzynarodowej
działalności, hotel poszukuje wiarygodnych zagranicznych biur podróży i organizatorów
wycieczek, którzy są zainteresowani współpracą w ramach umowy o świadczenie usług
z Austrii, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Rumuńska firma zlokalizowana na obszarze objętym ekologicznym rolnictwem
produkuje odwodnione warzywa, owoce i orzechy. Produkty stosowane w procesie
produkcji posiadają certyfikaty biologiczne a otrzymywane są od miejscowych
hodowców stosujących ekologiczne metody uprawy. Firma poszukuje dystrybutorów
na wybranych rynkach europejskich.
Francuska firma od 15 lat specjalizuje się w projektowaniu i nadawaniu muzyki w tle,
komunikatów dźwiękowych, dynamicznego wyświetlacza cyfrowego i systemów
przywoływania sprzedawców w sklepach. MŚP poszukuje dystrybutorów
wyspecjalizowanych w systemie nagłośnieniowym lub systemach alarmowych
zainteresowanych zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Tunezyjska firma specjalizująca się w produkcji słodyczy z następującej oferty: słodycze
twarde i lizaki, guma do żucia, pałeczki gumy do żucia i granulatu (z cukrem lub bez),
chałwa z dodatkiem cukru i wersja lekka. Przedsiębiorstwo posiada duże doświadczenie
w międzynarodowej dystrybucji (obecne w ponad 20 krajach). Obecnie poszukuje
partnerów we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Polsce, Serbii i Rumunii.
Typ współpracy to "Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych".
Firma z siedzibą w środkowych Włoszech działa w sektorze opieki zdrowotnej
i produkuje suplementy, innowacyjne urządzenia medyczne i technologie do noszenia
na ciele w celu leczenia i ciągłości opieki z zastosowaniami w dziedzinie medycyny,
sportu, dobrego samopoczucia i medycyny estetycznej. Firma chciałaby współpracować
z uznanymi partnerami w ramach umowy handlowej i / lub umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
Mała Bułgarska firma produkująca różne produkty mięsne tylko z bułgarskiego mięsa.
Firma chce oferować dystrybucję swoich produktów mięsnych. Wyjątkową
i interesującą kwestią jest to, że produkty mięsne mają swój specyficzny bułgarski
smak. Inną główną zaletą jest to, że firma osiąga sukces współpracując z klientami
krajowym i międzynarodowym. Firma poszukuje dystrybutorów do sklepów
spożywczych, restauracji i magazynów.
Turecka firma, która jest hurtownią produktów ze stali nierdzewnej, takich jak rury ze
stali nierdzewnej, blachy, okucia itp., poszukuje partnerów, którzy chcieliby
współpracować jako dystrybutorzy firmy.
Brytyjska ugruntowana firma jest producentem markowych produktów do pielęgnacji
dla mężczyzn. Specjalizuje się w produktach do pielęgnacji i stylizacji i pielęgnacji
zarostu, działa globalnie w Internecie oraz w całej Wielkiej Brytanii we współpracy
z detalistami z głównych ulic handlowych miast. Po znaczącym wzroście w Wielkiej
Brytanii, szuka obecnie zagranicznych dystrybutorów i partnerów handlowych
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170. BOUK20181219002

171. BOSI20181029001

172. BOBG20181123001

173. BONL20181022001

174. BOMK20181204002

175. BORS20181210001

176. BOJO20181127002

177. BOTR20180810003

178. BOAM20181102002

Brytyjska firma, która opracowała zaawansowany inteligentny system oświetlenia
słonecznego, który integruje się z dwoma swoimi produktami - słupem słonecznym
i szybkim systemem paneli słonecznych do oświetlenia ulic i obszarów. Jest to jedyny
taki produkt na rynku, który gwarantuje oświetlenie od zmierzchu do świtu w klimatach
europejskich. Firma poszukuje dystrybutorów do obu produktów od firm zajmujących
się oświetleniem ulicznym lub małą uliczną architekturą.
Indywidualny przedsiębiorca ze Słowenii specjalizujący się w cięciu laserowym
i grawerowaniu laserowym różnych wysokiej jakości materiałów. Firma produkuje
różne produkty, w tym zabawki dziecięce, produkty do dekoracji wnętrz, dekoracje
świąteczne, specjalne programy upominkowe, pamiątki, spersonalizowane produkty
i inne. Chcieliby znaleźć partnerów w UE i za granicą oferując umowę o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
Bułgarskie rodzinne mikro przedsiębiorstwo- gospodarstwo rolne produkujące jaja
przepiórcze oferuje ten pożywny i pyszny produkt dystrybutorom artykułów
spożywczych. Zdolność produkcyjna gospodarstwa wynosi 30000 szt. miesięcznie, co
daje potencjał do jego rozszerzenia. Rodzaj partnerstwa - umowa o świadczenie usług
dystrybucyjnych
Holenderskie MŚP aktywnie zajmujące się badaniami żywności, doradztwem
i szkoleniami oferuje umowę o świadczenie usług w celu optymalizacji potraw. Dzięki
swojemu doświadczeniu w transformacji białek i dietach ukierunkowanych na rośliny,
firma pomaga partnerom w opracowywaniu potraw, prowadzeniu profesjonalnych
produktów spożywczych i zachęcaniu konsumentów do dokonywania najlepszych
wyborów żywieniowych. Partnerzy mogą zmniejszyć koszty, marnotrawstwo
i środowisko przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie zadowolenia gości,
zaangażowania pracowników i dobrobytu obywateli.
Macedońska innowacyjna i dynamiczna firma informatyczna oferuje usługi tworzenia
gier klientom chcącym tworzyć własne gry. Interesuje się znalezieniem partnerów
zagranicznych do umów serwisowych i outsourcingowych.
Mała innowacyjna serbska firma opatentowała urządzenie do dodawania dodatku do
izolatorów masy. Dzięki nowej technologii i urządzeniu warunki beztlenowe izolatorów
masy można ustalić w zaledwie 2 godziny - to znaczy 50 razy szybciej niż istniejące
technologie. Firma poszukuje partnerów poprzez umowę agencyjną.
Jordańska firma specjalizująca się w produkcji przypraw, zwłaszcza orientalnych
mieszanek przypraw oraz mieszanek przypraw do mięsa i drobiu.
Firma poszukuje partnerów z UE jako dystrybutorów, przedstawicieli handlowych lub
partnerów zainteresowanych współpracą poprzez umowy produkcyjne.
Produkt może być produkowany jako produkty marek własnych, catering i detal.
Firma już eksportuje do UE i jest zainteresowana rozszerzeniem swojego rynku
eksportowego, szczególnie do Niemiec, Hiszpanii, Holandii i Francji.
Turecka firma produkująca sprzęt do badań dentystycznych poszukuje partnerów
dystrybucyjnych do wejścia na nowe rynki. Produkty tworzą pięć zestawów maszyn
używanych w badaniach stomatologicznych i rozwoju produktów. Dystrybutorzy będą
odpowiedzialni za marketing, sprzedaż i podstawowe wsparcie napraw w swoim
regionie. Umowy dystrybucyjne mogą być ustalane według kraju lub regionu.
Armeńska firma specjalizująca się w przetwórstwie żywności produkuje różnego
rodzaju warzywa i owoce w puszkach, a także naturalne soki. Firma ma szeroką gamę
produktów i jest już obecna na rynkach zagranicznych. Firma poszukuje dystrybutorów
w celu ekspansji rynkowej.
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179. BOIT20181203001

180. BORO20181116005

181. BOES20181002001

182. BOSI20181026001

183. BOES20181113001

184. BOIL20181105001

185. BOQA20181009001

186. BORS20181129003

187. BOES20171210001

Włoska firma z siedzibą w Mediolanie, ma ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji
gotowych do spożycia sosów, takich jak pesto, ragout i sos pomidorowy, bulion i inne
wysokiej jakości produkty spożywcze. Firma poszukuje dystrybutorów w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, aby rozszerzyć swoją sieć hurtowników
w krajach europejskich i pozaeuropejskich takich jak: Ukraina, Macedonia.
Rumuńska firma od dawna zajmuje się produkcją wytłaczanych profili aluminiowych na
szeroką gamę rynków, począwszy od systemów architektonicznych i etapów po
drabiny, grzejniki, szklarnie, meble, kratki klimatyzacyjne lub przemysł motoryzacyjny;
firma spełnia najbardziej ekskluzywne wymagania swoich klientów w różnych
kształtach, kolorach, wymiarach, małym cięciu z małymi tolerancjami i obróbce CNC,
wierceniu, wykrawaniu itp.
Włoska firma, posiadająca oddział w Hiszpanii i działająca w sektorze owoców i warzyw,
oferuje platformę internetową, która łączy kupujących z dostawcami produktów,
którymi są zainteresowani. Docelowymi rynkami są Włochy i Hiszpania, ale firma chce
się rozwijać w Europie, głównie w Niemczech, Holandii i Ameryce Południowej. Dlatego
poszukuje nowych partnerów specjalizujących się w branży świeżych produktów, które
pomogą im wejść na te nowe rynki.
Słoweńska firma posiadająca doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań do gromadzenia
danych dla pomiarów mechanicznych poszukuje regionalnych integratorów systemów
o wartości dodanej na całym świecie. Ich rozwiązania do pozyskiwania danych
odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu kondycji maszyn i automatycznej kontroli
jakości produkcji. Firma poszukuje partnerów w zakresie usług dystrybucyjnych i umów
agencyjnych.
Hiszpański browar rzemieślniczy, produkujący szeroki wachlarz rzemieślniczych ale,
wykorzystuje produkty wysokiej jakości, poszukuje partnerów do dystrybucji swoich
piw na nowych rynkach.
Izraelska firma specjalizująca się w bezpiecznych rozwiązaniach usług chmury pod
własną marką, opracowała i oferuje oprogramowanie umożliwiające obsługę chmury
danych klientów z dowolnego typu komputera. W skład zalet wchodzi dostęp online,
tworzenie kopii zapasowych i synchronizacja wszystkich plików / danych w chmurze,
zaawansowane udostępnianie i kompletowanie możliwości "weź komputer ze sobą",
bezpieczne tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich treści / urządzeń w dowolnym
miejscu i czasie. Firma poszukuje umowy o świadczenie usług komercyjnych /
franczyzowych / usług dystrybucyjnych.
Katarska firma świadcząca usługi konsultingowe i doradcze poprzez innowacyjne
i nowatorskie techniki zarządzania przeznaczone dla dzisiejszych organizacji, które mają
na celu osiągnięcie trwałego sukcesu i doskonałości w biznesie.
Firma poszukuje partnerów poprzez wspólne przedsięwzięcie, aby zawrzeć sojusze
strategiczne, które pozwolą na wymianę wiedzy biznesowej i technologii, a także
wzmocnienie profesjonalnej wiedzy fachowej w celu zwiększenia innowacyjności
w świadczeniu usług konsultingowych i doradczych.
Serbska klinika okulistyczna specjalizująca się w różnego rodzaju zabiegach medycznych
i interwencjach chirurgicznych. Poszukuje agentów turystycznych w celu promowania
usług i nawiązywania współpracy w dziedzinie turystyki medycznej za pośrednictwem
umowy agencyjnej.
Hiszpańska firma, która powstała w 1965 roku stara się przede wszystkim utrzymać
tradycję i rzemiosło dmuchania szkła. Dzięki interakcjom z arabskimi, orientalnymi,
weneckimi, katalońskimi i andaluzyjskimi oddziaływaniami, które przekazują swoją
wiedzę i techniki w sztuce ognia, tworzą półprzezroczyste matowe przedmioty
w różnych tonach i kolorach. Firma poszukuje dystrybutorów w branży dmuchanego
szkła i meblowej.
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188. BOTR20180912005

189. BOSG20180907002

190. BOTR20180626001

191. BOUK20181207004

192. BONL20180220001

193. BOFR20181115002

194. BOTR20181030002

195. BOES20181030002

196. BORO20181031001

Turecka firma produkująca zanurzalne pompy ze stali nierdzewnej, działa w tym
sektorze dzięki produkcji i zawieraniu umów od 2012 roku. Firma produkuje ponad 20
różnych modeli zanurzalnych pomp ze stali nierdzewnej. Firma poszukuje
dystrybutorów.
Firma z Singapuru oferuje szeroką gamę gotowych posiłków zawierających kordyceps,
który jest uważany za azjatycką zdrową żywność. Firma zamierza rozszerzyć działalność
na Europę, aby wprowadzić na europejski rynek zdrowotny kordyceps jako część
popularnych potraw azjatyckich.
Firma poszukuje dystrybutorów do dystrybucji swoich produktów w super /
hipermarketach w krajach europejskich.
Firma z siedzibą w Antalyi w Turcji produkuje rolnicze folie polietylenowe do szklarni.
Są na rynku od ponad 34 lat i mogą produkować specjalnie folie na podstawie
wymagań klientów. Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów do sprzedaży
produktów w krajach członkowskich Enterprise Europe Network (EEN). Firma chciałaby
współpracować z silnymi dystrybutorami w ramach umowy agencyjnej i umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych
Brytyjska firma specjalizuje się w przenośnych wolnych od leków biotechnologicznych
urządzeniach medycznych. Urządzenia, które są już sprzedawane w Stanach
Zjednoczonych, wykorzystują przebiegi, które działają z biomechaniką ciała,
przyspieszając w ten sposób regenerację mięśni, przyspieszając wytwarzanie przez
mózg naturalnych przyjemnych substancji chemicznych i zakłócając przekazywanie
sygnałów nerwowych z receptorów bólowych. Obecnie szukają partnerów do
dystrybucji linii produkcyjnej dla profesjonalistów medycznych i sprzedawców
detalicznych lub bezpośrednio do odbiorców.
Holenderska firma projektuje i rozwija, we współpracy z muzeami, centrami nauki
i markami, narzędzia edukacyjne, wykonane z tektury. W 2010 roku firma została
poproszona o udział w wystawie Environmental Container Exhibition w Tokio. Firma
poszukuje partnerów w Japonii w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Francuska firma produkująca szeroką gamę szkieletów z aluminium i stali dla sektora
budowlanego od 1986. Poszukuje dystrybutorów, aby rozszerzyć swój udział na rynku
Europejskim.
Turecka firma z regionu Tracji jest producentem czerwonego i białego wina z rodzimych
odmian winorośli. Firma przewiduje umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych lub
umowę agencyjnej.
Hiszpańska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży farb i lakierów
poszukuje dystrybutorów lub agentów, szczególnie w krajach Europy Zachodniej i na
Bałkanach. Firma opracowała innowacyjne farby na bazie wody o doskonałych
wynikach. Produkują również szeroką gamę produktów, takich jak: szpachlowanie,
pokrywanie, gruntowanie, farbowanie, maszyny cieniujące i inne produkty.
Ekologiczna gama farb certyfikowanych etykietą sprawdzonego produktu
ekologicznego (eco-label) jest również dostępna w katalogu produktów.
Rumuński start-up dostarczający rozwiązania programistyczne, opracował narzędzie do
zarządzania plikami OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) w inteligentny sposób.
Firma poszukuje partnerów na rynku europejskim i amerykańskim: organizacji
zainteresowanych integracją aplikacji w ich wewnętrznym procesie zarządzania plikami
i firmami interesującymi się procesem zarządzania plików. Przewidziana współpraca to
umowa o świadczenie usług i podwykonawstwo.
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Francuska firma specjalizująca się w wtrysku i kompresji termoutwardzalnej oraz
kompozytowej jak również w wytrysku termoplastycznym, oferuje swoje usługi firmom
europejskim jako podwykonawstwo. Francuska firma jest uznanym, niezależnym
i średnim producentem sektora kolejowego, lotniczego, energetycznego,
oświetleniowego, budowlanego, medycznego i sportowego lub przemysłu
elektrycznego.
Turecka firma oferująca aspiratory do nosa dla niemowląt i leki generyczne poszukuje
partnerów dystrybucyjnych do wejścia na nowe rynki. Produkty zawierają łatwe
w użyciu aspiratory do nosa dla niemowląt, które nie szkodzą nosa dziecka. Ogólną
ofertą są leki sildenafilowane, obecnie wprowadzone na rynek turecki.
Ukraińska firma opracowuje i produkuje urządzenia i systemy do monitorowania
radiacyjnego i radio-ekologicznego, przeznaczone do stosowania w przedsiębiorstwach
energetyki jądrowej, punktach kontrolnych na granicach państwowych, w badaniach
naukowych, medycynie i monitoringu środowiska. Celem firmy jest powiększenie
geografii sprzedaży i wykorzystanie jej potencjału eksportowego. Firma poszukuje
partnerów do nawiązania długoterminowych relacji partnerskich w ramach umowy
agencyjnej.
Serbska firma, która powstała w 2001 roku posiada doświadczenie w dziedzinie
banków krwi. Firma produkuje najwyższej jakości składniki krwi jak również sprzęt
medyczny. Szuka partnera w ramach umowy dystrybucyjnej.
Rumuńska firma posiadająca certyfikaty ekologiczne produkuje produkty ekologiczne,
takie jak jagody i maliny z różnymi opcjami pakowania i poszukuje partnerów
międzynarodowych o ustalonych łańcuchach dystrybucji lub dostępie do rynków
ekologicznych, w celu współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej.
Dostawca usług w chmurze koncentruje się na usługach edukacyjnych. Z jego
rozwiązania korzystają tysiące nauczycieli w ponad 31% fińskich szkół. Jego wpływ na
uczenie się został potwierdzony przez dziesiątki publikacji naukowych na poziomie
uniwersyteckim, a także zapewnia wiele korzyści dla nauczycieli. Usługa w chmurze jest
łatwa do wdrożenia i dostosowania do dowolnej klasy i programu nauczania. Partnerzy
są poszukiwani do realizacji usługi lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Turecki producent toalet, muszli klozetowych, umywalek i pisuarów poszukuje
partnerów w Europie, którzy chcieliby działać jako dystrybutorzy firmy. Partner nie
musi być aktywny w określonym sektorze. Firma jest gotowa do negocjacji z każdą
zainteresowaną firmą.
Niemiecki producent sprzętu dla oddziałów położniczych i neonatologii oferuje nowy
produkt -"kąpiel niemowlęcą". Ta wanienka spełnia najwyższe standardy higieniczne
i oferuje najlepszą ergonomię dla personelu i dziecka. Niemiecka firma szuka
partnerów dystrybucyjnych.
Izraelskie MSP specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i produkcji przetworników
CMOS (uzupełniających półprzewodników z tlenkiem metalu). Opracowali
zaawansowany układ czujnika obrazu 3D do zastosowań w zakresie widzenia
maszynowego. Zalety to niski koszt, wysoka czułość, niskie zużycie energii i łatwość
integracji za pomocą analogowych i cyfrowych części zintegrowanych w chipie. Firma
poszukuje usług finansowych, dystrybucyjnych, pośrednictwa handlowego, joint
venture lub umowy podwykonawstwa.
Turecka firma z branży ogrodniczej jest dużym producentem podkładek i sadzonek
jabłoni. Firma poszukuje dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów i umowy na
produkcję podkładek z producentami jabłek.
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Izraelskie MŚP specjalizujące się w oprogramowaniu do zarządzania w branży
odzieżowej i tekstylnej oferuje nowe rozwiązanie ERP. Jego największą zaletą jest
szybka implementacja (samodzielna adaptacja, z minimalnymi korektami) w każdym
procesie zarządzania procesem produkcji odzieży / tekstyliów. Rozwiązanie pasuje
zarówno do pojedynczej, jak i wieloetapowej produkcji. Jest to platforma niezależna
(przenośna), zaawansowana, oparta na Internecie, dostępna w chmurze itp. Firma
poszukuje umowy o pośrednictwo handlowe, dystrybucję i usługi.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji materiałów
termoizolacyjnych poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Firma produkuje całą gamę płyt termoizolacyjnych z izolacją
poliuretanową, wełną mineralną i styropianem do konstrukcji.
Jordańska firma specjalizująca się w produkcji dekoracyjnych tekstyliów domowych,
takich jak pokrowce na sofy / kanapy, pokrowce na krzesła, zasłony / zasłony, pokrowce
na poduszki, prześcieradła i prześcieradła. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem
eksportu na rynki europejskie poprzez oferowanie umów dystrybucyjnych.
Ukraińska firma z pełnym cyklem produkcyjnym oferuje produkcję paneli
termoizolacyjnych do izolacji domów prywatnych lub nieruchomości komercyjnych.
Producent poszukuje partnerów międzynarodowych, takich jak dystrybutorzy lub
partnerzy wspólnego przedsięwzięcia, aby otworzyć przedstawicielstwo lub wspólną
produkcję w UE.
Tajwańska firma działająca w branży spożywczej poszukuje zagranicznych agentów do
dystrybucji produktów tradycyjnej chińskiej kuchni, takich jak sosy i kluski, wszystkie
oparte na naturalnych i zdrowych surowcach. Firma świadczy usługi "Delivered Duty
Paid" (DDP) w Europie i ma magazyn w Holandii. Firma poszukuje umów
o pośrednictwo handlowe i dystrybucyjne.
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji różnych wyrobów cukierniczych, takich jak
cukierki, gofry i inne słodycze. Firma jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży,
dlatego poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Turecka firma, która powstała w 1980 roku w Kayseri, produkuje artykuły
gospodarstwa domowego i podwórkowe z metalowych surowców. Firma działa od
wielu lat w branży metalowej. Poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Rumuńska firma specjalizuje się w opracowywaniu niestandardowych rozwiązań
oprogramowania dla przedsiębiorstw, w szczególności aplikacji internetowych
i mobilnych, przy użyciu wielu technologii. Główna wiedza firmy dotyczy handlu
elektronicznego, baz danych i modelowania procesów biznesowych. Rumuńska firma
jest zainteresowana identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych do
zawierania umów o świadczenie usług.
Rumuńska firma specjalizująca się w sektorze turystycznym oferuje szereg
konkurencyjnych cenowo usług o międzynarodowych standardach. Poszukują
komercyjnych pośredników do promowania swoich usług w dziedzinie turystyki
przyrodniczej w Europie, zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług.
Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości soków owocowych,
warzywnych i owocowo-warzywnych, które spełniają wszystkie aktualne wymagania
i standardy Ukrainy i Europy, ma na celu powiększenie geografii sprzedaży
i wykorzystanie jej potencjału eksportowego. Poszukuje partnerów do ustanowienia
długoterminowych relacji partnerskich w ramach umowy produkcyjnej.
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MŚP z Niemiec aktywne w dziedzinie reklamy koncentruje się na rozwoju sieci www.
Zadania z ostatnich lat doprowadziły do połączenia technologii, która umożliwia
przeniesienie procesów zamówień produktów przemysłowych na klasyczny ecommerce. Oprogramowanie mapuje wszystkie parametry, które są potrzebne na
początku produkcji i nie ma ograniczeń typowego oprogramowania sklepu. Celem jest
znalezienie partnerów do umowy agencyjnej i / lub umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych lub umowy o świadczenie usług.
Ta firma z Kataru jest producentem materacy. Produkuje doskonały asortyment łóżek
i akcesoriów do materaców, z własnymi produktami i trwałymi materiałami.
Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów, aby rozszerzyć swoją sieć
międzynarodowych partnerów.
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu spadochronowego
i paralotniarskiego poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu
sprzedaży swoich produktów i umowy produkcyjnej. Firmy, które byłyby
zainteresowane umową produkcyjną, muszą mieć doświadczenie w produkcji
podobnych towarów i możliwości ich późniejszej dystrybucji za pośrednictwem swoich
kanałów.
Katarski producent lodów, produktów mlecznych i napojów poszukuje dystrybutorów,
zwłaszcza importerów lub hurtowników, którzy zaopatrują się w różne kanały
handlowe, w celu dodania nowych produktów do swojej gamy produktów
i zapewnienia ich dystrybucji w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Izraelska firma specjalizująca się w hostingach wideo opracowała innowacyjną
platformę dla firm do hostowania, zarządzania, dostarczania, dystrybuowania
i analizowania swoich filmów, obrazów i audio na swojej stronie internetowej i innych
wielu kanałach. Zaletą jest uniwersalne zastosowanie do różnych celów. Docelowymi
partnerami są wydawcy, agenci, przedstawiciele, dystrybutorzy. Firma poszukuje umów
agencyjnych i usług dystrybucyjnych.
Bułgarskie mikroprzedsiębiorstwo oferuje złożone rozwiązania w zakresie
projektowania CAD i obróbki CNC. Głównym przedmiotem działalności firmy jest
produkcja części zamiennych dla przemysłu maszynowego, innego sprzętu
maszynowego i produkcji narzędzi oraz produkcja elementów mechanicznych dla
innych branż. Pożądane są usługi i umowy dotyczące produkcji.
Rumuńska firma oferuje szeroką gamę typów matryc z wykorzystaniem płaszczyzn 3D
i 2D w AutoCAD i Catia V5. Opracowuje innowacyjne i kreatywne formy do części
produktów w branży motoryzacyjnej i poszukuje partnerów z UE zainteresowanych
outsourcingiem procesu projektowania form.
Ta firma w Singapurze produkuje i obsługuje inteligentne automaty sprzedające na
całym świecie, które sprzedają świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy, szukając
potencjalnych franczyzobiorców w Europie za pośrednictwem umów agencyjnych
franchisingu w docelowych krajach Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii.
otwarte na inne kraje europejskie, jeśli istnieje popyt.
Turecka firma produkcyjna z siedzibą w Ankarze oferuje najwyższej jakości wiertła
diamentowe, drążki przewodowe i konwencjonalne oraz osłony we wszystkich
rozmiarach DCDMA (Diamond Core Drill Manufacturers Association). Firma poszukuje
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, aby wejść na nowe rynki. Produkty są
obecnie eksportowane do 3 krajów; firma poszukuje nowych partnerów do ekspansji
na rynki zagraniczne.
Włoska firma specjalizująca się w remediacji azbestu od 1986 roku poszukuje
partnerów do rozszerzenia swojej działalności za granicą. Firma jest zainteresowana
udziałem w międzynarodowych przetargach z zagranicznymi partnerami i oferuje
umowę o świadczenie usług.
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Włoska firma ma siedzibę w północnych Włoszech i ma ponad 20-letnie doświadczenie
w produkcji strojów kąpielowych do wszelkiego rodzaju zastosowań, od rekreacji po
szkolenia i zawody. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie w ramach umowy
dystrybucyjnej.
Ukraińska firma, która specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju opakowań dla branż
takich jak: przemysł spożywczy, słodycze, artykuły papiernicze, kosmetyki
samochodowe, karmy dla zwierząt, wina, produkty rolne, artykuły gospodarstwa
domowego, produkty mrożone, papier filtracyjny i tak dalej. Firma dąży do rozszerzenia
geografii sprzedaży i wdrożenia swojego potencjału eksportowego. Firma poszukuje
partnerów do nawiązania długoterminowych relacji partnerskich w ramach umowy
agencyjnej lub umowy produkcyjnej.
Brytyjskie MŚP zaangażowane w opracowywanie i wytwarzanie urządzeń
wspomagających diagnostykę kliniczną opracowało cyfrowy dziennik dotyczący
pęcherza moczowego, który szybko przeprowadza ocenę i diagnozę oraz poprawia
skuteczność leczenia pacjentów z długotrwałymi stanami związanymi z zaburzeniami
nerek. Szukają agentów i / lub dystrybutorów za pośrednictwem umowy agencyjnej lub
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Rumuńska firma aktywnie zaangażowana w produkcję olejów przemysłowych oferuje
szeroką gamę tłoczonych na zimno olejów, takich jak: słonecznik, soja, rzepak, dynia,
siemię lniane, konopie, sezam, mieszanka itp. Rumuńska firma poszukuje MŚP
doświadczenie w dostarczaniu usług dystrybucji wysokiej jakości w celu promocji
i sprzedaży tłoczonych na zimno olejów za granicą.
Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji organicznych serów z mleka krowiego,
ma na celu zwiększenie geografii sprzedaży i wykorzystanie jej potencjału
eksportowego. Poszukuje partnerów do nawiązania długoterminowych relacji
partnerskich w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Włoska firma produkująca wysokiej jakości limoncello, typowy likier na wybrzeżu
Amalfi, a także inne tradycyjne produkty, poszukuje agentów i dystrybutorów
z dobrymi kontaktami w sektorze Hotellerie-Restaurant-Café, do współpracy w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub komercyjnej umowy agencyjnej.
Ta firma zajmująca się inżynierią wodną w Singapurze jest dostawcą rozwiązań dla
wody i środowiska, specjalizującym się w produkcji i dostawie membran, produktów
związanych z membranami, produktów do monitorowania środowiska; a także
dostarczaniem do klientów zintegrowanych projektów inżynieryjnych i usług
budowlanych w zakresie wymagań dotyczących oczyszczania wody. Firma szuka
potencjalnych partnerów biznesowych z Europy Wschodniej, aby wprowadzić swoje
produkty do regionu za pośrednictwem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Francuska firma projektuje i produkuje wysoko zaawansowane i inteligentne zawory,
które poprawiają bezpieczeństwo, wydajność systemu i komfort dla milionów ludzi
każdego dnia. Urządzenia te znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym,
lotniczym, przemysłowym, wojskowym i ciężkim, klimatyzacji, telekomunikacji
i przemyśle transportu energii. Firma szuka umów dotyczących wytwarzania
i podwykonawstwa w zakresie rozwiązań kontroli płynów, zarządzania ciśnieniem,
kalibracji i bezpieczeństwa dla przemysłu motoryzacyjnego i innych sektorów
przemysłu.
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Hiszpański spin-off opracował mały i kompaktowy system radarowy do zastosowania
w szkołach wyższych, uniwersytetach, szkołach i centrach technologicznych jako zestaw
narzędzi edukacyjnych. System zapewnia kompletny zarys z różnymi ćwiczeniami
i testami do walidacji najbardziej powszechnych zastosowań (np. wykrywanie
obiektów, czujnik odległości i prędkości). Firma oferuje oprogramowanie, sprzęt
i instrukcję obsługi dla użytkowników w różnych dziedzinach i zastosowaniach.
Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umów o świadczenie usług
pośrednictwa handlowego lub dystrybucyjnych.
Mołdawska firma specjalizująca się w produkcji odzieży dla kobiet i mężczyzn poszukuje
partnerów w Unii Europejskiej i poza nią, by nawiązać długotrwałą współpracę
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, utworzenia spółki joint venture
lub umowy produkcyjnej.
Rumuńska firma stworzyła własną markę izolowanych płyt warstwowych stosowanych
w transporcie łatwo psujących się produktów, towarów drobnicowych, dystrybucji.
Firma poszukuje dystrybutorów z branży spożywczej i produktów łatwo psujących się.
Opatentowany przez szwajcarską firmę produkt jest wynikiem szeroko zakrojonych
badań i rozwoju czopków dla niemowląt opartych na ekstraktach roślinnych, które
blokują powstawanie suchego kaszlu, bez znanych skutków ubocznych. Produkt jest
obecnie opatentowany w 24 krajach i ma za zadanie wypełnienie luki na rynku opieki
zdrowotnej, zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym dla dzieci. Przedsiębiorstwo
poszukuje długoterminowego partnerstwa na podstawie umowy o świadczeniu usług
dystrybucji i/lub umowy produkcyjnej.
Brytyjska firma produkująca jednoproduktowe inhibitory piany do przetwarzania
ziemniaków i innych warzyw zarówno na zimno, jak i na gorąco, poszukuje firm
posiadających wiedzę branżową, które mogłyby działać jako jej dystrybutor
i reprezentować jej produkty w przemyśle przetwórstwa spożywczego/cukrowego.
Francuska firma, oferująca rozwiązania w zakresie 3D i rzeczywistości rozszerzonej (AR)
dla profesjonalistów z branży wyposażenia wnętrz, oferujące wciągające doświadczenia
i wysoką jakość renderingu poszukuje agentów/dystrybutorów. Przedsiębiorstwo
nawiąże współpracę na podstawie umów pośrednictwa handlowego i świadczenia
usług dystrybucji z profesjonalistami w dziedzinie wyposażenia wnętrz i detalistami.
Włoski producent tkanin dla branży dekoracji wnętrz poszukuje agentów. Idealnie
byłoby, gdyby już posiadali funkcjonującą sieć. Firma posiada ponad 110 lat
międzynarodowego doświadczenia i sprecyzowanego know-how. Produkuje tkaniny
techniczne na rynek statków wycieczkowych, kolejowy, autobusowy, lotniczy
i hotelarski, ze szczególnym uwzględnieniem poszyć siedzeń, zasłon, zagłówków,
warstw blokujących ogień, materiałów okładzin ściennych i wykładzin.
Turecka firma założona w 2000 roku produkuje flexitanki, które mogą być
wykorzystywane jako alternatywna forma transportu dla dużych pojemników do
przewozu luzem (IBC) i innych typów zbiorników. Flexitank ma wiele zalet w przypadku
transportu towarów płynnych. Przedsiębiorstwo jest skłonne rozszerzyć zakres
sprzedaży o nowych partnerów i nawiąże współpracę na podstawie umów świadczenia
usług dystrybucyjnych.
Rumuńska firma produkuje szeroką gamę zestawów do pojazdów, wykorzystywanych
w transporcie łatwo psujących się produktów i towarów drobnicowych. Poszukuje
dystrybutorów z każdej branży, którzy potrzebują rozwiązań mobilnych do transportu
łatwo psujących się produktów.
Bułgarski producent destylowanych olejków zapachowych z własnych certyfikowanych
plantacji ekologicznych poszukuje dystrybutorów na całym świecie.
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Firma z siedzibą w Antalyi w Turcji, która rozwija innowacyjne, nowoczesne
oprogramowanie i sprzęt z technologią internetu rzeczy (IoT) poszukuje firm
partnerskich za granicą do współpracy w ramach umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych i umów pośrednictwa handlowego w celu zaoferowania swoich
rozwiązań i urządzeń producentom mebli ogrodowych, markiz pergolowych, zasłon,
barier garażowych, itp.
Firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy notatników, formularzy biznesowych,
bloków rysunkowych i kolorowych, notesów na sprężynie, notesów, teczek, zeszytów
oraz instrukcji obsługi. W celu rozszerzenia działalności przedsiębiorstwo poszukuje
partnerów do współpracy w ramach umów produkcyjnych lub outsourcingowych.
Producent chińskich dań Halal chce rozszerzyć swoją działalność na Europę. Firma
poszukuje dystrybutorów w Europie, którzy zajmą się dystrybucją jej produktów,
w szczególności certyfikowanych halal dim sum na rynek muzułmański w Europie.
Singapurski producent żywności chce sprzedawać swoje produkty głównie
w hipermarketach i supermarketach na rynku europejskim.
Słoweńskie MŚP specjalizujące się w usługach obróbki metali na obrabiarkach CNC (np.
toczenie, cięcie, frezowanie, głębokie wiercenie, ostrzenie, szlifowanie, obróbka cieplna
i obróbka powierzchni galwanicznych) oferuje firmom europejskim
podwykonawstwo/outsourcing oraz produkcję wyrobów na podstawie norm lub
rysunków, zgodnie ze specyfikacją klienta.
Firma znajduje się w regionie połtawskim na Ukrainie. Posiada ponad 100 różnych
typów produktów, w tym główne to ciasteczka, orientalne słodycze, marmolady, żelki
i cukierki. Produkty pakowane są przeważnie w małe markowe pudełka (1-5 kg każdy).
Producent poszukuje dystrybutorów do sprzedaży swoich wyrobów za granicą w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Hiszpańska firma produkuje wysokiej jakości odwodnione kasztany odmiany "parede",
które charakteryzują się intensywnym aromatem, miękką konsystencją i słodkim
smakiem. Wyroby są chronione pieczęcią gwarancyjną. Produkt ten przeznaczony jest
do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umów
pośrednictwa handlowego lub świadczenia usług dystrybucji.
Hiszpańska firma jest platformą narzędzi wielofunkcyjnych, która dostarcza informacji
na temat produktów i usług związanych z niepełnosprawnością i/lub różnorodnością
funkcjonalną. Celem przedsiębiorstwa jest rozszerzenie usług platformy. Firma nawiąże
współpracę na podstawie umów pośrednictwa handlowego w celu reprezentowania
lub oferowania swoich produktów lub usług w Europie.
Włoska firma działa w dziedzinie efektywności energetycznej i nowych,
zaawansowanych materiałów do konkretnych zastosowań (budownictwo i transport).
Opracowała ona nową klasę materiałów opartą na synergicznej interakcji pomiędzy
polimerem organicznym i nieorganicznymi fazami cementu, powstałymi w wyniku
nawadniania cementu portlandzkiego, powszechnie stosowanego w budownictwie.
Przedsiębiorstwo chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych i umowę produkcyjną.
Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji wielofunkcyjnych modułowych
skrzyniowych mebli drewnianych, które nie wymagają narzędzi, śrub czy klejów,
poszukuje dystrybutorów i agentów. Przedsiębiorstwo dostarcza wielofunkcyjne
modułowe skrzyniowe meble drewniane w różnych rozmiarach.
Firma z Bośni i Hercegowiny uprawia autochtoniczną kocankę włoską (Helichrysum
italicum) i produkuje całkowicie organiczne nasiona, sadzonki, rośliny i wysokiej jakości
olejki eteryczne. Produkty są w 100% ekologiczne i certyfikowane. Przedsiębiorstwo
poszukuje dystrybutorów i/lub agentów, jak również potencjalnych inwestorów, by
zwiększyć moce produkcyjne.
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Turecka firma deweloperska inteligentnych wewnętrznych jednostek sterowania
ogrzewaniem, która jest jednocześnie firmą programistyczną, poszukuje partnerów
w Europie gotowych do promowania i dystrybucji jej produktów i usług.
Rumuński instytut badawczy oferuje usługi w zakresie badań i rozwoju (R&D) w celu
opracowania konkretnych produktów/technologii w dziedzinie mechaniki precyzyjnej
i mechatroniki. Instytut poszukuje podmiotów do zawarcia umowy o świadczenie usług.
Główna działalność rumuńskiej firmy polega na produkcji konstrukcji spawanych
mechanicznie dla różnych gałęzi przemysłu, takich jak budownictwo i konstrukcje
przemysłowe, podzespoły do zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym, elementy
rurociągów i wsporników rur, obróbka skrawaniem, transport oraz usługi specjalne
związane z transportem. Przedsiębiorstwo oferuje swoje produkty w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Firma ma siedzibę w Heraklionie na Krecie w Grecji i specjalizuje się w produkcji,
handlu i eksporcie najwyższej jakości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwy
z oliwek z pierwszego tłoczenia przyprawianej ziołami i organicznej oliwy z oliwek
o kwasowości do 0,3% w szerokiej gamie opakowań. Portfolio firmy obejmuje
najwyższej jakości oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia PDO Messara, Viannos, Peza
i Sitia, pastę z oliwek, ocet balsamiczny oraz ocet balsamiczny z miodem tymiankowym,
marmoladę, miód i oliwki. Przedsiębiorstwo poszukuje agentów i dystrybutorów.
Austriacka firma specjalizująca się w usługach informatycznych i kamerach
internetowych oferuje kamery internetowe i panoramiczne (sprzęt), w tym również
system rozwiązań chmurowych (oprogramowanie) dla sektora turystyki, budownictwa
i meteorologii. Nowy system kamer internetowych ma najwyższą na świecie
rozdzielczość obrazu (do 300 megapikseli) i zawiera system rozwiązań chmurowych.
System ten może być również wykorzystywany do dokumentacji postępu budowy.
Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych i zapewnia wszelką niezbędną pomoc
techniczną.
Rumuński producent z siedzibą w południowo-zachodniej Oltenii specjalizuje się
w produkcji szerokiej gamy miodów, takich jak: akacjowy, lipowy, rzepakowy,
słonecznikowy i wielokwiatowy (zawiera nektar z różnych odmian roślin kwitnących
w tym samym czasie). Firma jest zainteresowana współpracą międzynarodową
w ramach umowy pośrednictwa handlowego.
Tureckie przedsiębiorstwo, działające od 1876 roku, specjalizuje się w produkcji Boza
(tradycyjnego tureckiego napoju). Firma jest jedną z najstarszych tureckich marek. Po
2000 roku zaczęła również produkować ocet, syrop granatowy, sos cytrynowy
i tradycyjne bezalkoholowe napoje, takie jak lemoniada, sok winogronowy, szerbet
osmański. Przedsiębiorstwo chciałoby nawiązać współpracę w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Brazylijska firma założona w 1992 roku w stanie Minas Gerais, producent i eksporter
krawatów, wstążek sztywnych i elastycznych, plecionek, frędzli, pomponów, wisiorków
i warkoczyków z wysokiej jakości ekskluzywnych tasiemek i atrakcyjnych produktów
modowych poszukuje dystrybutorów w Europie i Ameryce Łacińskiej.
Słoweńska firma, specjalizująca się w malowaniu proszkowym i obróbce metali
z cięciem laserowym, frezowaniem CNC, gięciem, spawaniem MIG lub MAG
i toczeniem, chciałaby rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne.
Przedsiębiorstwo nawiąże długoterminową współpracę z partnerami biznesowymi
(MŚP, duże firmy), którzy potrzebują usług malowania proszkowego, usług obróbki
metalu dla swoich produktów i/lub części do produktów. Współpraca może być oparta
na podstawie umowy produkcyjnej, outsourcingowej, świadczenia usług lub
podwykonawstwa.
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Macedońska firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w obróbce metali oferuje
prefabrykowane kontenery do różnych zastosowań. Kontenery są ekonomiczne, trwałe,
przenośne i nadające się do ponownego przetworzenia. Przedsiębiorstwo posiada duże
doświadczenie w projektowaniu i produkcji różnego rodzaju i typów kontenerów.
Poszukiwani są potencjalni partnerzy zainteresowani dystrybucją pojemników lub
reprezentowaniem interesów firmy na rynkach zagranicznych w ramach umów
świadczenia usług dystrybucji i pośrednictwa handlowego.
Jordański wykonawca wysokiej klasy w zakresie konstrukcji stalowych, budynków
prefabrykowanych i instalacji obiektów przemysłowych, zapewniający realizację dużych
projektów "pod klucz" z wszystkimi wymaganymi pracami elektromechanicznymi
i obróbką mechaniczną, zgodnie z międzynarodowymi standardami, nawiąże
współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego, by rozszerzyć swoją
działalność na cały świat.
Rumuńskie przedsiębiorstwo zlokalizowane w północnej Transylwanii posiada ponad
17-letnie doświadczenie w branży produkcji dzianin. Firma produkuje odzież dzianą
i szydełkowaną, w tym swetry, pulowery, kamizelki, kurtki i sukienki.
Rumuńskie przedsiębiorstwo zainteresowane jest nawiązaniem długoterminowej
współpracy z wiarygodnymi partnerami w ramach umowy produkcyjnej.
Holenderska firma opracowała ekonomiczny system naprawy nieszczelnych
podwójnych szyb termicznych bez konieczności ich wymiany. System naprawczy usuwa
skroploną parę, wilgoć i kurz pomiędzy dwoma lub trzema szybami. Po tym
oszczędzającym czas i przyjaznym dla środowiska procesie szkło będzie jak nowe
i warunki termiczne zostaną przywrócone. Holenderskie przedsiębiorstwo poszukuje
dystrybutorów w Europie.
Portugalski startup oferuje różne rozwiązania w zakresie opłacalnego recyklingu
zużytych olejów spożywczych i w konsekwencji przetwarzania ich na płynne
detergenty. Koncentrując się na produkcji produktów ekologicznych, firma produkuje
różnego rodzaju detergenty do: podłóg, naczyń, tkanin, różnych powierzchni, szkła oraz
płynnego mydła do rąk. Portugalskie przedsiębiorstwo poszukuje hurtowników,
dystrybutorów lub agentów handlowych chętnych do zawarcia umów pośrednictwa
handlowego lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Niemiecka firma opracowała innowacyjną bieżnię dla koni do celów treningowych lub
terapeutycznych. Bieżnia dla koni została stworzona w celu zaspokojenia dziennego
zapotrzebowania konia na ruch. Wiele stajni nie ma możliwości zapewnienia
zwierzętom stałego i wystarczającego ruchu w środowisku naturalnym, dlatego też
bieżnia dla koni jest idealnym rozwiązaniem. Przedsiębiorstwo poszukuje
zagranicznych organizatorów sportów jeździeckich lub firm budujących stajnie dla koni
na podstawie umów świadczenia usług dystrybucyjnych.
Armeńska firma produkuje ekologiczne ekstrakty herbaty z różnego gatunku jagód oraz
oleje z nasion jagód oraz owoców. Produkty firmy są ekologiczne. Firma poszukuje
partnerów w ramach umowy świadczenia usług dystrybucyjnych.
Belgijska organizacja badawcza zapewnia badania pilotażowe dotyczące procesów
mineralnych i hutniczych. Oprócz możliwości przeprowadzania działań testowych
w swoich obiektach, organizacja oferuje również dostęp do wielu europejskich
organizacji badawczych i zapewnia ogólne rozwiązania do opracowywania,
zatwierdzania i zwiększania skali procesów poprzez testowanie na skalę pilotażową.
Oferowana współpraca ma się opierać o umowę świadczenia usług.
Włoska, dobrze znana firma z dużym doświadczeniem w zakresie profesjonalnych usług
wydawniczych chciałaby rozszerzyć swoją działalność na rynkach zagranicznych.
W związku z tym oferuje podwykonawstwo dla podmiotów potrzebujących wysokiej
jakości publikacji korporacyjnych, zarówno drukowanych, jak i cyfrowych.
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Francuska firma z regionu Bretanii zajmuje się produkcją zewnętrznych kiosków
interaktywnych oraz interaktywnych witryn sklepowych. Firma jest bardzo dobrze
dobrze rozwinięta na rynku francuskim i posiada prawie 30-letnie doświadczenie,
w szczególności w sektorze turystycznym. Jej celem jest rozwój sprzedaży i dostarczanie
produktów na zamówienie partnerom zagranicznym.
MŚP z Niemiec swoją działalność koncentruje na usługach logistycznych i importowych
produktów spoza UE (głównie z Chin). Firma świadczy usługi doradztwa handlowego,
odprawy celnej i logistyki. Firma pomaga uniknąć komplikacji biurokratycznych dla
swoich klientów , redukując koszty i dostarczając właściwe produkty. Firma
zainteresowana jest umową o świadczenie usług.
Macedońska firma, producent krystalicznych i płynnych nawozów pozyskiwanych z liści,
oferuje swoje produkty zagranicznym dystrybutorom na rynku UE. Produkty są w 100%
rozpuszczalne w wodzie, wytwarzane zgodnie z normami europejskimi, sprawdzone na
rynku macedońskim, polskim oraz w Kosowie. Firma oferuje długoterminowe
partnerstwo z firmami zainteresowanymi współpracą dystrybutorską lub joint venture.
Niemiecka firma - doświadczony dostawca usług wspierających biznes, specjalizuje się
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, płacach, kontrolingu oraz zaopatrzeniu dla
międzynarodowych start-upów oraz firm o stabilnej pozycji rynkowej. Firma poszukuje
partnerów do współpracy opartej o umowę świadczenia usług lub outsourcingowej
i w szczególności koncentruje się na przemyśle 4.0, czujnikach i urządzeniach
przemysłowych. Partnerzy poszukiwani są na rynkach UE.
Rumuńskie studio architektoniczne, specjalizujące się w trójwymiarowych
fotorealistycznych wizualizacjach, wycieczkach wirtualnych, fotografii
architektonicznej, wystroju domów i wnętrz, poszukuje partnerów do współpracy
opartej o umowę podwykonawstwa lub outsourcingu.
Brytyjski start-up specjalizuje się w opracowywaniu tuszu grafenowego i metod
drukowania przy jego użyciu oraz jego współgraniem z materiałami włókienniczymi.
Przy swoich pracach firma zwiększyła produkcję zmywalnych i wysoce elastycznych,
pierwotnych farb grafenowych, dzięki czemu są one niedrogie i dostępne w krótkim
czasie. Firma oferuje opartą o umowę podwykonawstwa współpracę dla twórców
odzieży i materiałów inteligentnych.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji sieci używanych między innymi
w rybołówstwie, ochronie pól sportowych, rolnictwie, itp., zamierza rozszerzyć swoją
działalność poprzez współpracę z dystrybutorami na rynkach państw UE.
Holenderska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy surowców, urządzeń,
materiałów eksploatacyjnych, narzędzi i akcesoriów stosowanych w przemyśle
gumowym, w przeważającym stopniu w sektorze oponiarskim (wulkanizacja oraz
naprawa). Firma ma możliwości dostarczania produktów do wymagających klientów.
Firma poszukuje dystrybutorów oraz agencji w Europie oraz Afryce Północnej.
Singapurska firma produkuje profesjonalną odzież ochronną, a także mundury oraz
wyposażenie bezpieczeństwa. Firma poszukuje partnerów z Holandii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Francji i Norwegii do współpracy opartej o umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Firma ze Słowenii specjalizuje się w projektowaniu oraz rozwoju dziecięcych zabawek
wykonanych z naturalnych materiałów. Produkty firmy znane są przede wszystkim
z konstrukcji modułowych, które mogą być zestawiane w różne kształty i tworzyć
wielofunkcyjne zabawki. Firma poszukuje partnerów do współpracy opartej o umowę
świadczenia usług dystrybucyjnych, aby zwiększyć swoją obecność na rynku i znaleźć
ambasadorów marki.
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Rumuńska firma z ponad 10-letnim doświadczeniem specjalizuje się w obróbce metali,
będąc w stanie wyprodukować różnorodną gamę części do maszyn i konstrukcji
metalowych. Firma zainteresowana jest zawarciem umów o podwykonawstwo
z międzynarodowymi partnerami biznesowymi.
Włoska marka odzieży damskiej, stworzona z pasji założyciela, projektuje i produkuje
kolekcje o wysokich standardach jakości oraz wyjątkowej i zabawnej strukturze
aplikacji. Wszystkie ubrania są w całości wyprodukowane we Włoszech i ręcznie
zdobione jako dzieła sztuki. Firma poszukuje partnerów do współpracy w oparciu
o umowę pośrednictwa handlowego lub umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Firma z siedzibą w północno-wschodniej części Wielkiej Brytanii zapewnia usługi
realizacji zamówień dla sprzedawców online i e-commerce. Firma specjalizuje się
w szybko zmieniających się produktach konsumenckich, oferuje pełne rozwiązania
logistyczne zarówno dla brytyjskich, jak i innych firm, zarządzając ich stanami od
dostawcy do klienta. Firma poszukuje partnera do współpracy opartej o umowę
podwykonawstwa.
Niemiecka firma jest producentem wykonywanych w 100% z materiałów organicznych
produktów designerskich do kuchni, życia, kąpieli i przechowywania. Firma poszukuje
kontaktów, dzięki którym będzie mogła wprowadzić do supermarketów i sieci domów
towarowych nowo opracowaną zastawę stołową i komplet sztućców. Firma poszukuje
partnerów do współpracy opartej o umowę świadczenia usług dystrybucyjnych lub
umowy agencyjnej.
Hiszpańska firma programistyczna utworzyła nową generację wirtualnych asystentów.
Dzięki podobnemu do ludzkiego interfejsowi 3D użytkownicy mają łatwy dostęp do
wszystkich usług kognitywnych, poznawczych oferowanych przez Google Cloud,
Amazon Machine Learning oraz IBM Watson. Interfejs jest reprezentowany przez
awatar, który identyfikuje język naturalny, słucha, interpretuje i odpowiada w czasie
rzeczywistym, w wielu językach, z uwzględnieniem emocji. Firma poszukuje partnerów
do współpracy opartej o umowę agencyjną.
Macedońska firma oferuje tworzenie stron internetowych i aplikacji mobilnych. Firma
łączy kombinacje technologii oraz otwartego, dynamicznego oraz zorientowanego na
klienta podejścia do dostarczania rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami
klienta. Firma poszukuje partnerów do współpracy opartej o umowę świadczenia usług
oraz umowę outsourcingową
Ukraińska firma zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw piankowych, takich jak
produkty z polistyrenu dekoracyjnego do wykańczania fasad i wnętrz. Aby znaleźć nowe
rynki zbytu i rozszerzyć swój potencjał eksportowy, firma poszukuje pośredników,
którzy wprowadzą produkty na nowe rynki w ramach umowy agencyjnej. Ponadto
firma poszukuje partnerów do współpracy w oparciu o umowę produkcyjną.
Słowacka firma oferuje szeroką gamę usług w zakresie rozwoju oprogramowania do
zastosowania w praktycznie każdym sektorze przemysłu. Firma postrzega rozwój
oprogramowania jako kompleksowej usługi, której celem jest skuteczne rozwiązanie
problemu klienta. Firma preferuje współpracę opartą o umowę agencyjną, umowę
o świadczenie usług dystrybucyjnych, licencję lub umowę świadczenia usług.
Turecki start-up zajmuje się produkcją wysokiej jakości nawierzchni do użytku
domowego lub do dużych wymagań komercyjnych. Podczas procesu produkcyjnego
firma wykorzystuje oprócz specjalnej mieszanki nawozów importowanych z USA bardzo
wysokiej jakości nasiona trawnikowe. Firma poszukuje dystrybutorów lub
przedstawicieli handlowych z krajów UE oraz z Rosji.
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Rumuńska firma jest producentem solidnego obuwia, łączącym doświadczenie wysoko
wykwalifikowanych pracowników i najnowocześniejszą technologię w całkowicie nowej
fabryce. Firma eksportuje już do kilku państw europejskich, ale aby rozszerzyć swoją
obecność na rynkach międzynarodowych poszukuje nowych partnerów do współpracy
w oparciu o umowę produkcyjną.
Włoska firma zajmująca się hodowlą ślimaków, produkuje kosmetyki, których
składnikiem jest śluz ślimaczy. Firma bazuje na dużych ilościach surowca pozyskanego
ze ślimaków, a następnie na każdym etapie cyklu życia. Pozyskiwany śluz jest wysokiej
jakości i pozwala uzyskać taką jakość kosmetyków, która zapewni optymalną ciągłość
nawilżenia naskórka, a także nadaje tym samym produktowi wysokie możliwości
regeneracyjne i rozjaśniające. Firma poszukuje partnerów do współpracy opartej
o umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Bułgarski producent ręcznie robionych zabawek i dekoracji świątecznych poszukuje
partnerów do współpracy skoncentrowanej na dystrybucji produktów firmy lub
alternatywnie na produkcji w oparciu o projekt własny klienta. Firma poszukuje
rumuńskich partnerów do współpracy opartej o umowę świadczenia usług
dystrybucyjnych lub umowę produkcyjną.
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji srebrnej biżuterii z kryształami
Swarovskiego. Firma oferuje szeroką gamę stylowej biżuterii w następujących
kategoriach: kolczyki, bransoletki, naszyjniki, pierścionki, spinki do mankietów,
biżuteria dziecięca i perły. Głównymi surowcami użytymi do produkcji biżuterii jest
srebro próby 925 i kryształy Swarovskiego. Firma zainteresowana jest identyfikacją
partnerów biznesowych w celu rozszerzenia sieci dystrybucji swoich produktów
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Chorwacki projektant i wytwórca składanych doniczek ściennych poszukuje
dystrybutorów. Oferowany innowacyjny produkt pozwala realizować pionowe ogrody
w domach i w biurach. Produkt występuje w trzech rozmiarach i jest całkowicie
wodoodporny, dzięki czemu naddaje się do użycia na różnego rodzaju powierzchniach.
Słoweńska firma spawalnicza od 39 lat projektuje, produkuje i instaluje niezawodne
systemy odpylania oraz urządzenia do filtracji. Firma poszukuje dystrybutorów
posiadających sieć dystrybucyjną w sektorze detalicznym.
Turecka firma oferuje oprogramowanie serwera mediowego, które umożliwia
przesyłanie transmisji na żywo lub nagranych strumieni video do widzów przez Internet
z bardzo niewielkim opóźnieniem. Firma poszukuje partnerów do współpracy w oparciu
o umowę świadczenia usług dystrybucyjnych. Główne obowiązki dystrybutora to
promocja produktu, a także zarządzanie relacjami z klientem. Firma nie ma preferencji
co do regionu lub kraju, z którego pochodzić ma partner.
Ormiańska firma zajmująca się produkcją szerokiej gamy makaronów jest dobrze znana
na rynku armeńskim i rosyjskim, szczególnie poprzez tradycyjny makaron Arishta. Firma
poszukuje dystrybutorów w celu rozszerzenia działalności na rynkach zagranicznych.
Rumuńska firma specjalizuje się w świadczeniu usług konsultingowych dla start-upów
i już istniejących firm. Oferowane usługi doradcze obejmują badania rynkowe,
opracowanie biznesplanów i planów marketingowych, opracowywanie strategii
marketingowych, dostęp do bezzwrotnych funduszy itp. Firma zainteresowana jest
możliwością budowania długotrwałych relacji w ramach umowy o świadczenie usług
bądź umowy o podwykonawstwo.
Hiszpański wytwórca "wołowiny i jagnięciny Halal", poszukuje firm zainteresowanych
współpracą, w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, celem ekspansji
międzynarodowej. Firma poszukuje doświadczonych partnerów na lokalnych rynkach,
z siecią kontaktów w branży mięsnej, posiadających odbiorców produktów Halal.
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Portugalska firma, wyspecjalizowana w eksporcie żywności oraz napojów od
portugalskich producentów, poszukuje umów przedstawicielstwa handlowego lub
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, z potencjalnymi międzynarodowymi
hurtownikami i dystrybutorami. Portugalska firma posiada własną winiarnię oraz młyn,
oferując zróżnicowaną produkcję wina oraz oliwy z pierwszego tłoczenia.
Mała, innowacyjna, serbska firma opracowała i opatentowała technologię kiszenia
paszy. Nowa technologia może ustanowić warunki beztlenowe, w masie silosu, w ciągu
zaledwie dwóch godzin, co jest 50 razy szybsze niż istniejące technologie. Firma
poszukuje partnerów w ramach umów przedstawicielstwa handlowego.
Niemiecka firma specjalizuje się w stabilizacji gruntów. Firma pracuje z katalizatorem
przyjaznym dla środowiska. Służy do innowacyjnej i zrównoważonej stabilizacji gleby
w każdym zastosowaniu np. do budowy dróg i kolei. Technologia oszczędza zasoby,
ponieważ emisje CO2, a także materiały budowlane inżynierii lądowej są znacznie
ograniczone. Firma oferuje swój produkt na całym świecie zainteresowanym partnerom
w zakresie podwykonawstwa.
Armeńska firma produkuje różnorodne produkty z czekolady, suszonych owoców
w czekoladzie i suszonych owoców. Wszystkie produkty firmy są naturalne, a surowce
i opakowania używane do produkcji są importowane wyłącznie z krajów UE. Firma
poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Turecka firma oferująca wieloplatformowe mobilne gry wideo dla zwykłych graczy oraz
dzieci w wieku przedszkolnym i podstawowym szuka umowy o podwykonawstwo.
Firma jest w stanie opracować gry wieloplatformowe od podstaw w oparciu o potrzeby
partnerów.
Jeden z wiodących słoweńskich producentów systemów ochrony przeciwsłonecznej do
użytku zewnętrznego i wewnętrznego, poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów
swoich produktów i usług. Produkty są bardzo wysokiej jakości i zapewniają elastyczne
i wysoce skuteczne rozwiązania w zakresie ochrony przeciwsłonecznej i wzroku. Firma
oferuje umowę o pośrednictwo handlowe lub usługi dystrybucji.
Turecka firma z siedzibą w Izmirze produkuje różnego rodzaju maszyny dla sektora
konstrukcyjnego i budowlanego. Firma poszukuje partnerów, którzy mogą pracować
jako dystrybutorzy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Albańska firma specjalizuje się w zbieraniu i pakowaniu roślin leczniczych. Firma zbiera
i eksportuje rośliny lecznicze, takie jak szałwia, liście krzewów, kordylina krzewiasta,
liście cząbru górskiego, liście pokrzywy. Firma poszukuje agentów handlowych i / lub
dystrybutorów, aby rozszerzyć swoją działalność.
Słoweńska firma poligraficzna z wieloletnim doświadczeniem oferuje wysokiej jakości
usługi poligraficzne i opakowania oraz szeroką gamę produktów do drukowania /
pakowania dla różnych branż (chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej
i napojów itp.). Firma jest zainteresowana umowami produkcyjnymi i współpracą
handlową z agencjami w zakresie sprzedaży swoich usług i produktów na rynku
europejskim.
Bułgarski producent wyrobów z tworzyw sztucznych, poszukuje dystrybutorów z UE
z branży spożywczej i oferuje im umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Umowy
produkcyjne są oferowane browarom, producentom napojów bezalkoholowych,
producentom akumulatorów samochodowych, piekarniom, sklepom mięsnym
i cukierniczym, które poszukują producenta konkretnych produktów dla swoich firm.
Grecka firma, specjalizująca się w produkcji różnych greckich tradycyjnych serów,
poszukuje umów o pośrednictwo handlowe i dystrybucyjne. Potencjalni partnerzy
z zagranicy powinni działać jako agenci i dystrybutorzy, aby reprezentować
i sprzedawać produkty greckiej firmy w swoich krajach.
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Czeska rodzinna firma edukacyjna, zarejestrowana w Ministerstwie Edukacji Młodzieży
i Sportu Republiki Czeskiej, świadczy usługi dla zagranicznych studentów lub
emigrantów z krajów UE i spoza UE, którzy zamierzają studiować na uniwersytetach
i w szkołach średnich w Republice Czeskiej. Firma poszukuje agencji zajmujących się
edukacją za granicą, szkołami, agencjami pośrednictwa pracy dla studentów
zagranicznych, klubów emigrantów i stowarzyszeń rodaków za granicą, w celu zawarcia
umowy o świadczenie usług.
Chorwacka firma zajmująca się bezpieczeństwem, telekomunikacją i informatyką,
oferuje system dokładnych pomiarów laboratoryjnych, kontroli temperatury
i wilgotności w przemyśle farmaceutycznym. System zapewnia automatyczne,
niezawodne i ciągłe monitorowanie warunków środowiskowych na wszystkich
etapach produkcji i dystrybucji leków. Firma poszukuje pośredników handlowych
(agentów i dystrybutorów).
Firma turecka oferuje elektryczne maszyny testujące, z płytkami drukowanymi
obsługiwane przez obraz, które mogą być używane w testach prototypowych lub
w testach obwodów drukowanych przeprowadzanych na małą skalę. Łatwe w użyciu
produkty mogą być wykorzystywane do tanich testów w miejscach biurowych
i zamkniętych. Firma poszukuje umów o świadczenie usług dystrybucji.
Wiodący brytyjski producent i dostawca czujników momentu obrotowego,
przetworników momentu obrotowego i rozwiązań pomiaru mocy wału dla przemysłu,
rozwija się i poszukuje obecnie partnerów biznesowych z dystrybutorami
w następujących regionach geograficznych: Niemcy, Francja, Polska, Turcja, Europa
Wschodnia i wszystkie obszary, w których nie ma zasięgu dystrybucji.
Rumuńska firma z Baile Olanesti w hrabstwie Valcea, ma na celu promowanie
i koordynowanie działań wspierających odpowiedzialną, zrównoważoną i zdrową
turystykę. Firma posiada 5 hoteli i jedno uzdrowisko. Firma zamierza rozwijać
i rozszerzać lokalną turystykę i poszukuje touroperatorów zainteresowanych promocją
innowacyjnych pakietów wakacyjnych w ramach umów agencyjnych.
Izraelska profesjonalna firma budowlana specjalizująca się w projektach energii
odnawialnej (słonecznej) poszukuje partnerów. Poszukiwani są agenci, właściciele praw
do projektów fotowoltaicznych, firmy technologii słonecznych i grupy finansowe. Zalety
- niezbędne oszczędności finansowe i energetyczne, szerokie doświadczenie, w tym
funkcje integracyjne znajomości w terenie. Firma poszukuje umowy agencyjnej,
finansowej, usługowej i podwykonawstwa.
Rumuńska firma jest dobrze znanym dostawcą systemów i komponentów dla
przemysłu motoryzacyjnego. Produkty obejmują uszczelnienia z gumy i tworzyw
sztucznych, przewody paliwowe i hamulcowe, węże przenoszące płyn i układy
antywibracyjne. W ten sposób firma dąży do opracowania wysokiej jakości
komponentów do samochodów osobowych i lekkich ciężarówek. Partnerzy są
poszukiwani w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Włoskie MŚP, producent trójfazowych transformatorów średniego/niskiego napięcia
poszukuje agentów, dystrybutorów sprzętu elektrycznego, aby dotrzeć do
zagranicznych rynków i firm działających w sektorze energii ze źródeł odnawialnych
w zakresie umów na produkcję i usługi. Transformatory mocy nadają się do
zastosowania w różnych dziedzinach, tj. przemyśle, górnictwie, wojsku, ropie i gazie,
energii odnawialnej.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży specjalistycznych przyczep
ciągnikowych do potrzeb rolniczych, stara się rozszerzyć obszar swojej sprzedaży,
a także wdrożyć potencjał eksportowy firmy. Firma poszukuje partnerów do
ustanowienia długoterminowych partnerstw w ramach umowy o pośrednictwie
handlowym lub usługach dystrybucyjnych.
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Rumuńska firma specjalizuje się w dystrybucji różnych materiałów eksploatacyjnych
(elementów złącznych, profesjonalnych narzędzi, systemów podnoszących, produktów
chemicznych, produktów bezpieczeństwa i filtrów) dla dużych partnerów
przemysłowych oraz małych i średnich warsztatów. Firma jest zainteresowana
współpracą z międzynarodowymi firmami na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Partnerzy są poszukiwani niezależnie od kraju pochodzenia.
Serbska firma informatyczna, specjalizująca się w produkcji elektronicznej ruletki
i oprogramowania dla branży gier i kasyn, poszukuje potencjalnej umowy licencyjnej,
a także umowy handlowej.
Chorwacka firma IT oferuje kompleksowe rozwiązanie do Systemu Zarządzania
Miejscem Docelowym (DMS), które można dostosować do potrzeb każdego projektu i /
lub klienta. Firma poszukuje partnera zagranicznego do dystrybucji swojego
rozwiązania.
Włoska firma zajmująca się helikulturą (hodowlą ślimaków jadalnych), oferuje ślimaki
do bezpośredniego spożycia. Firma uzyskała unikalny gatunek ślimaków produkowany
metodą selektywną, opracowaną i wykorzystywaną przez firmę. Ślimaki uzyskują
optymalną charakterystykę w ciągu zaledwie 8 miesięcy, a ich mięso jest bogate
w białko, magnez i fosfor i charakteryzuje się niepowtarzalnym smakiem. Poszukiwani
są dystrybutorzy, którzy mają doświadczenie w sektorze świeżych produktów,
w zakresie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości oliwy z oliwek,
pochodzącej od miejscowych rolników, z nowoczesnymi i wydajnymi technologiami,
jest zainteresowana zawarciem długoterminowej współpracy z przedstawicielem
handlowym lub umową o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Dzięki bogatemu doświadczeniu rolnemu, rumuńska firma z Transylwanii jest aktywna
w dziedzinie uprawy zbóż, takich jak rzepak, jęczmień, pszenica, kukurydza, słonecznik
itp. Część produkcji roślinnej jest przekształcana w paszę dla zwierząt (w tym
pełnotłuste pochodzące z soi). Dysponując nowoczesnym zakładem selekcji
i przechowywania zbóż o pojemności ponad 8500 ton, rumuńska firma poszukuje
międzynarodowych dystrybutorów do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji.
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji miodu i produktów pszczelarskich, takich
jak monoflorowy i poliflorowy miód kwiatowy, perga, propolis, mleczko pszczele. Firma
zapewnia również opakowanie oraz pakowanie swoich produktów. Firma dąży do
rozszerzenia obszaru sprzedaży i realizacji swojego potencjału eksportowego.
Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do ustanowienia długoterminowych partnerstw
w ramach umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Firma ta oferuje przemysłowe, metalowe, plastikowe i ceramiczne systemy druku 3D,
dodatkowe oprogramowanie do drukarek oraz usługi druku 3D w Singapurze mających
zastosowanie w procesach projektowania, inżynierii lub prototypowania. Firma oferuje
swoje usługi, drukarki i rozwiązania drukarskie europejskim firmom, które chcą
produkować prototypy funkcjonalne lub małą produkcję seryjną ceramiki technicznej
za pośrednictwem umowy produkcyjnej.
Brytyjskie MŚP opracowało opatentowany system kontroli inteligentnego
wykorzystania wody deszczowej i wody szarej (względnie czystej wody z kąpieli,
zlewozmywaków, pralek i innych urządzeń) w warunkach domowych i komercyjnych.
System maksymalizuje wykorzystanie szarej wody i zebranej wody deszczowej w domu
i ogrodzie, aby zaoszczędzić do 55% rocznego kosztu wody (około 240 EUR / 220 GBP).
Produkt został niedawno wprowadzony na rynek w Wielkiej Brytanii, a MŚP poszukuje
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.
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Włoski wiodący producent zawieszanych teczek do mebli biurowych, z 55-letnim
doświadczeniem na rynku, znakomitą znajomością produktu i możliwością dostarczania
odpowiednich modeli dla każdego rynku, szuka usług pośrednictwa w handlu, w celu
rozszerzenia i rozwoju swojej sieci sprzedaży za granicą. Idealni partnerzy powinni być
dystrybutorami artykułów biurowych, takich jak hurtownicy, dealerzy, supermarkety,
detaliści. Firma jest zainteresowana umową o przedstawicielstwo handlowe lub umową
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Renomowana firma średniej wielkości, producent systemów skanujących 3D, szuka
nowych dystrybutorów w regionie EMEA i Ameryki Łacińskiej. Firma produkuje skanery
3D oparte na świetle strukturalnym do zastosowań przemysłowych i edukacyjnych.
Poszukiwani partnerzy to firmy, których sprzedaż koncentruje się na technologii 3D,
oprogramowaniu CAD i 3D, rzeczywistości wirtualnej, robotyce i tym podobnych.
Współpraca powinna opierać się na umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Turecki przedsiębiorca, produkujący miód, produkty do karmienia pszczół, mleko
pszczele i propolis szuka partnerów w Europie, którzy są gotowi sprzedawać,
dystrybuować i promować swoje produkty.
Hiszpańska firma programistyczna, specjalizująca się w tworzeniu platform
grywalizacyjnych dla HR (Human Resources) poszukuje agencji HR lub konsultantów
w północnej Europie - Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Danii, Szwecji i Norwegii - w celu
nawiązania partnerstwa, albo w formie opłaty za polecenie albo stając się partnerem
technologicznym w zakresie doradztwa HR. MŚP oferuje swoje usługi w ramach umowy
przedstawicielstwa handlowego lub umowy licencyjnej.

www.een.wmarr.olsztyn.pl

