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Oferty międzynarodowej współpracy biznesowej MARZEC 2019 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1. BRNL20190109001 

Holenderska firma zajmująca się rozwijaniem kontaktów biznesowych poszukuje 
producentów innowacyjnych urządzeń IT, chcących wejść na nowe rynki. Firma oferuje 
dostęp do sieci branżowych partnerów, co pozwala na zwiększenie sprzedaży oraz 
rozpoznawalności marki. Firma skraca czas potrzebny do wejścia na rynek dla nowych 
produktów i oferuje usługi dystrybucji i pośrednictwa handlowego. 

2. BRFR20181015001 
Agent handlowy, działający od 2013 roku w okolicach Paryża oferuje usługi 
pośrednictwa handlowego firmom produkującym wyroby techniczne (elektronikę, 
nowoczesne materiały, wyroby metalowe), które pragną wejść na rynki zagraniczne.  

3. BRDE20190206002 

Niemiecka firma z sektora MSP działająca w branży spożywczej, specjalizująca się 
w produkcji przypraw i mieszanek przypraw poszukuje producentów takich wyrobów, 
które muszą być wysokiej jakości i posiadać certyfikaty bio. Firma oferuje umowę 
produkcyjną. 

4. BRHR20181220001 

Chorwacka firma zajmuje się przetwarzaniem i transportem odpadów innych niż 
niebezpieczne. Firma produkuje również energię z takich odpadów jak szlam, paliwo 
pochodzące z odpadów, paliwo stałe z odpadów oraz inne śmieci z frakcji nadsitowej. 
Firma chce podpisać umowę o świadczeniu usług oraz zawiązać spółkę joint venture.  

5. BRFR20190219001 

Francuska firma zajmująca się tworzeniem i produkcją świeczek zapachowych 
i dekoracyjnych poszukuje partnerów będących w stanie wyprodukować 100% 
naturalne świecie, głównie z olejków roślinnych - świeczki do podgrzewania, świec 
blokowych oraz zwykłych w różnych kolorach/zapachach.  

6. BRDE20190206003 

Niemiecka firma z Frankfurtu nad Menem działa w sektorze budowlanym od ponad 25 
lat. Firma zawiera kontrakty i zarządza projektami na rzecz bułgarskich firm 
budowlanych. Poszukiwane są przedsiębiorstwa budowlane, szczególnie z Europy 
Wschodniej, zainteresowane świadczeniem usług podwykonawstwa na terenie 
Niemiec.  
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7. BRFR20190214001 
Francuska firma produkująca lody poszukuje producentów drewnianych patyczków do 
lodów. 

8. BODE20181128002 

Niemiecka firma inżynieryjna specjalizująca się w budowaniu zakładów przemysłowych, 
zajmująca się w szczególności napowietrzaniem i technologią związaną 
z pomieszczeniami czystymi szukają partnerów w Austrii, Belgii, Francji, Polsce 
i Holandii. 

9. BOLT20190205001 
Litewska firma zajmująca się budową 3-gwiazdkowego hotelu rodzinnego poszukuje 
inwestora.  

10. BOGR20190114001 

Grecka piekarnia, posiadająca ugruntowaną pozycję na krajowym rynku produkuje 
wszystkie rodzaje wypieków, jednak jej flagowym produktem jest ciastko "Kurabiye", 
tradycyjny grecki przysmak z mąki, masła, cukru i migdałów. Firma posiada spory udział 
na lokalnym rynku, a w celu rozszerzenia swojej działalności na inne kraje poszukuje 
dystrybutorów z Europy, USA i Chin. 

11. BOUA20181127001 
Ukraińska firma produkująca naturalną wodę mineralną poszukuje dystrybutorów 
z krajów UE, Bliskiego Wschodu i Afryki. Firma oferuje wysokiej jakości wodę, cenioną 
na rynku węgierskim. 

12. BOUK20190204001 
Brytyjska firma programistyczna specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań w koncepcji 
end-to-end poszukuje partnerów zainteresowanych usprawnieniem lub 
przebudowaniem swoich systemów. 

13. BORO20190131001 

Rumuńska firma specjalizująca się w produktach rękodzielniczych stworzyła technikę 
ręcznego dekorowania doniczek z ceramiki, co pozwala na tworzenie unikalnych 
przedmiotów do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Firma poszukuje partnerów z branż 
wystroju wnętrz, dekoracyjnej i ogrodniczej zainteresowanej dystrybucją jej 
produktów. 

14. BODE20190123001 

Niemiecka firma o ugruntowanej pozycji na rynku zajmuje się produkcją pod marką 
własną napojów na bazie mleka, kaw mrożonych, kaw parzonych na zimno, koktajli 
proteinowych oraz kaw. Firma eksportuje swoje produkty do takich krajów jak Irak, 
Chiny i kraje UE, jednak nadal stara się rozwinąć swoją sieć sprzedaży zagranicznej. 

15. BOSG20190114012 

Singapurska firma, założona w 1988, jest jednym z wiodących producentów 
kontraktowych w branży medycznej na lokalnym rynku. Firma specjalizuje się 
w projektowaniu i certyfikacji, formowania wtryskowego plastików, montażu, 
pakowaniu i dostawie produktów. Firma oferuje usługi produkcyjne partnerom 
z Europy. 

16. BOUK20190118001 

Brytyjska firma o ugruntowanej pozycji na rynku specjalizuje się w produkcji 
oświetlenia zewnętrznego - słupów, masztów i wysokowydajnego oświetlenia 
stosowanego w takich miejscach jak stadiony, porty, lotniska, sektor paliwowy 
i kolejnictwo. Firma poszukuje dystrybutorów w krajach Europy. 

17. BOTR20190109002 
Turecki producent ekranów LED oraz ekranów reklamowych, stadionowych, 
montowanych na dworcach i w pojazdach transportu zbiorowego poszukuje 
dystrybutorów i oferuje usługi podwykonawstwa/produkcji OEM. 

18. BORO20190206001 

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów ze stali - arkuszy, rur, prętów, 
łączników i innych akcesoriów oferuje produkty dla wielu sektorów przemysłu - 
chemicznego, tekstylnego, spożywczego, papierniczego i generatorów, a także oferuje 
usługi cięcia laserem oraz wykańczania. Firma świadczy usługi podwykonawstwa. 

19. BOCZ20190110001 

Czeska firma świadczy usługi z zakresu inżynierii maszyn - produkuje na zamówienie 
precyzyjne części maszyn, takie jak wałki, rewolwery narzędziowe itp. Firma oferuje 
również usługi remontowania maszyn. Firma poszukuje partnerów, którzy chcą 
wyremontować swój park maszynowy lub są zainteresowani umową produkcyjną na 
projektowanie i produkcję części do maszyn. 
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20. BORO20190124001 

Rumuńska firma IT stworzyła platformę do rekrutowania i zarządzania kontraktami 
profesorów. Narzędzie to umożliwia wgląd w szczegóły procesu zarządzania - dane 
osobowe, podpisane umowy, obłożenie pracą, potwierdzanie czasu pracy i płace. Firma 
poszukuje agentów handlowych działających w sektorze edukacji. 

21. BOCZ20190222003 

Czeska firma produkuje suplementy diety dla ludzi i zwierząt domowych, będące 
zaawansowanymi produktami z działaniem potwierdzonym badaniami. Firma posiada 
własny dział B&R oraz certyfikowany zakład produkcyjny, w który może produkować 
również suplementy na zamówienie innych podmiotów. Ich produkty mogą być 
produkowane w formie tabletek, proszków oraz saszetek.  

22. BORO20190122002 

Rumuńska firma specjalizująca się w organizowaniu szkoleń (liderów organizacji, 
krytycznego myślenia, planowania strategicznego, zarządzania czasem, efektywnej 
komunikacji, tworzeniu prezentacji) oraz programów budujących zespół oraz 
konsultacji i planowania w skali makro dla firm. Stosując oryginalne i skuteczne 
metodologie, rumuński zespól oferuje swoje usługi zagranicznym partnerom na 
podstawie outsourcingu. 

23. BORO20190211001 
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji ręcznie robionych tradycyjnych 
rumuńskich bluz poszukuje zagranicznych dystrybutorów. Możliwa jest produkcja 
niskoseryjna.  

24. BODE20181204001 

Niemiecka firma zajmująca się produkcją filtrów dichroicznych do polaryzacji poszukuje 
dystrybutorów i agentów handlowych w celu wejścia na nowe rynki. Polaryzatory to 
ważne części instrumentów i urządzeń optycznych, stosowane w przemyśle oraz 
badaniach naukowych i astronomii, urządzeniach medycznych i w procesach produkcji. 

25. BORU20190122001 

Rosyjska firma z regionu Udmurcji posiada doświadczenie w dostarczaniu dużych serii 
produktów elektronicznych  dla klientów z różnych sektorów przemysłu - systemy 
bezpieczeństwa kolejowego, systemy radiowe, wyposażenie pól naftowych, urządzenia 
nawigacyjne, systemy telekomunikacyjne itp. Firma oferuje usługi produkcyjne. 

26. BORO20190110001 
Rumuńska firma produkuje meble na zamówienie ze sklejki i drewna dla klientów 
indywidualnych, instytucjonalnych i przedsiębiorstw. Firma oferuje szeroką gamę mebli 
do domu i biura. Poszukuje umów produkcyjnych i oferuje usługi podwykonawstwa. 

27. BOIT20181011001 

Winnica z włoskiej Toskanii, z regionu Chianti Classico, założona prawie 30 lat temu 
jako mała winnica produkująca niewielkie ilości Chianti Classico i win stołowych, 
obecnie produkuje dwie linie wina  Chianti Classico, Supertoskana, wina z południa 
Toskanii, białe, różowe i deserowe. Firma produkuje również oliwę z oliwek. 
Poszukiwani są dystrybutorzy i agenci handlowi. 

28. BOUA20181230001 
Ukraińska firma produkcyjna zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem seryjnych 
i projektowanych na zamówienie barierek drogowych i metalowych kubłów. Firma 
poszukuje agentów handlowych na rynkach zagranicznych. 

29. BOHR20181019001 
Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji okiennic i żaluzji, zasłon oraz moskitier, 
które mogą zostać wyposażone w silniki oraz inteligentne sterowniki oferuje usługi 
produkcji i podwykonawstwa. 

30. BOUK20181106002 
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów cukierniczych na bazie mąki 
(ciastek z cukrem i z masłem) poszukuje dystrybutorów. 

31. BORO20181207001  

Specjalizująca się w tworzeniu stron internetowych, projektowaniu, cyfrowym 
marketingu oraz tworzeniu kontentu rumuńska firma IT z Transylwanii, szuka w Europie 
oraz poza nią światowych firm zainteresowanych profesjonalnymi rozwiązaniami 
z zakresu tworzenia stron internetowych w celu zawarcia umowy usługowej. 

32.   BODE20181217003  

Niemiecka firma oferuje rozwiązania do automatycznego generowania tekstów, 
zwłaszcza w celu stworzenia nowych raportów takich jak biznesowe, finansowe lub 
giełdowe, włączając w to rozwiązania szyte na miarę klienta. Firma szuka szuka 
partnerów umowy komercyjnej. 
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33.   BOUA20190118003  

Ukraiński producent podziemnych (sejsmicznych) systemów bezpieczeństwa do 
obiektów i parcel w każdym rozmiarze szuka międzynarodowych partnerów 
strategicznych w celu reprezentacji na rynkach światowych.  Proponowany system 
bezpieczeństwa jest zaprojektowany i wyprodukowany na Ukrainie i wykrywa ruch 
osób oraz wszczyna alarm, identyfikuje intruza z dokładnością do 5 metrów, a każdy 
sensor posiada zasięg do 50 metrów. Poszukiwana współpraca: umowa joint venture 
i licencyjna. 

34.   BOKR20180611001  

Koreańska firma opracowała inteligentny napęd i przewód. Produkt jest jednostką 
napędową  do silnika przyczepnego i składa się z inteligentnego napędu i przewodu, 
który może być używany do łodzi niskiej jak i wysokiej prędkości. Firma szuka 
partnerów do wspólnego znalezienia rynku zbytu, na zasadzie umowy komercyjnej lub 
licencyjnej. 

35.   BOSG20190110004  

Firma z Singapuru specjalizuje się w zaawansowanych aplikacjach analizy danych, które 
skupiają się na zdrowiu, zawodach podwyższonego ryzyka oraz zarządzaniu ryzykiem, 
pozwala na zwiększenie i optymalizację pracy z dostępnymi danymi. Szukają 
potencjalnych partnerów biznesowych z Europy, takich jak dystrybutorzy, na zasadzie 
umowy dystrybucyjnej , zwłaszcza z UK, Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Holandii. 

36.   BOFR20190117001  

Francuska firma zajmująca się opieką zdrowotną, specjalizuje się w fizjologii 
i autonomicznym systemie nerwowym (ANS), rozwinęła innowacyjny sprzęt 
diagnostyczny to mierzenia poziomu stresu chronicznego. Rozwiązanie jest 
opatentowane, nieinwazyjne i szybkie, przeznaczone dla zawodów związanych ze 
zdrowiem, ale również aptek i firm. Francuska firma szuka dystrybutorów lub licencji na 
technologie dla producentów. 

37.  BOPT20190124002 

Portugalska firma posiadająca solidny system elektryczny projektuje i zapewnia 
ekspertyzę odnośnie integratorów systemów elektrycznych do szczególnych 
zastosowań.  System współpracuje z wiodącymi narzędziami spełniającymi 
przemysłowe standardy techniczne w celu pomocy swoim klientom w projektowaniu 
nowych integratorów systemowych z możliwością integracji komponentów od różnych 
producentów oraz łączenia rozdzielni elektrycznych do innych systemów w ramach 
instalacji elektrycznej. Poszukiwane jest partnerstwo w oparciu o umowę produkcyjną. 

38. BOFR20190205001 

Dobrze znany francuski producent i dystrybutor narzędzi medycznych, które ciągle są 
udoskonalane szuka możliwości rozszerzenia swojej działalności zagranicznej dla swoich 
produktów do wspomagania oddechu. Dział urządzeń do wspomagania oddechu składa 
się z wysokiej jakości produktów do terapii tlenowej (koncentratory O2, systemy 
monitorujące, oksymetry..) oraz do ćwiczeń oddechowych (innowacyjne urządzenia do 
przywracania funkcji tętnicy płucnej oraz ćwiczeń). Firma szuka dystrybutorów. 

39.  BOIL20190102001 

Firma z Izraela zajmująca się profesjonalnym procesem produkcji na zlecenie szuka 
partnerów do reprezentacji przed klientami - producentów z różnych branż (głównie 
żywność i napoje) oraz dostawców/producentów opakowań. Zalety to zaawansowany 
wewnętrzny proces produkcji, szybkie reagowanie i różnorodność wysokiej jakości 
produktów. Firma szuka agencji komercyjnych i umowy podwykonawstwa. 

40.  BOUK20190111002 

Brytyjska firma posiadająca siedzibę niedaleko centrum Londynu i powiązania 
transportowe z elastycznym i  kompleksowym systemem magazynowania, realizacji, 
usługi kurierskie, usługi e-mailingowe i dystrybucyjne, szuka długoterminowej umowy 
usługowej z firmami importującymi/eksportującymi poszukujących rozwiązań 
logistycznych w południowo-wschodniej Anglii. 

41. BOUA20181228002 
Firma ze wschodniej Ukrainy z 20-letnim doświadczeniem  w produkcji metalowych 
zamków szuka partnerów do umowy dystrybucyjnej. 
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42.  BOCY20190213001 

Cypryjska firma produkcyjna dostarczająca produkty z  papierów eksploatacyjnych 
szuka potencjalnych partnerów z Europy i poza nią w ramach umowy komercyjnej 
i dystrybucyjnej. Agenci i dystrybutorzy powinni reprezentować i sprzedawać produkty 
firmy w swoich krajach.  

43.  BORO20190129001 

Doświadczone zrzeszenie rumuńskich rolników, działające od 10 lat w sektorze agro-
food uprawia ekologiczne i tradycyjne rolnictwo bazujące na świadomych zasadach 
ochrony środowiska. Rumuńskie zrzeszenie rolników jest zainteresowane współpracą 
z międzynarodowymi partnerami (start-upy, mikro, małe i średnie oraz duże firmy, 
instytucje R&D i/lub uniwersytety lub jednostki pozarządowe pracujące w sektorze 
agrofood w celu rozwoju nowych projektów na zasadzie umowy usługowej. 

44.  BOCZ20190110004 

Mała czeska innowacyjna firma rozwija, produkuje i instaluje szkoleniowe i sztucznie 
naśnieżane stoki w Czechach od wielu lat i szuka partnerów na zasadzie umowy 
komercyjnej lub dystrybucyjnej lub licencyjnej. Użyta technologia ze specjalnych 
nanomateriałów do modyfikacji polimerów jest odpowiednich dla narciarstwa, 
snowboardingu oraz biegów narciarskich. 

45.  BOAL20181204001 
Albański producent oliwy z oliwek z prawie 16-letnim doświadczeniem w branży szuka 
dystrybutorów we Francji, Niemczech i we Włoszech. Firma przetwarza tylko 
organicznie rosnące oliwki z regionów Albanii i produkuje oliwę virgin i extra virgin. 

46. BOCN20190116001 

Ta chińska firma, specjalizująca się w przetwarzaniu lotnych związków organicznych 
(LZO), opracowała  rodzaj gazowej maszyny do molekularnego rozszczepiania 
cząsteczek, co przyczynia się do efektywnego przetwarzania LZO. Maszyna jest w stanie 
dokładnie oddzielić trującą i niebezpieczną substancję w stanie gazowym i wolnym.  
Może też przeprowadzać proces dezodoryzacji i oczyszczania w wysokich stężeniach 
i wysokim przepływie powietrza. Firma poszukuje europejskich przedstawicieli 
handlowych do współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa.   

47. BOES20190121001 

Hiszpańska firma produkuje wysokiej jakości mąkę kasztanową, która charakteryzuje 
się intensywnym aromatem, miękką konsystencją i słodkim smakiem. Mąka 
przeznaczona jest do spożycia przez ludzi. Produkty, które oferuje firma chronione są 
pieczęcią gwarancji. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów, 
zainteresowanych zakupem lub dystrybucją tego produktu. 

48. BOSG20190111005 

Chcąc poszerzyć rynek sprzedaży swoich produktów, firma z Singapuru poszukuje 
dystrybutorów w Europie. Oferowany sprzęt z zakresu bezpieczeństwa to: drabiny 
pomostowe, urządzenia dostępowe, stalowe rusztowania, rury, ocynkowane ramy 
i produkty do transportu materiałów używane w sektorze morskim, naftowym 
i gazowym oraz w budownictwie. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach 
umowy dystrybucji w całej Europie.  

49. BOBA20180620001 

Bośniacka firma zajmująca się produkcją oraz pracami instalacyjnymi w zakresie sprzętu 
do zabawy wykorzystywanego na placach zabaw (publicznych i prywatnych), poszukuje 
zagranicznych partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji lub umowy 
usługowej, celu wprowadzenia swoich usług i produktów na rynek UE i poza nią. 

50. BOTR20181115003 

Turecka firma zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem urządzeń stalowych 
i mechanicznych, z uwzględnieniem projektów "pod klucz". Firma chce działać jako 
podwykonawca i producent w dostarczaniu projektów pod klucz dla firm zajmujących 
się cementem, górnictwem, żelazem, stalą, drewnem i motoryzacją. Firma posiada 
certyfikaty ISO 9001, EN 1090, EN 3834-2, EN 14001, EN 18001. 

51.  BOFR20190124001 

Francuski specjalista w zakresie kotlarskich rozwiązań dostosowanych do potrzeb 
urządzeń procesowych, zbiorników do przechowywania i mieszania oraz mechanicznie 
spawanych części dla różnych gałęzi przemysłu chce rozszerzyć swoją działalność w 
Europie poprzez współpracę z partnerami takimi jak firmy inżynieryjne, EPC i EPCM 
(inżynieria, zakup oraz budownictwo i inżynieria, zaopatrzenie i zarządzanie budową), 
poszukuje wykonawców lub dostawców procesów w ramach umowy produkcyjnej. 
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52. BONL20190130001 

Holenderskie MŚP jest producentem koktajli bezalkoholowych, ich "mocktaile "są 
bardzo zdrowe i smakują jak alkoholowe, ale są wolne od cukru i sztucznych aromatów. 
Aby rozszerzyć swój rynek, firma poszukuje dystrybutorów w Europie, USA i na Bliskim 
Wschodzie.  

53. BOUK20190214001 

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje dystrybutorów usług zdrowotnych, tzw. screeningu 
medycznego. Usługa obejmuje 1-godzinną diagnozę, w ramach której wykonywanych 
jest ok. 120 odczytów, z natychmiastowym raportem i dostosowanymi poradami 
zdrowotnymi i żywieniowymi dla klienta. 

54.  BOUK20190130001 

Londyński startup opracował najnowocześniejszy algorytm uczenia maszynowego, 
który przewiduje dostępność miejsc parkingowych. Firma oferuje swoje usługi 
zarządcom parkingów lub mobilnych parkingów w celu analizy danych o płatnościach 
parkingowych i generowania prognoz dotyczących przyszłych miejsc w celu wdrożenia 
dynamicznego systemu wyceny opartego na zarządzaniu zyskami. W rezultacie 
uzyskamy optymalne wykorzystanie zasobów parkingowych wraz ze wzrostem 
przychodów. 

55. BOUA20180731003 

Ukraiński producent wysokiej jakości ekologicznych, suszonych owoców, które nie 
zawierają barwników, cukru, konserwantów ani żadnych innych dodatków, szuka 
partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i umowy o pośrednictwo 
handlowe w celu dystrybucji swoich produktów. 

56. BOUK20181026001 

Brytyjski startup, skoncentrowany na rozwoju narzędzi do systemów cyfrowych, 
oferuje wydajne rozwiązania dla tych, którzy chcą poprawić efektywność swoich 
aplikacji. Specjalizują się w użyciu programowalne matryce bramkowe (FPGA) do 
tworzenia cyfrowych systemów i są zainteresowani pracą z podmiotami działającymi 
w obszarach sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i dużych zbiorów danych. Startup 
zainteresowany jest umowami serwisowymi lub umowami joint venture. 

57. BORO20181129001 
Firma z północno-wschodniej Rumunii oferuje ekologiczny rokitnik dla europejskich 
producentów żywności funkcjonalnej i produktów farmaceutycznych / suplementów, 
preferowana współpraca - umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

58. BOHR20181212001 

Chorwacka firma, specjalizująca się w doradztwie, opracowywaniu i projektowaniu 
produktów w dziedzinie inżynierii mechanicznej i elektrotechniki, poszukuje partnerów 
za granicą w ramach umowy o podwykonawstwo, outsourcing lub usługi. 
Firma zapewnia inżynierię, projektowanie, symulację oraz testowanie produktów przed 
produkcją seryjną. Oferowana jest również produkcja prototypów.  

59.  BOMK20190114001 

Macedońska firma z dużym doświadczeniem w produkcji stali oferuje możliwość 
działania jako podwykonawca różnorodnych konstrukcji stalowych. Konstrukcje 
stalowe są przeznaczone zarówno do budynków przemysłowych, jak i komercyjnych 
a ich usługi są realizowane w sposób opłacalny, niezawodny i profesjonalny. 
Poszukiwani partnerzy to MŚP z branży budowlanej i metalowej zainteresowani 
umowami podwykonawstwa. 

60. BOFI20180130002 

Fińska spółdzielnia opracowała infrastrukturę i narzędzia do rozwoju interoperacyjnych 
usług cyfrowych. Model oferuje stały wzrost dochodów swoich członków bez 
poświęcania ich niezależności i prowadzonych biznesów. Spółdzielnia poszukuje 
nowych członków zajmujących się rozwojem usług cyfrowych. Forma współpracy to 
umowa joint venture. 

61. BORS20180112001 

Serbska firma specjalizująca się w oznaczeniach architektonicznych, promocyjnych 
i przemysłowych poszukuje agentów handlowych dla swoich emaliowanych paneli do 
komunikacji wizualnej. Firma oferuje wysokiej jakości produkty i rozwiązania 
projektowe tworzone przez zespół artystów według życzeń klienta. 
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62. BOIL20171202001 

Izraelska firma projektuje, produkuje i sprzedaje odzież i akcesoria pod kilkoma 
markami. Ma wielu parterów franczyzowych w ponad 12 krajach i regionach. Przez lata 
firma stała się franczyzobiorcą wielu międzynarodowych marek. Korzyścią są dobre 
warunki współpracy,  jakie firma daje partnerom.  Są nimi firmy odzieżowe, hurtownicy, 
sklepy branżowe itp. Firma poszukuje umowy franczyzowej. 

63. BOIT20180212001 

Włoski projektant nowych pomysłów i propozycji innowacyjnych zabawek, książek 
i akcesoriów dla dzieci jest zainteresowany współpracą z europejskimi firmami, które 
chcą rozwinąć swoją produkcję w tym sektorze. Projektant oferuje umowę usługową 
producentom zabawek i wydawcom zainteresowanym innowacyjnymi produktami dla 
dzieci.  

64. BOHU20180122001 
Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji i sprzedaży ręcznych instrumentów 
medycznych - chirurgicznych i dentystycznych - dla ludzi i zwierząt poszukuje agentów 
i dystrybutorów w ramach umów agencji handlowej i usług dystrybucyjnych. 

65. BOUA20180101001 

Ukraińska firma specjalizuje się w projektowaniu unikalnych maszyn dla budownictwa, 
szczególnie do produkcji betonu spienionego w warunkach placu budowy, 
energooszczędnego betonu spienionego dla budownictwa przemysłowego 
i mieszkalnego. Firma poszukuje agentów do reprezentacji jej produktów 
i dystrybutorów do ich sprzedaży. 

66. BOUA20180112001 

Ukraińska firma aktywna jako eksporter, specjalizująca się w produkcji artykułów dla 
domu, takich jak środki czyszczące, gąbki, kołki odzieżowe, worki na odpadki i podobne 
materiały, poszukuje partnerów do współpracy   w ramach umowy usług 
dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej. Firma oferuje produkcję pod marką 
zleceniodawcy. 

67. BODE20180206002 

Niemiecki producent instrumentów (zarejestrowany znak towarowy) do biopsji skóry 
i skrobaczek poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów na całym świecie. Ich 
dziurniki i skrobaczki do skóry (skalpele pierścieniowe) są używane w dermatologii, 
ginekologii, urologii lub chirurgii plastycznej w praktykach prywatnych i klinikach. 
Przyrządy mają klasę medyczną IIa i są opracowane i produkowane w Niemczech. 
Sterylne produkty jednorazowego użytku charakteryzują się niezwykle ostrymi 
krawędziami ciecia, dokładnością i ergonomią. 

68. BOQA20180121001 
Katarska firma dostarcza gumowe produkty z recyklingu opon stosowane na boiskach 
sportowych, bieżniach, w ogródkach zabaw, infrastrukturze budynków i wykładzinach. 
Firma poszukuje agentów i dystrybutorów na rynkach światowych. 

69. BOKR20171229001 

Południowokoreańska firma powstała w 2016 roku specjalizuje się w tworzeniu 
platformy gospodarki dzielenia informacji (aplikacja na smartfon i usługi webowe). 
Firma planuje rozpocząć globalny biznes z europejskim partnerem w ramach umowy 
joint venture lub licencji. 

70. BOUA20170915001 

Ukraińskie centrum B+R oferuje badania przedkliniczne nowych substancji 
farmakologicznych i produktów medycznych. Prowadzi szeroki zakres badań: odsiew 
i badania toksycznych, immunotoksycznych, mutagennych, rakotwórczych, 
antynowotworowych, antymetastatycznych właściwości substancji. Ma podstawy 
naukowo-metodyczne i doświadczalne. Centrum poszukuje instytucji, które potrzebują 
szerokiego zakresu badań przedklinicznych. Forma współpracy to umowa na 
świadczenie usług. 

71. BORO20180118002 
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy pił do cięcia bali 
w przemyśle drzewnym. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów 
zagranicznych do zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

72. BOUA20180206001 
Ukraiński producent zbóż, mąki pszennej i makaronu poszukuje partnerów - 
dystrybutorów do zorganizowania sprzedaży na rynku międzynarodowym na bazie 
umowy dystrybucji. 
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73. BOBE20180111001 

Belgijski producent bojlerów na pellety drewniane (do użytku domowego) poszukuje 
dystrybutorów i hurtowników, którzy mają sieć lub zespół instalatorów, mogących 
promować i instalować bojlery w innych krajach europejskich oraz zapewnić serwis 
techniczny. Poszukiwana współpraca na bazie umów usług dystrybucyjnych. 

74. BOUA20180129001 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji obuwia - boty, półbuty, mokasyny, sandały 
- dla ogółu konsumentów poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. W ofercie 
są kolekcje męskie, damskie i dziecięce. Firma oferuje umowy dystrybucji lub/i agencji 
handlowej partnerom z sektora odzieżowego do rozwoju sieci handlowej na świecie. 

75. BOIL20180108001 

Izraelskie MŚP, dom montażowy, dostawca usług montażowych w dziedzinie 
mikrooptyki, optoelektroniki, mikro-elektroniki i fotoniki poszukuje firm stosujących 
wymienione mikrosystemy w swoich produktach. Korzyści obejmują kreatywne 
myślenie "niestandardowe", proces szybkiego montażu, zaawansowane doświadczenie, 
wyszkolony zespół ekspertów, innowacyjne wyposażenie montażowe itp. Firma 
poszukuje  partnerów do umów agencji handlowej, usług i podwykonawstwa. 

76. BRFI20190207001 
Fiński sprzedawca detaliczny narzędzi do szlifowania i cięcia dla przemysłu metalowego 
poszukuje podobnych i uzupełniających produktów do szlifowania i cięcia w Polsce, 
Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i na Łotwie. 

77. BRSE20190129001 

Szwedzka firma produkująca zaawansowane technologie obróbki skrawaniem dla 
przemysłu lotniczego poszukuje opłacalnego dostawcy odlewów z żeliwa szarego. 
Dostawca powinien posiadać certyfikowany system zarządzania i zdolność do wstępnej 
obróbki skrawaniem i końcowej obróbki produkowanych odlewów. Producenci 
produkujący odlewy od małych do ciężkich (20-8500 kg) z partiami produkcyjnymi od 
10 do 100 sztuk są poszukiwani w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Czechach lub 
Rumunii w celu zawarcia umowy podwykonawczej. 

78. BRUK20190222001 

Ta brytyjska spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji różnych 
marek i typów rowerów. Firma poszukuje partnerów produkcyjnych będących w stanie 
produkować i montować rowery elektryczne na sprzedaż w Wielkiej Brytanii. Firma ta 
poszukuje produkcji głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, jak również 
w częściach Azji Mniejszej. Firma  posiada dużą sieć niezależnych sprzedawców, a więc 
ma potencjał do osiągnięcia znaczącej skali sprzedaży. 

79. BRRO20190122001 

Rumuńska firma jest zainteresowana  dystrybuowaniem paneli fotowoltaicznych 
i paneli słonecznych. Obecnie firma oferuje usługi projektowe i instalacyjne dla 
systemów solarnych i innych typów instalacji elektrycznych. Potencjalnymi partnerami 
są producenci i hurtownicy paneli słonecznych. Współpraca będzie oparta na umowach 
o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

80. BRRO20190129001 
Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji produktów i materiałów potrzebnych 
do budowy chce poszerzyć swoje portfolio jako dystrybutor i poszukuje dostawcy lub 
producenta produktów montażowych: śrub, podkładek i nakrętek. 

81. BRDK20190206001 

Duńska firma specjalizująca się w dostawach systemów wentylacji przemysłowej 
poszukuje doświadczonych producentów z istniejącym asortymentem wentylatorów 
odśrodkowych wolnoobrotowych wykonanych ze stali ocynkowanej. Najlepiej jeśli 
partner będzie miał siedzibę we Włoszech, w Polsce lub w krajach bałtyckich. 

82. BRRO20190123001 

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji produktów i materiałów potrzebnych 
do budowy, chce poszerzyć swoje portfolio jako dystrybutor i poszukuje dostawcy lub 
producenta zestawów narzędzi ręcznych oraz pianki poliuretanowej w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
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83. BRFR20190205001 

Francuski startup specjalizuje się w branży czystej energii, obecnie chce produkować 
moduły wodorowe do produkcji czystego wodoru na żądanie z wody słonej. Kluczowe 
działania badawczo-rozwojowe są w trakcie realizacji. Firma poszukuje partnera 
produkcyjnego specjalizującego się w technologii Spiekania Plazmowego (SPS) z dużym 
doświadczeniem w zakresie grafitu, ceramiki lub innych materiałów. Firma ubiega się 
również o środki na badania i rozwój z różnych europejskich i krajowych programach 
grantowych. 

84. BRDE20190206001 

Niemiecka agencja sprzedaży poszukuje producentów części odlewów ciśnieniowych, 
części tłoczonych, giętych rur i profili, filtrów i silników, integratorów systemów 
automatyki, producentów komponentów automatyki, producentów robotów i twórców 
oprogramowania robotycznego. Firma poszukuje międzynarodowych dostawców, 
którzy są gotowi do pracy na podstawie umowy agencyjnej. 

85. BRUK20190110001 

Agent handlowy z Wielkiej Brytanii poszukuje nowych europejskich produktów 
ekologicznych i naturalnych, aby reprezentować dystrybutorów. Jako doświadczony 
konsultant ds. handlu produktami naturalnymi, poszukuje on producentów żywności 
ekologicznej, napojów, suplementów, odżywek dla sportowców i/lub organicznych 
napojów alkoholowych lub bezalkoholowych, aby za pośrednictwem agencji handlowej 
przedstawić brytyjskim dystrybutorom i branży handlu naturalnego.  

86. BRES20190215001 

Hiszpańskie centrum technologiczne specjalizujące się w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych, kompozytów, polimerów poszukuje nowych komercyjnych polimerów 
biopolimerowych i biodegradowalnych. Klient jest zainteresowany biopolimerami 
otrzymywanymi z monomerów syntetyzowanych z surowców odnawialnych, takich jak 
kwas bursztynowy, kwas adypinowy czy technologie biosyntezy takie jak synteza 
mikrobiologiczna. Celem jest opracowanie ulegających wysokiej biodegradacji 
mieszanek polimerowych na bazie bursztynianu polibutylenu i polihydroksymaślanu na 
podstawie umowy produkcyjnej. 

87. BRHU20190128001 

Węgierskie MŚP, które zajmuje się dystrybucją produktów zdrowotnych (wyrobów 
medycznych), jest otwarte na różne możliwości współpracy oparte na pośrednictwie 
handlowym. Firma poszukuje nowych produktów, aby poszerzyć swoją ofertę 
produktową, w szczególności wyrobów medycznych (nie suplementów diety). Firma 
poszukuje partnerów z Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych. 

88. BRUK20190115001 

Brytyjska firma jest firmą handlową działającą na rynku międzynarodowym i działającą 
w globalnej sieci partnerów. Firma posiada zespół marketingu sprzedaży z wieloletnim 
doświadczeniem w brytyjskiej sprzedaży fast foodów i handlu towarami luksusowymi.  
Aby rozszerzyć łańcuch dostaw i wypełnić zobowiązania dotyczące zamówień, 
poszukuje obecnie włoskich dostawców żywności i napojów oraz dostawców towarów 
luksusowych na podstawie umowy z agencją handlową. 

89. BRSI20181220005 

Słoweńska hurtownia, specjalizująca się w sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych, 
unowocześnia sieć dostawców. W związku z tym poszukuje producentów kabli 
grzejnych w UE, którzy mają mogliby dostarczać takie produkty do słoweńskiej spółki. 
Proponowana forma współpracy to umowa agencyjna. 

90. BRSE20190204001 

Szwedzkie MŚP zaprojektowało nowe buty i obuwie ochronne, które mogą być 
używane do ochrony zwykłych butów w złych warunkach pogodowych, podobnie jak 
w przypadku kaloszy. Firma poszukuje obecnie dostawcy lekkiej tkaniny polimerowej 
oraz producenta obuwia do produkcji pierwszej serii obuwia. Partner lub partnerzy 
powinni być gotowi do omówienia wszystkich aspektów dotyczących najlepszych 
wyników, w tym projektu i doboru materiałów, oraz do zawarcia umowy o 
produkcję/podwykonawstwo. 
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91. BRCN20190131001 

Ta chińska firma zajmująca się ochroną środowiska, specjalizująca się w badaniach 
i rozwoju oraz produkcji urządzeń do oczyszczania ścieków zlokalizowanych 
w północnych Chinach  poszukuje obecnie  pomp membranowych RO, 
wysokociśnieniowych do odsalania wody morskiej w małej i średniej skali, urządzeń do 
zbierania próżniowego zanieczyszczeń olejowych oraz technologii i urządzeń do 
redukcji osadów w zależności od zapotrzebowania chińskiego rynku. Potencjalna 
współpraca może odbywać się w ramach umowy agencyjnej. 

92. BOBG20190115001 

Bułgarska firma produkująca konstrukcje metalowe, które mogą być stosowane 
w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, poszukuje partnerów międzynarodowych. 
Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, transporcie i budowie różnego 
rodzaju budynków. Firma oferuje gotowe rozwiązanie dla każdego projektu. Wysyła 
swoich wysoko wykwalifikowanych specjalistów na miejsce w celu przygotowania 
i wznoszenia budynków. Oferowana jest umowa agencyjna. 

93. BOSE20190115001 

Szwedzka firma sprzedająca wysokiej jakości szwedzkie produkty spożywcze 
(najwyższej jakości ciasteczka, cukierki, toffi, trufle i kawa) pakowane wyłącznie dla 
konsumentów na całym świecie w pięknych pudełkach cynowych poszukuje 
dystrybutorów i / lub sprzedawców detalicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

94. BOUA20181101002 
Ukraińska firma jest producentem i eksporterem produktów polipropylenowych 
w Europie i na świecie. Oferuje swoje możliwości zainteresowanym partnerom 
zagranicznym w ramach umowy produkcyjnej. 

95. BOUA20181128003 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji pojemników z folii aluminiowej 
wykorzystywanych w firmach cateringowych, a także kanałach HoReСa, w których są 
one wykorzystywane jako pojemniki na wynos. Ponadto oferują niestandardowe 
produkty dla klientów o specjalnych potrzebach. Firma jest zainteresowana 
znalezieniem partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej w krajach UE. 

96. BONL20190131001 

Holenderska agencja rekrutacyjna rekrutuje wysoko wykształconych pracowników 
europejskich dla swoich klientów z Holandii, działających w branży technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych. Agencja rekrutacyjna poszukuje wiarygodnych 
partnerów, na podstawie umowy o świadczenie usług, w celu pozyskania 
kompetentnych specjalistów  w Holandii. 

97. BOSE20190129001 
Szwedzka firma zajmująca się projektowaniem graficznym poszukuje producenta 
emalii, który mógłby wyprodukować gotowy zestaw zastawy stołowej złożony z talerzy, 
misek i kubków. 

98. BOSG20190110002 

Singapurski producent azjatyckich napojów owocowych, takich jak gotowe napoje 
owocowe, syropy i kordiały, koncentraty soków, świeżo wyciśnięty sok i przekąski 
poszukuje partnerów biznesowych do penetracji rynku europejskiego (szczególnie 
w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech) za pośrednictwem umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

99. BOBE20190123001 

Belgijska firma specjalizuje się w stosowaniu sztucznej inteligencji w przemyśle. 
Posiadają dwa własne produkty dotyczące oprogramowania: jeden do tworzenia 
i wdrażania modeli predykcyjnych w przemyśle, a drugi do nienadzorowanego 
wykrywania anomalii na danych maszyn, linii produkcyjnych i narzędzi. 
Poszukują partnerów handlowych na całym świecie, którzy mogą reprezentować 
i sprzedawać te produkty oprogramowania i powiązane usługi. Jest to możliwe na 
podstawie umowy licencji lub agencyjnej. 

100. BOLV20190201001 
Łotewska firma specjalizująca się w produkcji produktów do biologicznego oczyszczania 
suchych toalet, stawów, ścieków i kompostów poszukuje nowych partnerów do pracy 
w ramach umowy dystrybucyjnej. 
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101. BOUA20190118001 

Rośliny ukraińskiej firmy znajdują się w Chersoniu i Białej Cerkiej na Ukrainie 
i produkują półprzezroczyste struktury. Aby obniżyć koszty produkcji, należy 
zmodernizować wyposażenie zakładów. Firma poszukuje partnera, współudziałowca do 
wspólnego przedsięwzięcia na postawie umowy.  

102. BORO20190115002 

Rumuński producent odzieży męskiej z najwyższej półki znajduje się w południowo-
wschodniej Rumunii i ma rozległe doświadczenie w branży tekstylnej, pracując przez 
ponad 20 lat dla znanych międzynarodowych marek. Firma poszukuje obecnie nowych 
zagranicznych i wiarygodnych partnerów z branży modowej, którzy są 
zainteresowanych nawiązaniem długoterminowych umów podwykonawczych lub 
produkcyjnych. 

103. BOIT20190124001 

Ta włoska spółdzielnia jest producentem odzieży męskiej i damskiej, ale także 
artykułów kuchennych lub ręczników. Wszystkie etapy produkcji są przeprowadzane 
we Włoszech. Firma pracuje dla światowych marek z dużymi zamówieniami. Aby 
zwiększyć swój udział w rynku międzynarodowym, poszukują międzynarodowego 
partnera z branży odzieżowej (producentów odzieży i projektantów) zainteresowanych 
ich usługami w ramach umowy podwykonawczej i produkcyjnej. 

104. BOHR20181123001 

Ugruntowana chorwacka firma oferuje produkcję różnych części maszyn, takich jak 
wrzeciona o wysokiej prędkości obrotowej, napędy bezpośrednie itp. na zasadzie 
umowy produkcyjnej. Firma oferuje również obróbkę powierzchni metalowych, 
testowanie, optymalizację i konserwację aplikacji produkcyjnych, a także 
opracowywanie i zalecenia dla różnych wymagań przemysłowych dostępnych za 
pośrednictwem  umowy o świadczenie usług lub podwykonawstwa. 

105. BORS20181128003 
Serbska firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania oferuje niestandardowe 
oprogramowanie i aplikację mobilną dla hoteli w ramach umowy licencyjnej. 

106. BOBE20180705004 

Belgijska firma jest kluczowym partnerem w produkcji pokryć podłogowych 
(przemysłowych oraz dekoracyjnych) wykonanych z żywicy epoksydowej lub 
poliuretanu. E celu zwiększenia obecności na rynkach zagranicznych, firma jest gotowa 
rozwijać współpracę z dystrybutorami lub agencjami handlowymi. Ponadto firma 
oferuje współpracę opartą o umowę produkcji, w ramach której partner będzie mógł 
wytwarzać własne produkty przy użyciu technologii i urządzeń belgijskiej firmy.  

107.  BOUA20181228001 

Ukraiński producent uszczelek polimerowych działa na rynku lokalnym od 2008 roku. 
Firma produkuje szeroką gamę uszczelek polimerowych do okien, drzwi, mebli, 
moskitier, sufitów napinanych. Do współpracy międzynarodowej poszukuje agentów 
i dystrybutorów w ramach umów świadczenia usług dystrybucyjnych lub agencyjnych. 

108. BOSK20190115001 

Słowacki przedsiębiorca specjalizuje się w transporcie materiałów oraz produktów 
o różnorodnej wielkości. Firma posiada własną, nowoczesną flotę samochodową, która 
umożliwia transport różnych ładunków na obszarze UE. Firma poszukuje partnerów do 
współpracy opartej o umowę świadczenia usług. 

109. BOFR20190123001 
Francuska firma specjalizująca się w produktach opartych na olejkach eterycznych 
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

110. BODE20181206001 

Niemiecka hurtownia zajmuje się zapasami, nadwyżkami, nadprodukcją, wyprzedażami 
niemieckich oraz innych europejskich producentów. Hurtownik zapewnia dużą 
różnorodność towarów po konkurencyjnych cenach szerokiemu gronu handlowców. 
Firma poszukuje aukcji internetowych lub sklepów internetowych, aby móc oferować 
lub dystrybuować produkty na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

111. BODE20190110002 

Niemiecka firma opracowała integracyjne narzędzie do zarządzania projektami, które 
łączy pojedyncze strumienie planowania ze zsynchronizowaną platformą, tworząc 
w ten sposób wspólną bazę zarządzania. Współpraca opierać miałaby się o umowę 
świadczenia usług.  
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112. BOUK20190213004 

Szkocka firma posiada zespół z silnym zapleczem z zakresu inżynierii mechanicznej, 
badań i rozwoju, który specjalizuje się w szeregu działań związanych z rozwojem 
technologii, takich jak: prototypowanie, testowanie modeli w skali,  zarządzanie 
projektami i projektowanie do produkcji. Firma oferuje swoje doświadczenie w zakresie 
rozwoju technologii i prototypowania firmom, które poszukują partnera celem 
przyspieszenia  fazy rozwoju swojej pracy za pośrednictwem umowy o świadczenie 
usług lub podwykonawstwa. 

113.  BOBG20190103001 

Bułgarska firma działająca jako agencja sprzedaży usług na na życzenie oferuje usługi 
sprzedaży firmom technologicznym (oprogramowanie, urządzenia mobilne, Internet, 
usługi programistyczne) na podstawie umów o świadczenie usług. Firma może wspierać 
własne zespoły sprzedażowe lub działać jako zdalne biuro sprzedaży w imieniu 
klientów. 

114. BOTR20171201001 

Turecka firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży agrochemicznej produkuje 
środki chwastobójcze, owadobójcze oraz nawozy do użytku rolniczego. Firma poszukuje 
partnerów biznesowych, z którymi zawrze umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

115. BOES20181030001 

Hiszpańska firma zajmująca się wytwarzaniem produktów delikatesowych oferuje 
szeroką gamę produktów: oliwę z oliwek, trufle, perły jadalne, likier mandarynkowy. 
Firma zainteresowana jest rozszerzeniem kanałów dystrybucji i poszukuje nowych 
partnerów do zawarcia długoterminowych umów dystrybucyjnych. Firma jest również 
otwarta na zawarcie umów agencyjnych. Firma zainteresowana jest rynkami 
europejskimi, USA oraz Rosją.  

116.  BOES20180521001 

Firma z sektora MŚP z północnej Hiszpanii, jako pierwsza w kraju specjalizuje się 
w produkcji korytek z siatki drucianej. Produkty firmy wykorzystywane są do 
przewodów zasilających oraz transmisji danych w różnych rodzajach budynków, 
prywatnych, zakładach przemysłowych oraz budynkach infrastrukturalny. Opracowana 
i opatentowana przez firmę taca wyróżnia się spośród innych tac na rynku łatwością 
i szybkością montażu. Firma poszukuje partnerów handlowych zagranicą, aby zawrzeć 
umowę agencyjną lub dystrybucyjną. 

117. BORU20190127001 

Rosyjska firma z Sankt Petersburga opracowuje i produkuje instalacje izolowane gazem 
o wygenerowanym zakresie napięć od 1 do 230 kV do badania wytrzymałości izolacji 
różnych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia. Firma poszukuje partnerów do 
zawierania usług dystrybucyjnych lub umów na produkcję. 

118. BOUA20181215001 

Firma znajduje się na Ukrainie i produkuje urządzenie, które optymalizuje zużycie 
paliwa i poprawia przyjazność dla środowiska pojazdów i instalacji stacjonarnych do 
50%. Główne zalety tego urządzenia to: sprawność, szybki i łatwy montaż, długi okres 
użytkowania oraz fakt, że nie wymaga dodatkowych źródeł energii. Firma chciałaby 
dzielić się swoją technologią na rynku międzynarodowym, szukając w ten sposób umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

119. BOCY20190102001 

Cypryjska firma produkuje i handluje maszynami rolniczymi i wdraża maszyny do 
hodowli zwierząt do produkcji pasz dla zwierząt. Firma poszukuje potencjalnych 
partnerów do współpracy na podstawie umów finansowych i / lub umów licencyjnych. 
Potencjalnymi inwestorami i licencjobiorcami powinny być firmy z krajów UE i Bliskiego 
Wschodu. 

120. BOUK20190122001 

Firma z Wielkiej Brytanii jest wyspecjalizowanym doradcą ds. rozwoju turystyki, który 
specjalizuje się we wdrażaniu strategii dla sektora turystycznego. Poprzez transfer 
wiedzy i ekspercki coaching firma pomaga organizacjom turystycznym być 
samowystarczalnymi w ich rozwoju. Brytyjska firma konsultingowa oferuje swoją 
wiedzę specjalistyczną branży turystycznej poprzez umowę o świadczenie usług. 
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121. BOTR20190128001 
Turecka firma zajmująca się projektowaniem i produkcją mebli łazienkowych, w tym 
szaf, szafek i akcesoriów poszukuje dystrybutorów, a także oferuje swoją pracę 
w ramach umowy produkcyjnej na produkcję mebli łazienkowych. 

122. BOBG20190220001 

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji sprężyn i elementów sprężynowych 
oferuje umowy podwykonawstwa, produkcji i dystrybucji firmom zagranicznym 
działającym w branży elektrycznej, systemach zamknięć, mechanice, wózkach 
podnośnikowych i wózkach widłowych, przemyśle spożywczym, pneumatyce 
i hydraulice, inżynierii rolniczej , produkcji sprężyn, dystrybucji elementów. 

123. BOUK20190125001 

Brytyjska firma jest wiodącym producentem sprzętu do transportu bliskiego / dźwigów 
/ przenośników dla przemysłu budowlanego i dekarstwa. Firma oferuje szeroką gamę 
produktów, które są już popularne wśród zagranicznych dystrybutorów. Firma 
poszukuje dystrybutorów w całej Europie i idealnie chciałaby współpracować 
z dystrybutorami zapasów, specjalizującymi się w odsprzedaży wyrobów budowlanych, 
krajowym wynajmie sprzętu, magazynowaniu i przemyśle oponiarskim w zakresie 
długoterminowych umów dystrybucyjnych. 

124. BOHR20190111001 

Niewielka chorwacka firma opakowaniowa, producent innowacyjnych, łatwych 
w rozbudowie pakietów traw na karmę dla zwierząt domowych, poszukuje partnerów 
biznesowych na rynku UE w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub 
partnerów na całym świecie w ramach umowy licencyjnej. 

125. BOFI20190130001 

Fińska firma poszukuje sprzedawców detalicznych lub sprzedawców w krajach UE 
w zakresie produktów ogrodniczych. Głównym produktem firmy jest innowacyjne 
i opatentowane urządzenie do zbierania owoców przeznaczone dla ogrodników 
i małych ogródków działkowych. Obecnie produkty są sprzedawane za granicą za 
pośrednictwem sklepu internetowego. Firma poszukuje obecnie partnerów do budowy 
detalicznych kanałów dystrybucji w Europie. Firma poszukuje partnerów do współpracy 
na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy agenta. 

126. BOSG20190114010 

Kaya to rodzaj smarowidła do chleba lub dżemu pochodzącego z Azji Południowo-
Wschodniej, wytwarzanego z orzechów kokosowych, jajek i liści pandan (pandanus 
amaryllifolius). Firma produkuje kaya na rynek singapurski od 1945 roku. Firma 
poszukuje dystrybutorów w Europie, posiadających silne powiązania z supermarketami 
i hipermarketami, aby dystrybuować swoje produkty na rynku europejskim za 
pośrednictwem umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

127. BOPT20190201001 

Ta rodzinna firma jednym z ostatnich w Portugalii producentów rękawic skórzanych. 
Dzięki własnym zakładom produkcyjnym firma oferuje swoje możliwości partnerom 
w ramach umów produkcyjnych. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu, oferuje 
wybór skórzanych rękawic dla kobiet i mężczyzn, zaprojektowanych dla wszystkich 
gustów, od zwykłych i formalnych rękawic, rękawiczek samochodowych 
i motocyklowych po jednolite i długie skórzane rękawice, wszystkie dostępne w kilku 
wariantach skóry, koloru i podszewek. 

128. BOSE20190121001 

Szwedzka firma jest producentem wytrzymałych ładowarek i zasilaczy o wyjątkowej 
jakości, zaprojektowanych do pracy w ekstremalnych warunkach. Sprzedaż skierowana 
jest głównie do sił wojskowym, ale także oferowana jest prywatnym firmom. Dzięki 
bogatemu doświadczeniu w tej dziedzinie firma dysponuje cenną wiedzą 
i doświadczeniem w procesie projektowania. Firma już sprzedaje na rynku 
międzynarodowym i obecnie poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych 
z doświadczonym dystrybutorem o odpowiednim doświadczeniu. 
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129. BOSG20190111004 

Producent puszek z Singapuru oferuje rozwiązania w zakresie opakowań, które są 
przeznaczone dla produktów takich jak słodycze, olej kuchenny, smary, farby, kleje, 
rozpuszczalniki i chemikalia. Firma zapewnia również inne usługi, takie jak cięcie, 
stemplowanie, drukowanie litograficzne i konsultacje. Firma zamierza rozszerzyć swoje 
sieci sprzedaży w Europie za pośrednictwem umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych i umowy produkcyjnej. 

130. BOIT20180726001 

Małe włoskie przedsiębiorstwo rzemieślnicze, specjalizujące się w drewnianych 
wyrobach do wnętrz, opracowało akustyczny stojak muzyczny, które intensyfikuje 
i wzmacnia dźwięki z różnych źródeł, odbijając je i wzmacniając. Ten przedmiot został 
zaprojektowany łącząc prawa akustyki i kształt artystyczny. Może być stosowany 
w dziedzinie muzyki, fonetyki i nagrań. Firma poszukuje dystrybutorów specjalizujących 
się w sektorze muzycznym. 

131. BODE20190131001 
Niemieckie MŚP produkuje wysokiej jakości sprzęty kuchenne i szukają partnerów 
w różnych kanałach sprzedaży, aby dystrybuować swoje produkty najwyższej jakości. 
Firma poszukuje umowy agencyjnej. 

132. BOUA20190131001 

Przedsiębiorstwo zostało założone w 2006 roku i znajduje się na południowym 
zachodzie Ukrainy. Firma oferuje wysokiej jakości suknie ślubne i wieczorowe 
z gorsetem, o nowoczesnym wzornictwie pod własną marką i marką klienta. Są gotowi 
opracować nową kolekcję dla klienta i mogą pracować na zasadzie "give-and-take". 
Firma jest zainteresowana wejściem na rynki USA, Kanady, Europy i Bliskiego Wschodu 
i oferuje umowę agencyjną, umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowę 
dotyczącą produkcji. 

133.   BOFR20181115001  
Francuska firma, która projektuje i produkuje urządzenia do pielęgnacji urody i higieny 
osobistej, poszukuje partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

134.   BOES20181221004  

Hiszpańska firma R&D z branży suplementów diety, założona w 2016 roku, wprowadziła 
już na rynek kilka produktów skierowanych na rynki niszowe, skupiając się na rozwoju 
produktów zdrowotnych, głównie nutraceutyków, związków bioaktywnych. Firma 
poszukuje obecnie dystrybutorów suplementów diety i nutraceutyków, w ramach 
umowy handlowej, umów dystrybucyjnych lub umów na produkcję. 

135. BOSG20190114011  

Firma z Singapuru wraz ze specjalistycznym szpitalem dermatologicznym w Singapurze 
opracowała krem nawilżający dla osób o suchej i wrażliwej skórze, szczególnie dla osób 
cierpiących na egzemę i inne schorzenia skóry. Firma dąży do zapewnienia pomocy 
osobom cierpiącym na choroby skóry na całym świecie. Mając to na uwadze, firma dąży 
do ekspansji na rynkach europejskich poprzez dystrybucję do sieci sklepów 
detalicznych, supermarketów i hipermarketów. 

136.   BOES20181219003  

Hiszpańska firma technologiczna opracowała i opatentowała nową technologię 
biorafinerii, aby uzyskać nowe zaawansowane biopaliwa do mieszanek oleju 
napędowego, a także inne produkty energetyczne i chemiczne. Badania, testy, 
instalacja pilotażowa i rozbudowa zostały zakończone, a firma planuje obecnie budowę 
swojej flagowej biorafinerii przemysłowej w Portugalii. Finansowane z dotowanej 
pożyczki z Programu Unijnego obejmuje 50% inwestycji. Firma poszukuje partnerów 
w ramach umów joint venture, finansowych lub dystrybucyjnych 

137.   BOES20190130001  

Hiszpański producent narzędzi sprzętowych do użytku przemysłowego i / lub 
domowego specjalizuje się w dostarczaniu drabin domowych, stołków, drabin, drabin 
teleskopowych, drabin rozstawnych, drabin przegubowych wielopozycyjnych, drabin 
profesjonalnych i drabin dla majsterkowiczów (zrób to sam). Firma poszukuje 
partnerów dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych na całym świecie. 

138.   BOBA20181205001  
Producent mebli i sprzętu drewnianego dla hal sportowych z Bośni i Hercegowiny 
z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, poszukuje dystrybutorów, aby zwiększyć 
sprzedaż sprzętu gimnastycznego, mebli dziecięcych i mebli do sypialni. 
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139. BOES20190225001  

Hiszpańska firma z branży kosmetycznej, z siedzibą w Barcelonie, specjalizuje się 
w produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń do estetycznego leczenia 
i oferuje swoje urządzenia do trwałego odmładzania. W portfolio swoich produktów 
firma wprowadza obecnie na rynek nowe urządzenie laserowe diodowe do trwałego 
usuwania i odmładzania włosów. Firma poszukuje agentów handlowych lub 
dystrybutorów specjalizujących się w estetycznych urządzeniach medycznych. 

140. BOUK20190201001  

Brytyjska firma opracowała zupełnie nowy system nawigacji, który pomaga 
w dokładności dostarczania paczek bezpośrednio do właściwej lokalizacji, z większą 
dokładnością niż jakikolwiek inny system obecnie dostępny. Ten produkt gwarantuje, 
że nowe osiedla mieszkaniowe mogą teraz w pełni korzystać z usługi dokładnego 
dostarczania po raz pierwszy w momencie zatwierdzenia planów budowy, 
w porównaniu z nawigacją satelitarną gdzie trwa to do 2 lat. Firma poszukuje umów 
licencyjnych. 

141.   BORO20181116007  

Firma mieści się w Rumunii, projektuje i buduje komponenty dla przemysłu 
motoryzacyjnego, takie jak: elementy uszczelniające, elementy ozdobne na zewnątrz, 
panele kompozytowe i zewnętrzne elementy sufitowe, z przodu i z tyłu samochodu. 
Firma zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

142. BOHR20181105001  
Chorwacki producent oferuje swój innowacyjny produkt zarejestrowany w Europejskim 
Urzędzie Patentowym. Jest to kubek wodny 2 w 1 i paleta malarska. Producent chce 
podpisać umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i umowy agencyjne. 

143.   BOBA20181113004  

Firma z Republiki Serbskiej, produkuje ręcznie wykonane żyrandole, kinkiety, abażury, 
a także inne akcesoria do wnętrz i mebli z metalu, oferuje swoje usługi poprzez umowy 
o świadczenie usług produkcyjnych i dystrybucyjnych. Firma jest zainteresowana 
identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych do zawierania umów 
partnerskich dotyczących dystrybucji swoich produktów. 

144. BORO20190206003  

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie robionej galanterii skórzanej: 
portfeli, zeszytów i etui na okulary. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem obecnego 
portfela klientów poprzez identyfikację nowych międzynarodowych partnerów 
biznesowych do zawierania umów o świadczenie usług dystrybucji. 

145.   BOAM20190111001  

Armeńska firma specjalizująca się w produkcji wina znajduje się w jednym 
z najpopularniejszych regionów winiarskich w Armenii - regionie Vayots Dzor. 
Produkcja wina odbywa się z lokalnych endemicznych odmian winogron. 
Przedsiębiorstwo to pragnie zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych i / 
lub umowę o pośrednictwo handlowe z dystrybutorem i / lub agentem posiadającym 
wszechstronne doświadczenie w sektorze wina. 

146. BOTR20190124002  

Firma z siedzibą w Adanie / Turcji rozpoczęła swoją działalność jako producent odzieży 
damskiej oraz mody o dla dorosłych. Turecka firma poszukuje doświadczonych 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w USA, krajach europejskich, Rosji, 
Jordanii, Tunezji i Nigerii. 

147.   BOFR20190130001  

Francuska firma zlokalizowana w centrum Francji specjalizuje się w tradycyjnym 
wtrysku tworzyw sztucznych, wtrysku dwumateriałowym i obtryskiwaniu. Firma 
posiada certyfikat ISO 9001, ma dużą zdolność produkcyjną dzięki ponad 40 maszynom 
do formowania i dostarcza już wszystkie linie biznesowe. Proponuje zawieranie umów 
podwykonawstwa i outsourcingu w zakresie wtrysku tworzyw sztucznych potencjalnym 
partnerom z Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. 

 


