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OFERTY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ MAJ 2019 
 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty 

1.  BRRO20190404002 
Rumuńska firma zajmująca się handlem roślinami  aromatycznymi i 
leczniczymi oraz ich nasionami poszukuje nowych dostawców organicznie 
hodowanych kolendry i gorczycy. 

2.  BRSI20190401001 

Słoweński hurtownik, specjalizujący się w produkcji i sprzedaży produktów 
mięsnych jest na etapie rozszerzania sieci dostawców. Firma poszukuje 
dostawców sezonowanej wołowiny z krajów UE, zainteresowanych 
współpracą na podstawie umowy o agencji handlowej. 

3.  BRCZ20190416001 
Czeska firma z sektora MSP działająca na rynku detalicznej sprzedaży ubrań i 
dodatków  poszukuje producentów i dostawców organicznych tekstyliów i 
gotowej odzieży. 

4.  BRFR20190327001 

Francuska firma, zajmująca się projektowaniem bielizny erotycznej oraz ubrań 
dla kobiet i mężczyzn poszukuje podwykonawcy do produkcji ubrań na 
podstawie dostarczonych projektów. Firma poszukuje podwykonawców z 
terenu UE, najlepiej z Portugalii, Włoch lub Bułgarii. Firma chce zamawiać 
między 50, a 60 tys. sztuk ubrań rocznie. 

5.  BRUK20190329001 

Brytyjska firma ze Szkocji jest dostawcą masła Shea. Firma zaczęła swoją 
działalność jako producent naturalnych kosmetyków, a obecnie jej działalność 
opiera się na byciu dostawcą B2B masła Shea i innych produktów rolnych dla 
producentów z całego świata. W celu rozszerzenia produkcji, firma pragnie 
zmechanizować proces otrzymywania masła Shea, a tym samym poszukuje 
partnera posiadającego takie możliwości. 

6.  BODE20181213001 
Międzynarodowa firma inżynierska i maszynowa z Niemiec, aktywna w 
sektorze pras hydraulicznych i mechanicznych, poszukuje 
dystrybutora/agenta na terenie Polski.  

7.  BOIT20190326001 

Mała, rodzinna włoska firma zajmująca się produkcją tradycyjnych serów, w 
szczególności cactiotty, posiadającej 40-dniowy okres przydatności do 
spożycia. Firma posiada elastyczne możliwości produkcyjne i jest obecna 
głównie na rynku regionalnym, jednak eksportuje swoje wyroby do Niemiec i 
Wielkiej Brytanii. Firma poszukuje europejskich dystrybutorów z sektora 
HoReCa.  
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8.  BOTR20190313001 

Turecka firma zajmuje się od 2001 roku produkcją kabin prysznicowych, 
akcesoriów łazienkowych, wanien, systemów hydromasażu, kratek 
prysznicowych i łazienkowych systemów kompaktowych. Jest znana z 
przemyślanych projektów oraz szerokiej gamy produkowanych wyrobów. 
Firma poszukuje dystrybutorów. 

9.  BORO20190329001 

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji plastikowych elementów 
metoda formowania wtryskowego poszukuje odbiorców takich produktów. 
Firma jest zainteresowana współpracą na podstawie umowy produkcyjnej lub 
podwykonawstwa.  

10.  BOJP20190409001 

Japońska firma zajmująca się obróbka plastyczną metali od obróbki 
skrawaniem po wykończenie, i wielkością produkcji od próbnej do 
niskoseryjnej, oferuje czterokrotnie niższe koszty produkcji i czterokrotnie 
krótsze terminy niż konkurencja. Firma chce wejść na rynek unijny na 
podstawie umowy produkcyjnej, podwykonawstwa lub agencyjnej.  

11.  BOFR20190415002 

Francuska firma zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń 
dźwiękowych do odstraszania ptaków, chroniących uprawy, magazyny oraz 
kurze fermy przed atakiem ptaków. Firma poszukuje dystrybutorów w innych 
krajach. 

12.  BODK20190321001 

Duńska firma oferuje unikalne klapy odpływowe, które wspomagają odpływ 
wody pojawiającej się w wyniku silnych opadów lub oberwania chmury, a 
jednocześnie zapobiegają cofce z morza lub zatoki, co pozwala na uniknięcie 
wzrostu poziomu wody i w efekcie zalania systemu kanalizacyjnego. Klapy te 
są lekki i wytrzymałe, co pozwala im na wytrzymanie ekstremalnych 
warunków pogodowych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów w krajach 
UE. 

13.  BOJP20190322001 

Japońska firma produkująca zminiaturyzowane elementy elektroniczne na 
zamówienie, takie jak potencjometry, joysticki oraz pierścienie ślizgowe, 
dzięki swojemu doświadczeniu oraz posiadanym patentom, produkuje 
najmniejsze na świecie joysticki i na tym polu nie posiada konkurencji. Firma 
poszukuje agentów handlowych na terenie UE. 

14.  BOUK20190312001 

Brytyjska firma z branży edukacyjnej zajmuje się produkcją pomocy 
matematycznych dla dzieci, opartych na wspieraniu ich aktywności. Produkty 
te uruchamiają aktywność dzieci w wieku przedszkolnym, a celem ich 
stosowania jest podniesienie umiejętności matematycznych dzieci poprzez 
interaktywne, zajmujące działania posiadające mierniki efektywności 
nauczania, pozwalające sprawdzić ich postępy. Firma poszukuje zagranicznych 
dystrybutorów z branży edukacyjnej.  

15.  BODE20190327001 

Niemiecka firma, specjalizująca się w diagnostyce immunoonkologicznej, 
oferuje innowacyjne i opatentowane rozwiązanie, umożliwiające badanie krwi 
pod kątem raka nabytego z powodu zakażenia wirusem HPV, pozwalające na 
diagnostykę całego organizmu w ciągu kilku minut. To narzędzie diagnostyki 
in vitro jest pierwszą, dostępną na rynku specyficzną metodą badania 
przesiewowego pod kątem występowania w organizmie raka 
spowodowanego HPV. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie.  
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16.  BOJP20190301001 

Japoński producent urządzeń do przeprowadzania reakcji subkrytycznych w 
wodzie poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych z UE, w celu wejścia 
na rynek ze swoimi urządzeniami do utylizacji materii organicznej. Jest to 
jedyne urządzenie, będące w stanie utylizować odpady plastikowe i 
organiczne, będąc przy tym tańszą alternatywą od spalania i składowania na 
wysypiskach.  

17.  BODE20190329001 

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości brykietu węgla 
drzewnego do grillowania poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 
Ten wysokiej jakości brykiet jest produkowany wyłącznie z suszonych wiórów 
i pyłu drewnianego z takich gatunków drewna jak brzoza i dąb, bez dodatku 
żadnego spoiwa.  

18.  BOUA20181129007 
Ukraińska firma z Kijowa, specjalizująca się w produkcji piwa rzemieślniczego, 
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 

19.   BOUA20181101009 

Ukraińska firma z regionu zaporoskiego, specjalizująca się w produkcji 
aluminiowych naczyń oraz naczyń z powłoką nieprzywierająca, poszukuje 
agentów handlowych i dystrybutorów z krajów UE, zainteresowanych tego 
typu produktami.  

20.  BOSE20190130001 

Szwedzka firma produkuje metalowy kubek, posiadający podwójne, stalowe 
ścianki izolowane próżnią, z dwoma inteligentnymi komorami oraz 
wbudowanym, lodowym krążkiem. Produkt ten jest przeznaczony dla osób 
aktywnych.  Firma poszukuje dystrybutorów w krajach Europy. 

21.  BOUK20190426001 

Brytyjska firma opracowała i produkuje szeroką gamę produktów do 
specjalnego makijażu na imprezy oraz produkcję kontraktową dla marek 
własnych. Firma, aktywnie eksportująca swoje produkty, chce dalej rozszerzać 
sprzedaż na zagranicznych rynkach poprzez agentów handlowych. 

22.  BOUK20190410001 

Brytyjska firma, zajmująca się produkcją urządzeń i wyposażenia medycznego, 
posiada ekspercką wiedzę z zakresu rejestracji urządzeń medycznych u 
odpowiednich organów rejestrowych. Na jej podstawie oferują zagranicznym 
firmom możliwość współpracy ze swoimi pracownikami, którzy będą ich 
reprezentować przed odpowiednimi urzędami w Wielkiej Brytanii w celu 
dostosowania ich urządzeń do brytyjskich przepisów w świetle 
nadchodzącego Brexitu. 

23.   BOUA20190411001 

Ukraińska firma produkuje szeroką gamę innowacyjnych maszyn do 
nawożenia oraz przetwarzania zboża po zbiorze. Firma poszukuje partnerów 
w celu zwiększenia sprzedaży eksportowej  poprzez umowy produkcyjne i 
dystrybucyjne.  

24.  BOAL20190328001 

Albańska firma specjalizuje się w produkcji stolarki aluminiowej poszukuje 
dystrybutorów. Gama jej produktów obejmuje szklane kabiny prysznicowe, 
drzwi, okna, fasady okienne i inne wyroby ze szkła. Firma importuje materiały 
z Włoch i dzięki temu oferuje wysokiej jakości produkty. 

25.  BOAL20170915001 
Albańska firma, zajmująca się produkcją i handlem hurtowym warzywami, 
poszukuje dystrybutorów.  

26.  BOSI20190321001 

Słoweńska firma, zajmująca się produkcją mebli, specjalizuje się w wyrobie 
drewniano-epoksydowych stołów. Firma poszukuje dystrybutorów takich 
stołów, produkowanych z różnych odmian drewna połączonych z żywicą 
epoksydową.  
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27.  BOUA20190318004 
Ukraińska firma zajmuje się uprawą i przetwarzaniem ziemniaków 
niebędących GMO. Została założona w 1998 roku w regionie czernichowskim, 
a od 2014 produkuje mrożone frytki. Firma poszukuje dystrybutorów. 

28.  BOSG20190114003 

Singapurska firma promuje przyjazne dla środowiska produkty, służące do 
usuwania problemów spowodowanych przez tłuszcze, oleje i smary 
zatykające rury i powodujące brzydkie zapachy. Firma poszukuje 
dystrybutorów ich produktów do odtłuszczania wśród firm czyszczących, 
zarządzających nieruchomościami, szpitali, restauracji i hoteli. 

29.  BORU20190319001 
Rosyjska firma, produkująca elementy metalowe, poszukuje agentów 
handlowych oraz oferuje swoje usługi i poszukuje możliwości zawiązania 
spółki joint venture.  

30.    BORU20190318007  
Rosyjski producent elektrycznych skuterów śnieżnych do transportu 
osobowego w trudnym terenie  oraz platform gąsienicowych szuka 
międzynarodowych partnerów do umowy dystrybucyjnej. 

31.  BOES20190321002  

Instytut edukacyjny organizuje podyplomowe kursy treningowe z zakresu 
implantologii jamy ustnej oraz protetyki stomatologicznej adresowane do 
dentystów, chirurgów oraz chirurgów szczękowo-twarzowych. Firma oferuje 
różne programy i kursy, niektóre z nich zostały zatwierdzone przez 
Uniwersytet w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma szuka agentów do 
zorganizowania grupy studentów z Europy do uczestnictwa w ich kursach w 
ich ośrodku treningowym w Hiszpanii na zasadzie umowy komercyjnej. 

32.    BORU20190307001 
Rosyjska firma z regionu świerdłowskiego specjalizuje się w sprzedaży 
hurtowej i detalicznej żywności organicznej (miód, produkty na bazie miodu, 
zdrowe słodycze). Firma jest gotowa zawrzeć umowę dystrybucyjną. 

33.    BORU20190316007   

Rosyjska firma z Krasnojarska produkuje energooszczędne, grzewcze i 
tłumiące materiały izolujące wykonane z masy celulozowej uzdatnionej 
minerałem boru, które mogą być wykorzystywane na różnych etapach 
budowy. Rosyjska firma szuka zagranicznych partnerów do zawarcia umowy 
komercyjnej, dystrybucyjnej i licencyjnej. 

34.  
    

BOUA20181230013 

Ukraińska firma z Połtawy z doświadczeniem w produkcji kosmetyków 
naturalnych, takich jak magnezowe oleje i żele szuka partnerów w Europie na 
zasadzie umowy dystrybucyjnej i komercyjnej. 

35.    BODE20190307001  

Niemiecka agencja komunikacji, PR, content marketingu i zarządzania 
konferencjami specjalizuje się w marketingu i prezentacji technicznej 
zawartości w wielu wariantach aplikacji. Firma oferuje swoją wiedzę 
ekspercką wszystkim organizacjom poszukującym profesjonalnych usług z 
zakresu PR i content marketingu. Co więcej, firma szuka konsorcjów 
projektów UE, które poszukują profesjonalnej promocji partnerów w ramach 
projektu. Firma chce współpracować w oparciu o podwykonawstwo, 
outsourcing lub umowę usługową. 

36.  BOIT20190318002  

Włoska firma rolnicza produkuje, przetwarza i sprzedaje żywność 
funkcjonalną i nutraceutyczne zamienniki sera i mleka zrobione jedynie z 
orzechów. Firma szuka dystrybutorów z doświadczeniem, na rynku i 
specjalizujących się w organicznych i wegańskich produktach w Europie, 
głównie w Niemczech, Austrii, Francji i północnej Europie. 
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37.    BORU20190317014  
Rosyjska firma z Kazania specjalizuje się w grawitacyjnych dynamicznych 
separatorach do separowania emulsji. Firma poszukuje firmy do podpisania 
umowy dystrybucyjnej, licencyjnej i joint-venture. 

38.    BORU20190318008  
Rosyjska firma specjalizująca się produkcji wieloskładnikowych żeli, które 
blokują procesy krystalizacji cieczy w niskich temperaturach szuka partnerów 
do podpisania umowy joint-venture i dystrybucyjnej  usługowej. 

39.  
  

BOAM20190404001  

Firma z Armenii produkuje warzywa i owoce w puszce. Firma produkuje 
ponad 70 rodzajów kandyzowanej żywności takiej jak dżemy, warzywa 
konserwowe, marynaty itp. Firma planuje rozszerzyć swoją produkcję i szuka 
nowych rynków zbytu do współpracy handlowej - umowy dystrybucyjnej i 
komercyjnej. 

40.    BORO20181026001  
Rumuńska firma zlokalizowana w Transylwanii specjalizuje się w formowaniu 
elementów drucianych i sprężyn naciągowych i szuka międzynarodowych 
partnerów biznesowych to współpracy na zasadzie umowy produkcyjnej. 

41.    BOIT20190206001  

Włoska firma specjalizująca się w intermodalnym transporcie posiada i 
zarządza jedną z największych flot ciężarówek w Europie do transportu 
żywności w postaci płynnej i szuka operatorów zainteresowanych kolejowym i 
łączonym transportem oraz firm, które zainteresowane są łączeniem 
większych ładunków w celu zwiększenia swojej bazy klientów na zasadzie 
umowy usługowej. 

42.    BOFR20190301001  
Francuski producent urządzeń ochronnych elektrycznych, fizycznych i  
klimatycznych dla pomieszczeń IT szuka dystrybutorów dla swoich nowych 
mikro baz danych. 

43.    BORU20190316016  
Rosyjska firma rozwija i produkuje wysokiej jakości  zespoły do testowania 
kardiologicznego osób. Firma szuka partnerów do zawarcia umowy 
dystrybucyjnej. 

44.    BOES20190402001 

Założona w 2010 hiszpańska firma biotechnologiczna jest światowym liderem 
w diagnostyce telomerów do użytku klinicznego w onkologii oraz profilaktyce 
oraz medycynie spersonalizowanej. Ze swoją siedzibą w Madrycie (Hiszpania) 
jest liderem w branży firm biotechnologicznych pracujących na rzecz poprawy 
warunków ludzkiego życia i zdrowia. Rozważana jest współpraca w ramach 
umowy finansowej, joint-venture oraz usługowej. 

45.    BOKR20190212001  

Koreańska firma założona w 1998 roku produkuje pompy przemysłowe, które 
są w stanie przeprowadzać testy nawet kiedy woda nie płynie i są 
wyposażone w węglową wkładkę pierścieniową dla lepszej wydajności i 
trwałości. Firma chce podzielić się swoją technologią na rynku 
międzynarodowym i szuka partnerów do umowy dystrybucyjnej i licencyjnej. 

46.    BORU20190318002  
Rosyjski producent laserów do medycyny, nauki i technologii poszukuje 
międzynarodowych partnerów do umowy dystrybucyjnej lub usługowej ale 
również joint venture. 

47.  BOBG20190313001 

Bułgarska firma oferuje szyte na miarę usługi kurierskie i logistyczne dla firm 
oraz rzemieślników sprzedających on-line. Firma dostarcza na całym świecie 
szeroką gamę produktów i posiada kompleksowy system śledzenia przesyłek 
dla swoich klientów. Oferowana jest umowa usługowa dla potencjalnych 
partnerów.  

48.    BORU20190319004  
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji inkubatorów do jaj łososia i szuka 
partnerów do podpisania umowy produkcyjnej, dystrybucyjnej i usługowej. 
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49.    BOES20190312001 

Hiszpańska firma z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu projektów 
dotyczących Inteligentnych Miast oferuje swoje usługi na zasadzie 
podwykonawstwa i umowy usługowej. Są to innowacyjne projekty odnośnie 
technologii cyfrowych oraz IoT odnośnie zrównoważonego i inteligentnego 
rozwoju terytoriów wiejskich, tworzących innowacyjny ekosystem stawiający 
na lokalne zasoby i możliwości w celu zapobiegania wyludnieniu i zwiększaniu 
atrakcyjności terenów wiejskich. 

50.  BOGR20190415001 

Spółdzielnia spożywcza z północnej Grecji specjalizuje się w produkcji i 
przetwórstwie owoców oraz produktów spożywczych takich jak: szparagi, 
kiwi, oliwa z oliwek, oliwki, śródziemnomorskie rośliny strączkowe. Mając 
dobrą pozycję na rodzimym rynku, firma poszukuje dystrybutorów do 
długoterminowych umów  dystrybucji, w celu pozyskania nowych, 
zagranicznych rynków dla swoich produktów.  

51.  BOUK20190411001 

Brytyjska firma z siedzibą w regionie East Midlands jest hurtowym dostawcą 
unikalnych stojaków/uchwytów na okulary. Produkt dostępny jest w różnych 
kształtach (np. figurki zwierząt, akcesoria sportowe,  ozdobne  przedmioty), 
co sprawia, że może być używany przez kobiety, mężczyzn i dzieci. Okulary 
odłożone na stojak o  twardej powierzchni są zabezpieczone przed 
zarysowaniem, czy uszkodzeniem. Ponadto, użytkownicy produktu rzadziej 
gubią okulary. Chcąc pozyskać nowe rynki, firma planuje nawiązać współpracę 
z partnerami europejskimi w ramach umów dystrybucji.  

52.  BORO20190318002 

Młoda rumuńska firma z Transylwanii specjalizuje się w produkcji stolarki z 
laminowanego drewna, drewnianych schodów i mebli do wnętrz. Oferowane 
produkty  charakteryzują się doskonałą jakością drewna, okuć, wykończenia i 
szkła. Rumuńska firma jest zainteresowana współpracą jako podwykonawca 
dla zagranicznych producentów ekskluzywnych mebli.  

53.  BOES20190409001 

Hiszpańska firma z Castilla la Mancha specjalizuje się w produkcji toreb i 
pokrowców izotermicznych wykorzystywanych np. w sektorze medyczno - 
farmaceutycznym, w ratownictwie technicznym, do przenoszenia próbek 
biologicznych, w branży promocyjno-reklamowej. Firma jest zainteresowana 
zawarciem umów produkcyjnych z innymi europejskimi markami w ramach 
usługi white-label.  

54.   BORU20190317001 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji metalowych kulek szlifierskich do 
zastosowań przemysłowych,  poszukuje partnerów do współpracy 
technologicznej w ramach umowy produkcyjnej lub joint venture. 

55.  BORO20190305001 

Rumuńska firma z branży oświetleniowej, od ponad dziesięciu lat oferuje 
licencjonowane rozwiązania oświetleniowe LED. Firma ma własne portfolio 
produktów, ale jest także gotowa podjąć się produkcji na zamówienie lub 
sprzedaży produktów innych firm pod własną marką (jako OEM). Chcąc 
rozszerzyć swoją obecność na międzynarodowym rynku oświetleniowym,  
firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów dystrybucji, 
podwykonawstwa lub produkcji.  
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56.  BOAL20190416001 

Albański producent szerokiej gamy produktów mleczarskich, takich jak 
naturalne i aromatyzowane mleko UHT, sok owocowy z mlekiem UHT,  
pasteryzowane produkty mleczne oraz duży wybór produktów serowych i 
masła, poszukuje partnerów (w szczególności  importerów / hurtowników), 
zaopatrujących sieci supermarketów i mniejsze sklepy spożywcze, w celu 
dodania oferowanych produktów do ich asortymentu. Firma jest 
zainteresowana współpracą w ramach umowy  dystrybucji.  

57.  BORU20190410001 

Rosyjska firma z regionu Swierdłowska specjalizuje się w produkcji, 
przyjaznych dla środowiska, nawozów humusowych opartych na koncentracie 
torfowo-sapropelowym, uzyskiwanych z torfu nizinnego przy użyciu sprzętu 
do natrysków wodnych. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach 
umowy produkcyjnej. 

58.  BOUK20190115001 

Brytyjska firma opracowała platformę, która ma możliwość administrowania 
wieloma opcjami płatności w elastycznych ramach. Na platformie 
przetwarzane są nie tylko opcje płatności w danym momencie, oferuje ona 
także odroczone opcje płatności, płatności ratalne,  subskrypcję. Firma 
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów licencyjnych lub 
usługowych.  

59.  BORU20190318011 

Rosyjski producent urządzeń oświetleniowych poszukuje partnerów w celu 
podpisania umów dystrybucji, joint venture, a także umów licencyjnych na 
swoją gamę produktów oświetleniowych dla samolotów, samochodów, 
przemysłu i sektora medycznego. 

60.  BOUA20190115001 

Ukraińskie przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją części zamiennych i 
komponentów do sprzętów / urządzeń mobilnych i stacjonarnych 
stosowanych w rolnictwie i różnych gałęziach przemysłu. Firma oferuje 
zamknięty cykl produkcji - od półwyrobów do gotowych części. Oferuje swoje 
zdolności produkcyjne i doświadczenie w ramach umów produkcyjnych, 
gwarantując  długoterminową i niezawodną współpracę. 

61.  BOPT20190321001 

Portugalska firma, zlokalizowana w regionie Lizbony, zajmuje się produkcją i 
wprowadzaniem na rynek miodu, pyłku, propolisu, mleczka pszczelego, 
rojów. Oferują także zapylanie usługowe dla  różnych obszarów wykonywane 
w sposób bardzo tradycyjny i prawie wyłącznie ręcznie. Szukają 
dystrybutorów działających w ramach umów dystrybucji. 

62.  BOES20190319001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji i pakowaniu specjalnych 
nawozów organicznych, a jej celem jest poszerzenie rynków sprzedaży i pełne 
wykorzystanie swojego potencjału eksportowego. Firma poszukuje partnerów 
do nawiązania długoterminowych relacji partnerskich w ramach usług 
dystrybucji lub umowy agencyjnej. 

63.  BOFR20181207001 

Francuska firma działająca w branży trendów kreatywnych, założona przez 
eksperta ds. projektowania sensorycznego i inżynierii, opracowała narzędzie 
do testowania, obrazowania, optymalizowania i projektowania produktów. 
Zestaw próbek materiałowych zapewnia realistyczne doznania, co pomaga 
opisać i scharakteryzować doświadczenia zmysłowe, w celu przewidywania 
ostatecznego postrzegania konsumentów. Oczekiwana forma współpracy to 
umowy usług dystrybucji, w obszarach projektowania lub rozwoju produktów. 
Firma też bierze pod uwagę współpracę z agencjami poszukującymi różnych 
materiałów sensorycznych, w celu przewidywania przyszłych trendów. 
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64.  BORU20190408001 

Rosyjska firma z Moskwy rozwija i produkuje różne artykuły pielęgnacyjne dla 
zwierząt, takie jak szampony, odżywki w sprayu, balsamy medyczne dla psów, 
kotów, koni, gryzoni, ptaków. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

65.  BOIT20190212002 

Włoska firma specjalizująca się w produkcji wina, w szczególności wysokiej 
jakości Prosecco, poszukuje zagranicznych dystrybutorów i agentów 
handlowych do świadczenia usług dystrybucyjnych i handlowych. Partnerzy 
mogą pochodzić z krajów europejskich. 

66.  BOUK20190327001 

MŚP z Wielkiej Brytanii, które świadczy usługi kojarzenia internetowych 
sklepów modowych z klientami na terenie m.in. Europy Wschodniej, chce 
rozszerzyć swoją ofertę o osobistą usługę shopperową dostępną w 
komplementarnych sklepach, takich jak sklepy z modą, salony kosmetyczne, 
fryzjerskie czy kawiarnie. Aby zapewnić tę ofertę, firma poszukuje chętne do 
takiej współpracy punkty sprzedaży. Proponowane formy współpracy to joint 
venture lub - tam gdzie będzie to właściwe - umowa o świadczenie usług. 
Brane są też pod uwagę umowy franczyzowe. 

67.  BORU20190316015 

Rosyjska firma prowadząca badania genetyczne i mikrobiologiczne z zakresu 
identyfikacji nietolerancji pokarmowych, predyspozycji genetycznych i chorób 
dziedzicznych, poszukuje zagranicznych laboratoriów, szpitali i specjalistów 
ds. żywności w celu zawarcia umów o świadczenie usług. 

68.  BOCY20190304001 

Cypryjska firma, będąca wyłącznym przedstawicielem singapurskiego 
producenta elastomerowych pomp infuzyjnych, poszukuje partnerów w 
ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Potencjalni 
dystrybutorzy z zagranicy powinni rozpowszechniać oferowane produkty w 
swoich krajach. 

69.  BOES20190329002 

Hiszpański producent wina premium, pochodzący z południa Katalonii-Reus 
(Hiszpania), mogący się pochwalić  ponad 300-letnią rodzinną tradycją 
winiarską, oferuje swoje tradycyjne wino dystrybutorom i przedstawicielom 
handlowym w celu eksportu na nowe rynki. Jego wina są zarejestrowane pod 
chronioną nazwą pochodzenia Conca de Barbera. 

70.  BOES20190402002 

Hiszpański producent ekologicznej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia 
(EVOO) oferuje swoje produkty z półki dla smakoszy. Firma produkuje olej 
organiczny o wysokich standardach jakościowych, który zdobył kilka nagród. 
Poszukiwani są dystrybutorzy lub agenci zainteresowani wprowadzeniem 
ekologicznej oliwy z oliwek, odmiany manzanilla, na rynki spożywcze. 

71.   BOUK20190415001 

Ta brytyjska firma oferuje szeroką gamę wysokiej jakości powłok 
podłogowych na bazie żywic epoksydowych, które chciałaby sprzedawać w 
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Powłoki są 
przeznaczone do budynków przemysłowych i handlowych, a w procesie ich 
produkcji wykorzystywane są materiały nowej generacji. Firma planuje 
sprzedaż różnym operatorom i  użytkownikom końcowym, jednak w pierwszej 
kolejności  poszukiwany jest dystrybutor, sprzedający produkt bezpośrednio 
w kraju partnera. 

72.  BORU20190317008 
Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji radiometrów mikrofalowych, 
które są wykorzystywane w wielu dziedzinach medycyny, poszukuje 
partnerów w celu podpisania usług dystrybucyjnych i umów agencyjnych. 
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73.  BOIT20190319002 
Włoska firma specjalizująca się w produkcji nawozów i biostymulantów roślin, 
charakteryzujących się niskim wpływem na środowisko, poszukuje partnerów 
do umów na świadczenie usług dystrybucyjnych. 

74.  BOUK20190408001 

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała antybakteryjny ręczny uchwyt  
do zastosowania na sprzętach do treningu siłowego, np. sztangach. Uchwyty 
na rękę zapobiegają urazom, zapewniając właściwe ustawienie i ruch, podczas 
gdy technologia przeciwbakteryjna zmniejsza ryzyko infekcji skóry. MŚP chce 
współpracować z producentami sprzętu sportowego i sprzętów do treningu 
siłowego, oferując im swój produkt w ramach umowy produkcyjnej lub 
umowy licencyjnej. 

75.  BORU20190318013 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji oleju i mąki z amarantusa 
poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

76.   BOUA20190320003 

Ukraińska firma produkuje pełny asortyment profesjonalnych urządzeń 
spawalniczych (m.in. transformatory i prostowniki, urządzenia do spawania 
półautomatycznego i argonowego, urządzenia inwerterowe, urządzenia do 
spawania i przetapiania elektrożużlowego, ciągniki spawalnicze itp.). Dąży do 
rozszerzenia rynków zbytu i pełnego wdrożenia swojego potencjału 
eksportowego. W związku z tym poszukuje partnerów do nawiązania 
długoterminowych relacji partnerskich w ramach agencji handlowej lub 
umowy produkcyjnej. 

77.  BORU20190318003 
Młoda rosyjska firma produkująca katody emisji pola wykonane z metali 
refrakcyjnych na bazie płyt mikrokanałowych poszukuje partnerów do 
zawarcia umowy usług dystrybucyjnych. 

78.  BOTR20190319001 

Turecka firma działająca jako centrum obróbki blach i stali oferuje cięcie 
laserowe i plazmowe, cięcie na gilotynie oraz zginanie. Firma produkuje 
różnego rodzaju metalowe pojemniki magazynowe. Firma oferuje wolne 
moce przerobowe w ramach umowy produkcyjnej i jest zainteresowana 
świadczeniem usług podwykonawstwa. 

79.  BONL20190327001 

Holenderska firma opracowała balsam dla sportowców do szybkiej 
regeneracji po urazach i w 100% naturalny olejek do masażu. Balsam jest 
przeznaczony dla atletów, ludzi starszych i do ogólnego stosowania w domu 
przy wszelkiego rodzaju dolegliwościach mięśniowo-stawowych. Olejek jest 
przeznaczony dla fizjoterapeutów, masażystów i do terapii ogólnej. Firma 
oferuje potencjalnym partnerom umowę dystrybucji. 

80.  BOEE20181210001 

Producent małych turbin wiatrowych z Estonii oferuje urządzenia o mocy 2, 
10 i 50 kW dla klientów domowych i biznesowych. Firma jest zainteresowana 
znalezieniem przedstawicieli swoich produktów poza krajem, którzy 
zajmowaliby się sprzedażą lub instalacją (z obsługą serwisową) lub tymi 
działaniami łącznie. Forma współpracy to umowa usług dystrybucyjnych. 

81.  BORU20190316009 
Rosyjski wynalazca innowacyjnego żelu przeciwoblodzeniowego poszukuje 
partnerów do podpisania umowy produkcyjnej. 

82.  BOCY20190412001 
Cypryjska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w sektorze agencji 
podróży oferuje szeroki zakres usług turystycznych partnerom branżowym z 
Europy i świata w ramach umowy świadczenia usług. 
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83.  BOIT20190308002 

Włoska firma architektoniczna i inżynieryjna oferuje usługi od wstępnej oceny 
ekonomicznej i finansowej wykonalności projektów do zarządzania i kontroli 
nad wykonywaną pracą. Zespół złożony z różnych i komplementarnych 
ekspertów jest w stanie zmierzyć się z wielodyscyplinarnym podejściem 
wszystkich aspektów związanych z pracą. Oferują swoje usługi partnerom 
zagranicznym w oparciu o umowy świadczenia usług, outsourcingu i 
podwykonawstwa. 

84.  BORU20190316017 

Rosyjska firma z regionu moskiewskiego specjalizuje się w produkcji 
mobilnych, szybko rozkładanych zestawów antenowych HF (wysokiej 
częstotliwości) i VLF (bardzo niskiej częstotliwości). Firma podpisze umowy 
licencyjne i świadczenia usług dystrybucyjnych. 

85.  BOUK20190405001 

Brytyjska firma projektuje i wdraża oprogramowanie do rozwiązań e-
commerce dla budownictwa, sprzedawców i hurtowników elementów 
hydrauliki i elektryki. Oprogramowanie łączy systemy biurowe sprzedawców 
ze stroną dla klientów, umożliwia tym dwóm systemom handel cyfrowy i 
pozwala handlowcom mieć większy wgląd i kontrolę nad zasobami, 
zarządzaniem rachunkami i procesami płatności. Firma poszukuje nowych 
partnerów do zawarcia umów świadczenia usług. 

86.  BOHU20190328001 

Dynamiczna węgierska firma agrotechniczna poszukuje dystrybutorów do 
komercjalizacji swojego systemu PLF (precyzyjnej hodowli trzody). Mierzy on 
temperaturę, ruję i wartości pH krów poprzez inteligentną pigułę i transmituje 
dane najnowocześniejszą techniką komunikacyjną o dużym zasięgu. Własna 
aplikacja pozwala farmerowi łatwo śledzić dane. Firma poszukuje partnerów 
do marketingu i dystrybucji systemu. 

87.  BOCZ20190222001 

Czeska firma specjalizuje się w podróżach w celach medycznych, szczególnie 
w terapiach urody z użyciem DNA. Firma poszukuje agenta (np. touroperatora 
lub agencję podróży) w branży podróży medycznych lub kosmetycznej, który 
reprezentowałby ją na rynkach zagranicznych w oparciu o umowę 
świadczenia usług. 

88.  BOPT20190415001 

Portugalski producent gamy wyrobów spożywczych od żeli i dżemów do 
owoców w syropie, aromatycznych ziół i przypraw, herbat i suszonych 
owoców z regionu centralnego poszukuje dystrybutorów swoich żeli, dżemów 
i marmolady. Najpopularniejsze smaki dżemów to różany, jabłkowy i kwiat 
pomarańczy, pigwa i agrest. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów. 

89.  BODE20190326001 

Startup z Berlina jest szybko rozwijającą się firmą z branży technologii 
podróży. Dostarcza rozwiązania łączności dla firm na wystawach, targach, 
konferencjach oraz dla biznesmenów podczas ich podróży i turystyki 
wakacyjnej z małym przenośnym hotspotem WIFI. Z biurami w Berlinie, 
Londynie i Stambule firma świadczy usługi dla Niemiec, wszystkich krajów UE, 
Turcji, Kanady i USA. Firma poszukuje dystrybutorów. 

90.  BOUA20190212001 

Ukraińska firma projektująca i produkująca wyroby z pianki poliuretanowej 
stosowanej do produkcji krzeseł, siedzeń i foteli dla środków transportu 
drogowego i szynowego, mebli i artykułów konsumpcyjnych, takich jak 
materace, poduszki i in. chce rozszerzyć zasięg sprzedaży i wdrożyć potencjał 
eksportowy. Firma poszukuje partnerów do ustanowienia długoterminowych 
relacji na bazie umowy agencji handlowej lub produkcyjnej. 
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91.  BOAL20190410002 
Albański producent bioorganicznego wina znad Adriatyku poszukuje 
partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

92.  BORU20190317018 

Rosyjska firma z Republiki Tatarstanu produkuje katalizator odsiarczający 
stosowany w procesach obróbki kondensatu ropy i gazu, ciekłych gazów i 
lekkich produktów naftowych oraz do lokalnej obróbki ścieków siarkowo-
alkalicznych, oczyszczania ścieków domowych ze związków siarki. Firma  
poszukuje partnerów do umów usług dystrybucyjnych lub agencji handlowej.  

93.  BORU20190316010 
Rosyjska firma z Moskwy opracowuje i produkuje przenośne  ksenonowe 
ultrafioletowe zestawy do ultraszybkiej dezynfekcji powietrza i powierzchni, 
stosowane na całym świecie. Firma poszukuje dystrybutorów. 

94.  BORU20190319007 
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów wykonanych z 
fluoroplastycznych i innych wysoko odpornych materiałów. Firma poszukuje 
partnerów do umów usług dystrybucyjnych i joint venture. 

95.  BODE20190325000 

Niemiecka firma nastawiona na nieorganiczne  materiały niemetalowe 
produkuje wyroby z ceramiki technicznej. Firma oferuje znajomość produktu i 
procesu oraz zdolności produkcyjne, jak również rozwój badań i doświadczeń 
w dziedzinie granulek sprayu. MŚP poszukuje partnerów do współpracy w 
ramach umowy produkcyjnej i/lub świadczenia usług. 

96.  BOUK20190323001 

Brytyjska firma jest światowym liderem w sektorze motocykli elektrycznych 
używanych w trudnych warunkach terenowych (triale, off road, motocross) 
oraz do rekreacji. Motocykle są odpowiednie dla użytkowników w różnym 
wieku, od małych dzieci do dorosłych. Firma rozwija sprzedaż na całym 
świecie i poszukuje nowych partnerów do reprezentacji marki i dystrybucji na 
ich rynkach lokalnych. 

97.  BOES20190316001 

Hiszpańska firma rodzinna z długimi tradycjami w całkowicie ręcznej produkcji 
puszkowanych owoców morza chce zawrzeć umowy dystrybucji, produkcji lub 
outsourcingu. Firma specjalizuje się w produkcji sardeli i białego tuńczyka, jak 
również szeroką gamę starannie wybranych małych sardynek, makreli i in. 
oraz puddingów i ciastek z delikatesów morza. 

98.  BOUK20190315001 

Brytyjska firma specjalizująca się w cyfrowym zdrowiu opracowała platformę 
IT zachęcającą obywateli do aktywności fizycznej. Umożliwia ona zbieranie 
danych, analizę i wymianę pomiędzy uczestnikami, profesjonalistami ochrony 
zdrowia, radami i innymi agencjami wspierającymi zdrowie poprzez udział w 
zajęciach sportowych osób dotychczas nieaktywnych. Firma poszukuje 
licencjobiorców wśród opiekunów medycznych, agencji lokalnych 
wspierających inicjatywy "Smart Cities" w krajach europejskich. 

99.  BOFR20181231001 
Francuska firma produkuje syropy według starych receptur. Firma poszukuje 
zagranicznych partnerów z branży delikatesów do współpracy w ramach 
umowy usług dystrybucyjnych. 

100.  BORU20190319002 
Rosyjski programista i projektant platformy rzeczywistości rozszerzonej (AR) 
poszukuje partnerów do podpisania umowy licencji oraz współpracy w 
ramach umów usługowych lub agencji handlowych. 
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101.  BOSG20190325001 

Singapurska firma zajmuje się konsultingiem w zakresie rejestracji 
światowego znaku towarowego. Firma specjalizuje się w tematyce znaków 
towarowych i własności intelektualnej (IP) w krajach azjatyckich, zwłaszcza z 
obszaru ASEAN oraz innych jak USA, UE, Australia, Nowa Zelandia i Kanada. 
Firma oferuje swoje usługi potencjalnym partnerom europejskim w ramach 
umowy świadczenia usług. 

102.  BOPT20190328001 

Portugalska firma jest agencją internetową opracowującą rozwiązania na 
zamówienie (oprogramowanie, strony internetowe, sklepy online, 
projektowanie grafiki, reklamy, konsulting cyfrowy, pozycjonowanie, 
zarządzanie mediami społecznościowymi). Firma zawrze umowy usługowe z 
partnerami zagranicznymi.  

103.  BRSE20190410001 

Szwedzka firma produkująca zaawansowane technologie obróbki skrawaniem 
dla przemysłu lotniczego poszukuje taniego dostawcy ciężkich spawanych, 
obrabianych konstrukcji stalowych i giętych cienkich płyt stalowych. Partia 
produkcyjna o wielkości od 10 do 100 sztuk jest poszukiwana w ramach 
umowy o podwykonawstwo, zwłaszcza w krajach bałtyckich i innych krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej. 

104.  BRUK20190410001 

Firma z Yorkshire opracowała pierwszą na świecie zakrętkę do butelek o 
różnym zastosowaniu. Innowacyjna zakrętka do butelki pasuje do 
standardowej butelki na wodę i mogłaby zastąpić nieograniczoną ilość 
plastikowych butelek jednorazowego użytku. Produkt zaspokaja 
zapotrzebowanie konsumentów na smaczne przekąski w drodze, zamieniając 
wodę w owocowe smaki lub napoje izotoniczne. Brytyjska firma 
zainteresowana jest wprowadzeniem produktu na rynek i poszukuje 
producenta na podstawie  umowy licencji. 

105.  BRRO20190321001 

Rumuńska firma specjalizuje się w sprzedaży detalicznej zabawek wysokiej 
jakości. Firma oferuje zabawki dla niemowląt i dzieci w wieku 1-10 lat. 
Wszystkie oferowane zabawki są wykonane z drewna lub innych naturalnych 
materiałów. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem sieci partnerów 
biznesowych poprzez identyfikację międzynarodowych dostawców zabawek 
edukacyjnych w ramach umów dystrybucyjnych i / lub produkcyjnych. 

106.  BRES20190404001 

Hiszpański start-up ICT opracował aplikację do zarządzania wszystkimi 
kluczami w celu uzyskania dostępu do dowolnego środowiska (sieć, sieć 
społecznościowa, miejsce fizyczne…), a użytkownicy mogą mieć uniwersalny 
dostęp za pomocą smartfona. Firma poszukuje partnerów przemysłowych do 
produkcji nowych urządzeń kontroli dostępu lub adaptacji istniejących 
produktów, integrując oprogramowanie opracowane dla tej firmy. Firma 
chciałaby współpracować w oparciu o umowę produkcyjną. 

107.  BRQA20190312001 

Katarska firma  uznawana za wiodącego dostawcę i eksportera 
przemysłowych śrub, nakrętek i podkładek zainteresowana jest zawarciem 
umowy produkcyjnej z firmą, która może dostarczyć pręty okrągłe ze stali 
stopowej, węglowej lub nierdzewnej. 

108.  BRAT20190409001 

Dwaj dyrektorzy generalni austriackiej firmy oferują swoje doświadczenie 
sprzedażowe i sieć sprzedaży europejskim MŚP, które chcą podbić rynek 
austriacki i niemiecki. Produkty w ich portfelu sprzedaży obejmują żywność 
dla zwierząt domowych, akcesoria / biżuterię designerską, a także organiczne 
produkty gospodarstwa domowego / produkty dla dzieci. 
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109.  BRDE20190320001 

Niemieckie MŚP, działające w specjalistycznych usługach budowlanych (sprzęt 
budowlany i automatyzacja), a także specjalistyczne usługi budowlane dla 
obiektów przemysłowych, poszukuje podwykonawców. Firma poszukuje 
partnerów z Europy Wschodniej z niemieckimi brygadzistami, którzy są 
zainteresowani świadczeniem usług w zakresie instalacji elektrycznych, 
instalacji sanitarnych i instalacji systemów grzewczych na niemieckich 
budowach jako podwykonawca. 

110.  BRUK20190222002 

Brytyjska firma działająca od 2010 r. opracowała grę planszową, która ma 
pomóc uczniom rozwijać umiejętności zarządzania pieniędzmi i liczenia w 
zabawny i innowacyjny sposób. Brytyjska firma poszukuje firmy produkcyjnej, 
aby zawrzeć umowę produkcyjną, aby zaspokoić popyt na gry planszowe. Gra 
jest obecnie sprzedawana za pośrednictwem strony internetowej firmy i 
innych witryn e-commerce. 

111.  BRQA20190320001 

Katarska firma jest producentem grodzic formowanych na zimno z zakładami 
produkcyjnymi w Katarze z zainstalowaną mocą 80 000 ton rocznie. 
Firma poszukuje surowców z rolki stalowej (gorącej) o jakości S235 lub 
mniejszej do produkcji formowanych na zimno grodzic o grubości od 5 do 
12,5 mm. Rozważana jest umowa produkcyjna. 

112.  BRDE20190409002 

Młody niemiecki producent żywności dla karpi (zgodnej z najnowszymi 
odkryciami naukowymi) poszukuje partnerów w sektorze opakowań. Zakres 
pakowania waha się od 1,5 do 12,5 kg (które są podzielone na małe, średnie i 
duże opakowania). Firma poszukuje podwykonawstwa lub produkcji bądź też 
wszelkiego rodzaju umowy outsourcingowej dla produktów do pakowania 
artykułów spożywczych od pojemności 1,5 do 12,5 kg. 

113.  BRUK20190325001 

Dystrybutor urządzeń medycznych z Wielkiej Brytanii działający na arenie 
międzynarodowej poszukuje nowych, innowacyjnych, jednorazowych 
urządzeń do stosowania w chirurgii przy leczeniu problemów urologicznych i 
ginekologicznych u kobiet. Firma poszukuje współpracy w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

114.  BRFR20181231001 

Francuska firma, zajmująca się transferem ścieków komunalnych i 
przemysłowych, poszukuje obecnie dostawców szlifierek do oczyszczalni 
ścieków. Firma jest zainteresowana umową o świadczenie usług 
dystrybucyjnych 

115.  BRCN20190410002 

Chińska firma edukacyjna prosi o współpracę z partnerami z krajów 
anglojęzycznych w celu współpracy w zakresie umów o świadczenie usług. 
Chińska firma edukacyjna zainteresowana jest zatrudnieniem dużej liczby 
wykwalifikowanych nauczycieli kursów międzynarodowych z zagranicy i chce 
znaleźć partnerów do długoterminowej współpracy przy polecaniu 
wykwalifikowanych kandydatów. 

116.  BRFR20190322001 

Francuska firma w dziedzinie projektowania silników elektrycznych i 
generatorów poszukuje podwykonawców w tym samym sektorze w Europie. 
Firma dostosowuje produkty do różnych opcji odpowiadających wymaganiom 
klientów, jest zainteresowana rozszerzeniem swoich rozwiązań i wiedzy. 
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117.  BRHR20190104001 

Chorwacka firma poszukuje partnerów z UE lub innych krajów, które chcą 
rozszerzyć swoją działalność na terytorium Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, 
Serbii lub Słowenii. Firma prosi o współpracę biznesową w postaci centrum 
dystrybucyjnego i prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej dla 
potencjalnych partnerów. Firma zainteresowana jest podpisaniem umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

118.  BRCY20190404001 

Cypryjska firma, której głównym przedmiotem działalności jest eksport 
produktów spożywczych (mrożone mięso, ryby) i innych towarów, poszukuje 
producentów / dostawców / wołowiny, wieprzowiny, kurczaka i indyka w 
Europie, dla których może świadczyć usługi komercyjne lub usługi dystrybucji. 

119.  BRSE20190405001 

Szwedzki startup poszukuje szwalni w Europie. Firma ma doświadczenie w 
produkcji tekstyliów, zainteresowana jest współpracą z producentem, który 
mógłby również zapewnić tworzenie nowych wzorów i rozwój 
dotychczasowych stylów firmy. Wymagany jest wysoki poziom obsługi i 
znajomość interpretacji projektu. 

120.  BRRU20190312002 

Rosyjska firma z Moskwy specjalizuje się w opracowywaniu oprogramowania 
do prognozowania i rekomendacji, opartego na analizie dużych danych i 
algorytmach uczenia maszynowego. Firma poszukuje firm deweloperskich i 
korporacyjnych do podpisania umowy o świadczenie usług. 

121.  BRRO20190318001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych wyrobów 
skórzanych, takich jak portfele, notebooki, etui na okulary. Firma stara się 
zdywersyfikować swoją sieć partnerów biznesowych, identyfikując 
międzynarodowych dostawców różnych akcesoriów galanterii skórzanej. 
Współpraca ze zidentyfikowanymi partnerami będzie oparta na umowach 
dotyczących produkcji i / lub usług dystrybucyjnych. 

122.  BRDE20190305001 

Niemiecka agencja handlowa od ponad 20 lat dystrybuuje pianki i włókniny z 
Europy Zachodniej na rynku polskim. Posiada dogłębną znajomość rynku i 
kontakty w branży mebli i materacy. Z uwagi na fakt, iż Polska jest jednym z 
najszybciej rozwijających się rynków meblowych, agencja poszukuje firm 
zajmujących się przetwarzaniem piany, np. cięcie i wykrawanie strumieniem 
wody, zainteresowanych wejściem na polski rynek w ramach usług 
dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

123.  BRGR20190405001 

Grecka firma projektowo-produkcyjna, założona w 1962r., produkuje 
najwyższej jakości meble domowe, hotelowe i jachtowe. Firma współpracuje 
ze sprzedawcami detalicznymi, firmami, hotelami, projektantami wnętrz i 
świadczy usługi posprzedażowe. Obecnie poszukuje ona współpracy z 
dostawcami surowców (drewno bukowe i pianka tapicerska) w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

124.  BRNL20190328001 

Dobrze znana holenderska firma, założona w 1968 r., zainteresowana jest 
rozszerzeniem swojego portfolio. Firma poszukuje producentów wina, którzy 
posiadają certyfikat Global Food Safety Initiative i są w stanie sprzedawać 
wino w ilościach hurtowych i butelkowane. 
Kraje docelowe to Węgry, Słowenia, Grecja, Chorwacja i Słowacja. Firma 
oferuje umowę dystrybucyjną. 
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125.  BRNL20190315001 

Holenderska firma specjalizująca się w dystrybucji produktów rolnych i 
materiałów eksploatacyjnych, poszukuje nowych dostawców granulowanego 
mocznika o zawartości azotu 46% w postaci stałego nawozu azotowego. Firma 
poszukuje europejskich i światowych producentów do nawiązania współpracy 
w ramach umowy agencyjnej. 

126.  BRES20190410001 

Hiszpańska firma z Barcelony jest producentem wysokiej jakości nici 
dentystycznych. Chcąc rozszerzyć swoją działalność i zwiększyć różnorodność 
produktów, firma poszukuje dostawców szczoteczek i past do zębów 
„jednorazowego użytku” w celu zawarcia umowy produkcyjnej. Produkty 
mogą być dostarczone w zestawie lub osobno. 

127.  BOSI20190219001 

Słoweński producent, specjalizujący się w masowej produkcji różnych filtrów 
mediów płynnych, rozszerza swoją sprzedaż w różnych krajach wspólnego 
rynku UE. Firma poszukuje agenta do reprezentowania filtrów dla firm z 
branży przetwórstwa metali, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej i przemysłu 
AGD. 

128.  BOKR20190104001 

Koreański dostawca szyn ślizgowych i rolek, używanych w szufladach 
lodówek, piekarników, zmywarek, pralek i innych urządzeń gospodarstwa 
domowego, chce współpracować z największymi europejskimi firmami w 
dziedzinie sprzętu gospodarstwa domowego w ramach umowy dystrybucyjnej 
lub produkcyjnej. Produkty nadają się do pracy w wysokich i niskich 
temperaturach oraz w środowiskach o dużej wilgotności. Wszystkie produkty 
można dostosować do otoczenia klienta. 

129.   BOPL20190403001 

Polska firma działająca w branży budowlanej specjalizuje się w wynajmie 
systemów rusztowań i różnego innego sprzętu budowlanego. Oferują 
aluminiowe, mobilne i wolnostojące, modułowe i fasadowe rusztowania, 
które mogą być stosowane do tynkowania, murowania, malowania ścian, 
czyszczenia elewacji, konserwacji i drobnych napraw oraz wznoszenia całych 
nowych budynków. Firma poszukuje zagranicznych agentów lub partnerów w 
ramach umowy o świadczenie usług. 

130.   BOUK20190402001 

MŚP z Wielkiej Brytanii specjalizujące się w produkcji wolnej od żywności chce 
wejść na nowe rynki. MŚP poszukuje współpracy z detalistami i hurtownikami 
zaopatrującymi sklepy w celu dystrybucji asortymentu przekąsek 
cukierniczych, w tym ciast i herbatników. Przewiduje się, że partnerstwo 
przyjmie formę umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, chociaż inne 
formy partnerstwa mogą być rozważane, jeżeli są wzajemnie korzystne. 

131.  BRSE20190410001 

Szwedzka firma produkująca zaawansowane technologie obróbki skrawaniem 
dla przemysłu lotniczego poszukuje opłacalnego dostawcy ciężkich 
spawanych, obrabianych konstrukcji stalowych i giętych cienkościennych 
konstrukcji stalowych. Poszukiwana zdolność produkcyjna od 10 do 100 sztuk 
jest poszukiwana w ramach umowy o podwykonawstwo, zwłaszcza w krajach 
bałtyckich i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 
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132.   BRUK20190404001 

 To brytyjskie MŚP jest projektantem niszowych i niewielkich produktów 
elektronicznych oraz powiązanego z nimi oprogramowania układowego. 
Zwraca się z prośbą o zawarcie umowy produkcyjnej i / lub porozumienia o 
wspólnym przedsięwzięciu, aby zwiększyć zdolności produkcyjne w Europie 
(przy użyciu technik montażu powierzchniowego i otworowego). W dłuższej 
perspektywie firma pomaga dostarczać komponenty, do których nie ma 
dostępu, i produkować produkty z komponentów do wysyłki. Szukają 
partnerów w Europie Wschodniej, Francji i Niemczech. 

133.  BOFR20190405001 
Francuskie laboratorium specjalizujące się w roślinach i dostarczaniu wysokiej 
jakości ekstraktów z certyfikatem organicznym z uprawianych i zbieranych 
roślin. Firma poszukuje umów dystrybucyjnych lub handlowych. 

134.   BOCZ20181127002 

Czeska firma opracowała specjalne wykładziny podłogowe, które stymulują 
organizm ludzki z potencjałem do poprawy zdrowia. Rozwiązanie może być 
stosowane jako pojedynczy dywan lub zestaw dywanów przeznaczonych do 
różnych pomieszczeń domowych. Firma poszukuje partnerów poprzez umowy 
dystrybucyjne lub handlowe. 

135.  BOUK20190313001 

Brytyjska firma technologiczna składa się z doświadczonych projektantów 
sztucznej inteligencji (AI) i ekspertów ds. bezpieczeństwa, którzy specjalizują 
się w rozpoznawaniu ciała, twarzy i obiektów. Jednym z oferowanych 
produktów jest zaawansowany system nadzoru wdrażający algorytmy 
głębokiego uczenia się, z którego obecnie korzysta jeden z głównych 
partnerów portu lotniczego. Firma poszukuje umowy usługowej i / lub 
licencyjnej.  

136.  BORU20190317009 

Mała rosyjska firma z Moskwy specjalizuje się w produkcji niestandardowych 
powłok o wysokiej wydajności, w tym ultrafiolet, widzialność i bliski zakres 
spektroskopii w podczerwieni. Firma poszukuje partnerów zagranicznych do 
podpisywania umów produkcyjnych i dystrybucyjnych.   

137.  BORU20190315010 

Rosyjska firma specjalizująca się w dostarczaniu „oprogramowania na 
żądanie” oraz dalszego wsparcia w zakresie IT poszukuje partnerów do 
podpisania umowy licencyjnej, umowy agencyjnej z pomocą techniczną oraz 
umowy outsourcingowej. 

138.   BOHR20190215001 

Chorwacki projektant i producent nowoczesnych mebli do wnętrz 
luksusowych willi, domów, apartamentów i mieszkań poszukuje agentów i 
dystrybutorów. Firma specjalizuje się w luksusowych kuchniach, kuchniach do 
zabudowy, salonach, sypialniach, łazienkach, wbudowanych lub regularnych 
szafach, holach, winiarniach, bibliotekach, pokojach cygar itp. dla klientów, 
którzy chcą wyjątkowego i prestiżowego projektu. Firma jest zainteresowana 
znalezieniem agenta lub przedstawiciela do dystrybucji swoich produktów i 
usług. 

139.   BOPL20190320001 

Ta polska firma produkuje herbatę ziołową i owocową, gotową do pakowania 
na sprzedaż. Ich praca obejmuje oczyszczanie, suszenie i kruszenie przy użyciu 
nowoczesnego sprzętu. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie i Indiach 
oraz umów produkcyjnych z firmami zdolnymi do pakowania i sprzedaży 
gotowych produktów. 
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140.  BOUA20190408002 

 Ukraińska firma specjalizująca się produkcją ekologicznej soi, poszukuje 
europejskiego, nieeuropejskiego i / lub światowego partnera do sprzedaży 
zbiorów z 2018 r. w wysokości 220 ton na podstawie umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

141.  BOIT20190423001 

  
Włoski projektant z ponad 15-letnim doświadczeniem w projektowaniu 
graficznym i międzynarodowej współpracy w sektorze mody stworzył kolekcję 
produktów w sektorze wystroju wnętrz, wykorzystując innowacyjną 
ekologiczną tkaninę, ozdobioną wzorami, które przypominają region 
śródziemnomorski i wykorzystują starożytną technikę druku. Poszukiwani są 
partnerzy zarówno do umów handlowych, jak i usług dystrybucyjnych. 

142.  BORU20190315011 

Rosyjska firma z Nowosybirska opracowuje i produkuje komponenty, 
urządzenia i systemy oparte na technologii światłowodowej, która jest 
wykorzystywana w różnych dziedzinach nauki. Firma poszukuje partnerów do 
zawarcia wspólnego przedsięwzięcia i umów licencyjnych. 

143.  BOIT20190311001  

Włoski start-up opracował sieć roboczą, która pozwala aspirującym 
przedsiębiorcom rozwijać swój pomysł na biznes dzięki partnerstwu z 
profesjonalistami z branży, w tym inwestorami. Wszystkie funkcje oferowane 
przez różne sieci społecznościowe dla profesjonalistów takich jak Kickstarter, 
LinkedIn i inni są wbudowane w tę platformę. Włoski start-up poszukuje 
partnerów biznesowych zainteresowanych tym narzędziem w ramach umów 
finansowych i umów nabycia. 

144.   BOIL20190319002 

  
Izraelskie MŚP oferuje internetową metodę obróbki i recyklingu odpadów 
organicznych z procesów chemicznych, farmaceutycznych, rafineryjnych i 
przemysłowych. Zalety obejmują minimalne zużycie energii, zgodność z 
najbardziej rygorystycznymi przepisami na świecie oraz możliwość 
przetwarzania odpadów organicznych w trybie online, gdy są tworzone 
(miejsce, czas i stężenie). Firma poszukuje umów handlowych i usług 
dystrybucyjnych. 

145.   BOFR20181230001 

  
Francuska firma specjalizuje się w produkcji ekologicznych drewnianych 
zabawek z klocków dla dzieci w wieku od 3 lat. 
Firma chce zwiększyć swój udział w rynku w Europie i poszukuje partnerów w 
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

146.  BOAM20190327001 

Armeńska firma produkuje tace stołowe na kółkach z drewna i szkła 
witrażowego. Produkt firmy jest głównie używany jako stojak na napoje. Tace 
stołowe są produkowane w różnych kształtach, rozmiarach i wzorach. Firma 
poszukuje usług pośrednictwa handlowego w ramach umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej, a także umów produkcyjnych. 

147.   BODE20190322001 

Niemiecka firma specjalizuje się w archiwizacji i zarządzaniu plikami i 
dokumentami dla firm-klientów za pośrednictwem opracowanego przez 
siebie systemu. Ten system jest intuicyjny, wygodny i przejrzysty oraz pozwala 
zaoszczędzić czas i zasoby w firmach. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w 
branży firma może zaoferować specjalistyczną wiedzę i porady. Poszukiwani 
są partnerzy, którzy są zainteresowani integracją systemu niemieckiej firmy z 
usługami, które oferują, w celu uzyskania licencji lub umów franczyzowych. 
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148.  BOPL20190312002 

Polskie MŚP z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych ma długoletnią 
tradycję w dostarczaniu produktów rolnych, spożywczych i opakowań. Firma 
produkuje bardzo szeroką gamę produktów wykonanych z PP (polipropylenu) 
lub PE (polietylenu): sznurki, sznury, liny, siatki, folie i włóczki. Firma 
poszukuje nowych partnerów handlowych na całym świecie, aby zawrzeć z 
nimi umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

149.  BOIT20190206004 

Włoska firma działająca w sektorze kolejowego transportu towarowego 
poszukuje przewoźników zainteresowanych transportem kolejowym i 
intermodalnym w ramach partnerstwa handlowego. Firma jest 
zainteresowana strategicznym partnerstwem handlowym na rzecz 
długoterminowej wzajemnej współpracy w ramach umowy o świadczenie 
usług. 

150.   BORU20190325001 

Rosyjska firma z regionu Nowosybirska zajmuje się produkcją i rozwojem 
produktów farmaceutycznych i produktów higienicznych przy użyciu 
innowacyjnej technologii (produkty do pielęgnacji ran, puder dla niemowląt, 
puder higieniczny). Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

151.   BORU20190317007 
Rosyjska firma z Sankt Petersburga specjalizująca się w technologiach 
czyszczenia rdzy jest zainteresowana podpisaniem umowy dystrybucyjnej i 
licencyjnej. 

152.   BOIL20180719001 

  
Izraelska firma produkuje wysokiej jakości profile plastikowe z tworzywa 
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, kraty i inne produkty, które są 
dobrze dostosowane do warunków hodowli i środowisk korozyjnych, takich 
jak woda morska, chemikalia, wilgotność, wytwarzanie energii elektrycznej i 
inne. Firma poszukuje partnerów i klientów za pośrednictwem umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

153.   BOBE20190313001 

  
Belgijska firma specjalizuje się w dekoracyjnych i funkcjonalnych panelach 
ściennych i przemysłowych, innowacyjnych produktach architektonicznych, 
które zmieniają właściwości fizyczne i chemiczne powierzchni betonowych. 
Specjalizuje się również w lekkich interaktywnych urządzeniach „Crystal”, nad 
i pod powierzchnią wody, parkietem z litego drewna „Złoty brąz”. Firma 
poszukuje pośredników poprzez umowę handlową lub dystrybucyjną. Jest 
również zainteresowany licencjonowaniem know-how lub porozumieniem o 
wspólnym przedsięwzięciu. 

154.  BOKR20190213001 

Firma z Korei Południowej założona w 2016 r. opracowała i wyprodukowała 
drukarkę karteczek samoprzylepnych wraz z aplikacją mobilną, która pozwala 
użytkownikom tworzyć, zapisywać i udostępniać notatki. Produkt został 
opracowany, aby zwiększyć produktywność ludzi, pomagając im zapamiętać 
ważne informacje i dzielić się pomysłami. Firma poszukuje obecnie 
dystrybutorów w Europie, aby wejść na rynek europejski w celu nawiązania 
długotrwałych relacji biznesowych. 
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155.  BORO20181220001 

  
Rumuńska firma opracowuje krem do twarzy z infuzją złota, który pomaga 
przeciwdziałać skutkom starzenia się. MŚP chciałoby podpisać umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerami z zagranicy, niezależnie od 
ich kraju pochodzenia. 

156.  BOTR20190401001 

 
Turecka firma opracowała w pełni automatyczne urządzenie do 
przygotowywania leków do chemioterapii i obecnie poszukuje partnerów, 
którzy chcieliby pełnić rolę dystrybutora firmy. 

157.  BOES20190404001  

Hiszpańska firma specjalizuje się w przemyśle meblarskim, a także w 
projektowaniu wnętrz, produkuje meble do kuchni, łazienek, domów, biur i 
garderób. Jej produkty mają ekskluzywne wykończenia, a firma oferuje proces 
produkcji zgodny z najnowszą technologią. Firma poszukuje agentów lub 
dystrybutorów dla swojego działu biurowego, najlepiej oferujących produkty 
uzupełniające. 

158.  BORU20190317005  

Rosyjski producent inteligentnych mikrosystemów sensorowych z 
przetwarzaniem strumieniowym informacji poszukuje partnerów do zawarcia 
umowy o wspólnym przedsięwzięciu w celu penetracji rynków zagranicznych 
lub ustanowienia produkcji za granicą oraz umowy o pośrednictwie 
handlowym / dystrybucji w celu promowania gotowych produktów. 

159.    BOBG20190315001  

Bułgarska firma produkuje i naprawia wyroby metalowe z metali żelaznych i 
nieżelaznych (stal nierdzewna, aluminium), z materiałów arkuszowych i rur 
poprzez cięcie, gięcie i spawanie. 
Niektóre z ich produktów to: materiały spawalnicze, materiały elektryczne, 
materiały niemetalowe, materiały mocujące, armatura przemysłowa i 
narzędzia. 

160.    BOFR20181231005  
Francuska firma specjalizuje się w produkcji nugatu Montelimar. Firma 
poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

161.  BOSG20190111006  

Firma z Singapuru poszukuje potencjalnych partnerów biznesowych z Europy 
na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie dystrybucji odzieży i 
akcesoriów motocyklowych na główne rynki docelowe w Niemczech, 
Hiszpanii, Włoszech, Francji, Grecji, Holandii i Polsce.  Są oni również otwarci 
na dalsze dyskusje z dystrybutorami z innych krajów. 

162.  BORU20190317011  

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji satelitarnego systemu 
monitorowania zaprojektowanego do śledzenia i kontrolowania lokalizacji, 
prędkości i kursu statku. Firma poszukuje partnerów do zawierania usług 
dystrybucyjnych lub umów agencyjnych. 

163.    BOIT20190206005  

Jedno z najważniejszych włoskich centrów logistycznych, zlokalizowanych w 
północno-wschodniej części Włoch, poszukuje firm transportowych 
potencjalnie zainteresowanych transportem kolejowym i łączonym w celu 
rozwijania nowych możliwości biznesowych w ramach umowy o świadczenie 
usług. 
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164.  BOAL20190411002  

Ta akademia kształcenia zawodowego jest profesjonalnym centrum 
szkoleniowym dedykowanym ambitnym młodym ludziom. Akademia 
certyfikuje barmanów, kelnerów restauracyjnych, hotelarzy, menedżerów 
hotelarstwa, recepcjonistów, hostessy, agentów podróży i wycieczek itp. 
Współpracuje ze specjalistycznymi trenerami, starannie dobranymi pod 
względem osiągnięć , obszarów specjalizacji i doświadczenia zarówno 
lokalnego i międzynarodowego. Akademia poszukuje umowy o świadczenie 
usług, aby oferować swoje usługi za pośrednictwem swojej platformy 
internetowej. 

165.    BORS20190211001  

Serbska klinika specjalizuje się w usługach stomatologicznych - chirurgii 
stomatologicznej, implantologii, regeneracji w implantologii stomatologicznej, 
periodontologii i protetyce (CAD / CAM). Jako usługę uzupełniającą oferują 
pełną organizację pobytu i wizyty w Belgradzie dla swoich pacjentów 
przybywających z zagranicy (turystyka stomatologiczna). Klinika jest 
zainteresowana umowami agencyjnymi. 

166.    BOGR20190321001  

Grecka firma z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju i sprzedaży 
oprogramowania dla inżynierów usług budowlanych, poszukuje MŚP lub 
instytucji badawczo-rozwojowych w sektorach architektury, inżynierii i 
budownictwa (AEC), w celu nawiązania współpracy w ramach umowy 
agencyjnej, licencji i / lub umowy o świadczenie usług. 

167.    BOBG20190128002  

Bułgarska firma z 50-letnim doświadczeniem, wysoko wyspecjalizowana w 
usługach obróbki metali oferuje umowy na podwykonawstwo w sektorze 
obróbki metali firmom zagranicznym zainteresowanym współpracą z 
wykwalifikowanym partnerem. 
Firma współpracuje zarówno z metalami żelaznymi, jak i nieżelaznymi, 
oferując obróbkę blach i obróbkę skrawaniem. Firma może wytwarzać części i 
pojedyncze elementy z blachy poprzez cięcie, wykrawanie, cięcie laserowe, 
gięcie i spawanie. 

168.  BOIL20190225001 

Izraelska firma opracowała zaawansowaną platformę technologiczną dla firm, 
aby łatwo zarządzać strategią zatrzymywania klientów. Podstawą technologii 
rozwiązania jest interfejs API (interfejs protokołu aplikacji) dla wielu platform 
sprzedaży i handlu elektronicznego. Zalety to stabilność technologiczna z 
elastycznością, która pozwala na różnorodne wdrożenia i funkcje, takie jak 
analiza danych i BI (business intelligence). Firma poszukuje umowy agencyjnej 
i usługowej. 

169.    BORU20190316018  

Rosyjska firma specjalizująca się w opracowywaniu urządzeń medycznych i 
rehabilitacyjnych oraz specjalnego sprzętu dla osób niedowidzących 
poszukuje partnerów do podpisania umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

170.  BOIT20190219001  

Włoska firma, specjalizująca się w branży wiązek elektrycznych, 
elektromechanicznym montażu paneli sterowania i rozdzielnic niskiego 
napięcia, poszukuje dystrybutorów w krajach europejskich z doświadczeniem 
w różnych sektorach przemysłu, takich jak: klimatyzacja, automaty 
vendingowe, AGD, kolej, marynarka wojenna , e-medyczne i lotnicze. 

171.  BOSI20190410001  
Słoweńska firma może dostarczyć niestandardowe protokoły do wykrywania 
skażenia mikrobiologicznego w określonych próbkach przemysłowych, 
zgodnie z potrzebami klienta, poprzez umowy o świadczenie usług. 
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172.  BOIT20190409002  

Włoska firma rodzinna specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości butów i 
produkuje w 100% w Toskanii. Firma chce eksportować własną markę i 
poszukuje dystrybutorów z kontaktami z sieciami sklepów i sprzedawcami 
detalicznymi. Firma jest również zainteresowana umowami produkcyjnymi 
dla innych marek poszukujących producentów wysokiej jakości produktów. 

173.  BOUA20190318001  

Ukraińska firma, będąca liderem w produkcji specjalistycznych urządzeń do 
transportu kolejowego, urządzeń do automatycznego spawania, pojazdów 
użytkowych, kabin lakierniczych, urządzeń do śrutowania i śrutowania, ma na 
celu poszerzenie geografii sprzedaży i wzrost potencjału eksportowego. 
Poszukuje partnerów do współpracy w ramach agencji handlowej lub umowy 
produkcyjnej. 

174.    BORO20190404001 

Rumuńska firma specjalizująca się w uprawie około 4 odmian roślin 
leczniczych i aromatycznych zasianych na 1500 hektarach ziemi w najlepszych 
możliwych warunkach poszukuje nowego rynku dystrybucji w krajach 
europejskich i na całym świecie. 

175.    BORU20190318014  
Rosyjska firma z regionu Riazań produkuje kompaktowe liczniki ciepła i 
poszukuje partnerów międzynarodowych do podpisania umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

176.  BOFR20181231003  

Francuska firma specjalizująca się w produkcji aperitifu na bazie melona 
poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. Firma chce sprzedawać swój produkt detalistom 
specjalizującym się w sektorze delikatesów. 

177.    BORU20190317013  

Rosyjska firma rozwija oprogramowanie i roboty do działań edukacyjnych w 
szkołach i na uniwersytetach. Opracowała platformę laboratoryjną i 
robotyczną, która umożliwia uczniom projektowanie, wdrażanie i 
programowanie robotów, aby mogli badać fizykę i robotykę oraz uczyć się o 
nich. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

178.    BOUA20190306002  

Ukraińska firma produkująca niepalne materiały termoizolacyjne na bazie 
naturalnych minerałów, takich jak wermikulit i perlit, dąży do poszerzenia 
geografii swojej sprzedaży i wdrożenia swojego potencjału eksportowego. 
Poszukuje partnerów do nawiązania długoterminowych relacji partnerskich 
poprzez współpracę w ramach usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych. 

179.    BOTR20190304001  

Nagradzana firma z siedzibą w Turcji produkuje ponad 20 różnych rodzajów 
marek własnych 100% bioorganicznych / konwencjonalnych, bez GMO, 
bezglutenowych, bez cholesterolowych odwodnionych chipsów owocowych, 
które nie zawierają tłuszczów trans i innych dodatków. Asortyment obejmuje 
chipsy jabłkowe, figowe, pszenne, musli, prebiotyczne i inne zgodnie z 
potrzebami klientów. Firma oferuje umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych i umowę agencyjną na nowe rynki. 

180.    BORU20190319006 

Rosyjski producent nowych materiałów i substancji w oparciu o 
nanotechnologie molekularne poszukuje partnerów międzynarodowych do 
promowania i dystrybucji swojego produktu na rynkach zagranicznych, a 
także do zamówień produkcyjnych. 
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181.  BOQA20190326001  

Ta firma usługowa z Kataru wprowadza rozwiązania łączące konsumentów z 
niezawodnymi dostawcami usług. Firma oferuje idealną procedurę 
wyszukiwania, wyszukiwania, rezerwowania i wykonywania wszelkiego 
rodzaju usług na żądanie klienta. Firma poszukuje integratorów systemów, 
agencji marketingowych i dostawców usług wysokiej jakości do podpisywania 
umów licencyjnych lub umów joint venture. 

182.  BOPL20181023001 

Polska firma z doświadczeniem w kotwach stalowych oraz wykonywaniu 
innych stalowych konstrukcji dla budownictwa,  budowy mostów , autostrad 
oraz hall produkcyjnych i innych zastosowań poszukuje partnerów do  
zawarcia umowy  dystrybucji. 

183.  BOUA20190318003 

Ukraińska firma, producent wieloczynnościowego wyposażenia do rolniczej 
obróbki ziemi oraz części zapasowych, oferująca wysoki standard oraz 
nowoczesne i wydajne technologie wytwarzania, poszukuje nowych rynków 
zbycia - długotrwałych relacji partnerskich w ramach umowy komercyjnej z 
pośrednikiem lub umowy produkcyjnej 

184.  BOAL20190304001 

Założona w Tiranie w 2001 roku firma produkuje papierowe oraz 
polipropylenowe opakowania. Firma jest zainteresowana znalezieniem 
pośrednika w ramach umowy z agencją lub dystrybutorem. Podwykonawstwo 
także możliwe dla firm funkcjonujących w Włoch, Szwajcarii, Holandii, Belgii i 
Chorwacji. 

185.  BOFR20190325001 

Francuska firma wytworzyła zaawansowane  oprogramowanie dla  sztucznej 
inteligencji, rozwiązań symulacyjnych oraz projektów treningowych w  branży 
bezpieczeństwa,służb ratunkowych ( trenowanie dla kierujących operacjami, 
gotowości operacyjnej, zarządzaniem kryzysowym działaniami ratunkowymi, 
oceną procedur, analizą sprzętową). Firma poszukuje różne opcje współpracy 
np. umowa świadczenia usługi wraz z technicznym wsparciem 

186.  BOIL20190318001 

Izraelska firma oferuje usługi bezpieczeństwa cybernetycznego.  24/7 centra  
bezpieczeństwa zarządzające monitorowaniem,  kierowane przez 
przeszkolonych  przez IBM analityków mających dostęp do aktualnych danych 
oraz reagujących na powstające zagrożenia. Modułowe rozwiązania 
zapewniają  dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Firma 
poszukuje zagranicznych pośredników lub umów świadczenia usług. 

187.  BORO20190227001 

Założona w 2014 roku rumuńska firma zajmuje się internetowym 
marketingiem, wsparciem sprzedaży, markami handlowymi i PR poszukuje 
zagranicznych partnerów w usługach marketingowych do zawarcia umowy 
podwykonawstwa. 

188.  BOUK20190313002 

Brytyjska firma wyspecjalizowana w technologii rozpoznania twarzy, ciała i 
przedmiotów, łączy zaawansowane elementy badawcze z rozwiązaniami 
przemysłowymi. Z pomocą  projektantów sztucznej inteligencji oraz 
ekspertów ds. bezpieczeństwa firma jest rozpoznawalna  w branży 
identyfikacji obiektów. Jednym z produktów jest aplikacja identyfikacji twarzy 
przy użyciu smartfona. Firma poszukuje partnerów, którzy wykorzystają 
oferowaną technologię poprzez umowę usługi serwisowej. 
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189.  BOES20190410002 

Hiszpański wytwórca w branży kolejowej, oferuje mobilne urządzenie 
mapujące w czasie rzeczywistym dla projektantów, instalatorów oraz 
operatorów linii trakcyjnych lub  systemów napowietrznych linii przesyłowych 
oraz tuneli. Poszukujemy partnerów z branży, zainteresowanych dystrybucją, 
licencją lub serwisowaniem naszych urządzeń za granicą. 

190.  BOIT20190319003 
Włoska firma, wiodący producent rowerów produkuje wszystkie typy- 
klasyczne i elektryczne napędy. Równolegle z istniejącą bazą odbiorców, firma 
poszukuje dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów poza Włochami. 

191.  BOCZ20190318001 
Czeski producent papieru higienicznego: serwetki, papier toaletowy i inne 
produkty higieniczne codziennego użytku, poszukuje dystrybutorów. 

192.  BOES20190321001 

Hiszpański wytwórca specyficznych, realistycznych zestawów do szkolenia 
stomatologów, np. sztuczne kości szczęki, żuchwy oraz do użycia  w czasie 
szkoleń i kursów  dla protetyków dentystycznych.Firma sprzedaje swoje 
wyroby w Europie, ale chce rozszerzyć rynek zbytu w innych krajach, 
poszukuje dystrybutorów szczególnie w ośrodkach szkolenia 
stomatologicznego . 

193.   BORO20190204002 
Rumuński producent jogurtów,mleka, śmietany poszukuje rynków 
międzynarodowych, szczególnie umowy produkcyjnej z możliwością 
zachowania nazwy produktu zlecającego. 

194.   BORU20190317003 

Rosyjska firma wytwarzająca urządzenia wejściowe bazujące na sensorach 
dotyku oraz czujnikach podczerwieni poszukuje partnerów do  umowy 
dystrybucji, joint-venture lub finansowej. Firma jest zorientowana na rozwój 
produkcji w Rosji ze wsparciem finansowym  w formie inwestycji z zewnątrz. 

195.  BORO20181231001 
Rumuński producent części do ciężarówek, autobusów, ciągników siodłowych 
oferuje swoje produkty oraz innych międzynarodowych producentów. 
Poszukuje agentów handlowych lub  dystrybutorów. 

196.  BODE20190328001 

Niemiecki start-up wytwarzający innowacyjny model biznesowy oraz 
indywidualne oprogramowanie oparte o koncept połączenia wirtualnej 
rzeczywistość z grami, wydarzeniami oraz gastronomią , poszukuje umowy 
franczyzy lub licencji. 

197.  BOES20190319002 

Firma rodzinna  z Hiszpanii, producent i sprzedawca urządzeń medycznych 
poprawiających funkcjonowanie osób chorych oraz niepełnosprawnych 
poszukuje dystrybutorów i agentów. Firma pragnie rozszerzyć 
międzynarodową współpracę. 

198.  BOPL20190313001 
Polska firma z  branży mebli tapicerowanych do salonu: sofy, narożniki, łóżka 
oraz fotele, poszukuje partnerów do usługi dystrybucji na rynki EU 

199.  BOTR20181018001 

Turecka firma z Ankary - producent wysokiej jakości produktów 
indywidualnych, na zamówienie klienta,  poszukuje pośredników sprzedaży 
swoich produktów na rynki EU, umowy z agentem komercyjnym lub 
dystrybucji. 

200.   BOPT20190312001 

Mikro firma z Portugalii dysponująca zaawansowaną technologią ekstrakcji 
oleju z oliwek poszukuje firmy z branży dystrybucji  lub sprzedaży żywności. 
Firma jest zainteresowana także współpracą z producentami oliwek w celu 
zwiększenia wolumenu produkcji, możliwość zlecenia podwykonawstwa. 
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201.  BODE20190207001 

Firma z Niemiec rozwiązuje problemy w zakresie  kriobiologii, kriogenetyki 
oraz mrożenia. Firma wytwarza krioprotokoły- jako instrukcje w procedurach, 
obrazowanie oraz testy bezpieczeństwa materiałów objętych kriogenicznym 
przechowywaniem np. warunkami przechowywania  w pojemnikach w 
biobankach czy pomiarach reologicznych cząsteczek w zawieszeniu . 
Poszukiwani partnerzy do umowy świadczenia usługi lub podwykonawstwa. 

202.  BOES20190403001 

Firma z Katalonii założona 33 lata temu jako  palarnia kawy, w ciągu ostatnich 
20 lat firma zajęła się tworzeniem nowych artykułów zarówno organicznych, 
jak  i nieorganicznych. Główne pole działania to certyfikwane organiczne 
herbaty, napary, organiczne i nieorganiczne kawy oraz naturalnie 
sfermentowane herbaty -kombucza. Firma poszukuje dystrybutorów w EU i 
poza EU np. sieci dystrybucji HORECA  

203.   BOKR20190306001 

Koreańska SME założona w 1990 poszukuje firmy do kooperacji w celu 
wytwarzania i dystrybucji  swojego produktu -PET 3D IML (politeraftalan 
etylenu z formą do etykiety.) Innowacyjna technologia ma przewagę z uwagi 
na unikalne cechy w porównaniu z konkurencyjnymi metodami. Firma 
poszukuje kooperanta do dystrybucji. 

204.  BODE20190208001 

Firma z Niemiec monitorująca poziom czystości, oferuje technologię 
dotyczącą prewencji w zakresie infekcji w szpitalach i ośrodkach dla 
niepełnosprawnych. Poszukuje partnera do umowy dystrybucji oraz 
świadczenia  usługi serwisowej. 

205.   BORU20181206001 

Rosyjska firma ze Swierdłowska specjalizująca się w produkcji dodatków do 
silników, wspomagania układów jezdnych, olejów i łożysk na bazie proszku z  
nanodiamentów oraz dwusiarczku molibdenu. Na powierzchni tarcia, 
mikroubytki są eliminowane, nie występuje osad. Firma ma 10 lat 
doświadczenia oraz opatentowaną technologię. Firma poszukuje  umowę 
dystrybucji. 

206.  BOQA20190327001 

Firma z Kataru stworzyła cyfrowe rozwiązania dla konwencjonalnych wyzwań 
z użyciem sieci internetowej, systemu Android, IOS oraz sztucznej inteligencji, 
Internetu rzeczy, Big Data oraz  technologii zblokowanej platformy 
łańcuchowej. Poszukuje umowy outsourcingu lub usługi serwisowej. 

207.  BOTR20190225001 

Firma turecka operuje w branży konstrukcji stalowej, w systemie budowy 
namiotów membranowych od 2004. Zapewnia projektowanie, produkcję oraz 
instalację. Firma oferuje wodoodporną powłokę na stalowej konstrukcji dla 
powierzchni magazynowych, wystawowych, sportowych, hangary dla 
samolotów etc. Poszukuje partnera z branży budowlanej  , który zleciłby 
podwykonawstwo. 

208.  BOIT20190405003 

Firma internetowa z Sycylii oferuje usługi turystyczne od 2012. Oferta 
obejmuje usługi turystyczne , które  dostosowane są do wymagań i potrzeb 
klienta i kształtuje gusty począwszy od wycieczek szlakami kultury, 
całkowitego oddania się pięknu natury, aż po sporty ekstremalne i lekcje 
kulinarne. Klient może  zamówić takie aktywności w czasie rzeczywistym 
nawet przed odjazdem z wypoczynku. Firma szuka współpracy z agencją 
pośrednictwa handlowego. 
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209.  BOUA20190313001 

Ukraińska firma, producent urządzeń do uprawy, przetwarzania  oraz suszenia 
płodów rolnych poszukuje nowych rynków w celu zwiększenia potencjału 
eksportowego. Poszukuje  partnera  do współpracy w ramach umowy 
pośrednictwa handlowego lub umowy produkcyjnej.  

210.  BOPT20190308002 

Głównym celem portugalskiej firmy jest tworzenie i wdrażanie rozwiązań 
informatycznych dla przemysłu wytwórczego oraz odpowiadając na 
konkretne potrzeby tworzenie łatwych w użyciu i wdrażaniu produktów w 
celu poprawy procesu produkcyjnego. Oferowane oprogramowanie 
umożliwia zarządzanie procesami produkcyjnymi, zasobami ludzkimi oraz 
maszynami w planowaniu przemysłowym. Partnerstwo opierać się będzie o 
umowę agencyjną lub licencyjną z agentami/firmami posiadającymi wiedzę na 
rynku przemysłu wytwórczego.  

211.  BOUK20190301001 

Londyńska firma specjalizuje się w technologii edukacyjnej w rzeczywistości 
wirtualnej. Firma łączy kulturę ze szkolnym programem nauczania. Ponadto 
łączy dzieci z edukacją kulturalną inspirowaną twórczymi i historycznymi 
instytucjami na całym świecie. Misją firmy jest wykorzystanie technologii, aby 
wypełnić lukę w dostępie do sztuki i kultury. W związku z tym firma poszukuje 
partnerów, którzy wezmą udział w grze edukacyjnej w ramach umowy 
licencyjnej lub w oparciu o joint venture.  

212.  BOPE20181001001 

Peruwiańska firma zajmująca się produkcją olejków eterycznych, roślinnych 
oraz produktów do pielęgnacji ciała poszukuje dystrybutorów w Europie. 
Produkcja oparta jest na surowcach pochodzących z andyjskich i amazońskich 
obszarów Peru. Czyste i naturalne olejki eteryczne to grupa aromatycznych 
cząsteczek lotnych i nierozpuszczalnych w wodzie.  

213.  BOAL20190401001 

Założona w 2010 albańska firma jest dystrybutorem elementów 
złącznych/śrub i elementów hydrodynamicznych. Firma bazuje na 20-letnim 
doświadczeniu działalności we Włoszech i chce rozszerzyć swoją działalność, 
dostarczając produkty w ramach umowy świadczenia usług dystrybucyjnych 
lub umowy produkcyjnej. 

214.  BOES20190408001 

Nowa hiszpańska firma produkuje i sprzedaje wynalazek skierowany do 
sektora narciarskiego. Składa się on z plastikowego urządzenia do zawieszania 
kijków narciarskich na wyciągu krzesełkowym podczas jazdy tymże 
wyciągiem. Dzięki temu rozwiązaniu narciarz może mieć wolne ręce podczas 
wsiadania/wysiadania z wyciągu krzesełkowego. Firma poszukuje w Europie i 
innych państwach dystrybutorów działających w sektorze narciarskim, takich 
jak: sklepy oferujące sprzęt narciarski, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego 
oraz szkółki narciarskie w ośrodkach narciarskich. 

215.  BOUA20181230012 

Ukraińska firma działająca w branży perfumeryjnej produkuje i dystrybuuje 
kosmetyki, płyny po goleniu, perfumy dla kobiet i mężczyzn na Ukrainie i w 
krajach UE. Firma poszukuje producentów perfum i kosmetyków, z którymi 
mogłaby współpracować w oparciu o umowę produkcyjną. 

216.  BORU20190317010 

Rosyjska firma z siedzibą w Moskwie, specjalizująca się w elastycznych, 
bezpiecznych i inteligentnych systemach zarządzania, poszukuje partnerstw 
opartych o umowę licencyjną i outsourcingową w celu znalezienia klientów na 
rynkach zagranicznych i nawiązania stałej współpracy.  
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217.   BORS20181113002 

Serbska firma oferuje usługi w zakresie pomiarów chemicznych i 
biotechnologicznych, w szczególności analizy próbek i testów. Wiedza i 
doświadczenie firmy może być wykorzystywane do wspierania zespołów 
inżynieryjnych w specjalistycznym monitorowaniu procesów i opracowywaniu 
projektów na etapie planowania. Przykładowymi usługami są pomiar 
zawartości cukru, charakterystyka rozkładu zanieczyszczeń przez 
mikroorganizmy, a także rozwój metod wykrywania zanieczyszczeń. 
Współpraca miałaby się opierać się o umowę świadczenia usług. 

218.  BORU20190317017 
Rosyjska firma z regionu rostockiego specjalizująca się w produkcji polimerów 
pochodzących z recyklingu poszukuje partnerów do współpracy w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

219.  BOUK20190318002 

Brytyjska firma opracowała nowy system bezpieczeństwa cybernetycznego, 
który wykorzystuje zaawansowane techniki sztucznej inteligencji inspirowane 
przez ludzki system pamięci wzrokowej i sensorycznej. System symuluje 
inteligentny wzór, który jest rozpoznawalny i zrozumiały tylko dla ludzi. 
Produkt jest wynikiem długoletnich badań naukowych i teraz jest gotowy do 
wprowadzenia na rynek międzynarodowy. Firma poszukuje agentów 
handlowych. 

220.   BORS20190404001 

Serbska firma prawnicza specjalizuje się w dziedzinie prawa handlowego, 
windykacji i odszkodowań. Firma oferuje kompletne usługi prawne w ramach 
umowy o świadczenie usług dla firm zainteresowany wejściem na rynek 
serbski. 

221.   BOAL20190404001 

Albańska firma świadcząca usługi związane z rozwojem oprogramowania dla 
sektora publicznego i prywatnego, poszukuje partnerów prowadzących 
działalność ICT/near-shoring. Firma specjalizuje się w usługach takich jak: 
tworzenie oprogramowania, tworzenie oprogramowania na zamówienie dla 
stron internetowych, urządzeń mobilnych i komputerów, tworzenie baz 
danych, integracja i usługi GIS, konserwacja, bezpieczeństwo IT, itp. 
Współpraca opierać miałaby się o umowę podwykonawstwa lub 
outsourcingu.   

222.   BOSI20190327003 

Firma ze Słowenii, oferująca szeroką gamę produktów dla elektrotechniki i 
produkcji poszukuje partnerów w dziedzinie automatyzacji procesów 
przemysłowych, hydromechaniki, a także sprzętu transportowego i systemów 
dźwigowych. Współpraca odbywać się będzie w oparciu o umowę 
podwykonawstwo w zakresie produkcji/usług. 

223.  BOPE20180703001 
Peruwiańska firma specjalizująca się w produkcji dzianin z naturalnych przędz 
pozyskiwanych z runa alpak, baby alpak oraz bawełny Pima, poszukuje 
dystrybutorów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. 

224.   BORO20190415001 

Rumuńska firma jest producentem różnego rodzaju odzieży, takiej jak 
kombinezony, garnitury, kurtki, koszule codzienne itp., a także pościel, 
zasłony i draperie do hoteli. Wszystkie fazy produkcji są realizowane są w 
Rumunii i na tą chwilę firma pracuje dla lokalnych marek. Aby zwiększyć swój 
udział w rynku firma poszukuje partnerów międzynarodowych w branży 
odzieżowej zainteresowanych usługami w ramach podwykonawstwa i 
produkcji. 
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225.  BOUA20190312002 

Ukraińska firma jest producentem chipsów z siemienia lnianego (nasion lnu). 
Firma działa z powodzeniem na ukraińskim rynku żywności, ale planuje 
realizować swój potencjał eksportowy i znaleźć partnerów do 
długoterminowej współpracy na podstawie umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

226.   BORO20190402001 

Rumuńska firma specjalizująca się w obróbce metali, produkcji części, 
montażu i testowaniu zgodnie z wymaganiami klienta, poszukuje partnerów 
do współpracy w oparciu o umowę świadczenia usług, umowę produkcyjną 
lub podwykonawstwa w celu rozszerzenia działalności na rynkach 
zagranicznych, głównie w krajach europejskich. 

227.  BOIT20190409001 

Włoska firma z siedzibą w Ragusie na południu Sycylii, poszukuje agentów i 
dystrybutorów zajmujących się energią ze źródeł odnawialnych, 
zainteresowanych modułami fotowoltaicznymi, "zielonymi" elementami 
wyposażenia miejskiego (np. zadaszenia, samodzielne systemy oświetlenia 
ulicznego LED, sieci i systemy hybrydowe). Firma dąży do nawiązania 
wspólnych przedsięwzięć w celu realizacji instalacji fotowoltaicznych i 
projektów oświetleniowych. 

228.   BORU20190317002 
Rosyjska firma z siedzibą w Moskwie wyspecjalizowała się w produkcji sprzętu 
do rehabilitacji medycznej i diagnostyki. Poszukuje partnerów chętnych do 
współpracy w oparciu o umowę świadczenia usług dystrybucyjnych. 

229.   BOFR20190321001 
Francuska firma z siedzibą w Auvergne Rhone-Alpes - doświadczony 
producent ciasteczek nadziewanych poszukuje partnerów do współpracy w 
oparciu o umowę świadczenia usług dystrybucyjnych lub umowę agencyjną. 

230.   BORU20190317006 

Rosyjska firma zajmuje się produkcją syntetycznych produktów szafirowych 
oraz pieców do wzrostu kryształów, a także opracowywaniem precyzyjnej 
ceramicznej optyki  i innych materiałów optycznych. Firma poszukuje 
partnerów do promowania swoich produktów za granicą w oparciu o umowę 
świadczenia usług dystrybucyjnych. 

231.  BOTR20190308001 

Turecka firma, wielokrotnie nagradzana za prace nad procesem odwadniania, 
produkcją wysokiej jakości organicznych, liofilizowanych owoców i warzyw, 
jest odpowiedzialna za cały proces od uprawy, poprzez zbieranie, do suszenia 
owoców i warzyw. Dzięki tej technologii owoce i warzywa zachowują swoją 
wartość witaminową i aromat tak, jakby były świeżo zebrane z pola. Firma 
poszukuje partnerów do współpracy w oparciu o umowę świadczenia usług 
dystrybucyjnych lub umowę agencyjną. 

232.   BOFR20190329001 
Francuska firma produkująca wyroby kawowe, w tym kawę ziarnistą oraz 
mieloną, kapsułki i podkładki poszukuje partnerów do współpracy w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

233.   BOES20190401001 

Hiszpańska firma produkuje modułowe metalowe przewody kominowe dla 
różnych sektorów, takich jak hotelarstwo, przemysł i budownictwo 
mieszkaniowe. Gama produktów obejmuje kominy z prostą lub podwójną 
ścianą, elastyczne i z różnymi wykończeniami. Firma poszukuje partnerów do 
współpracy opartej o umowę świadczenia usług dystrybucyjnych lub umowę 
handlową.  

234.   BORU20190316006 
Rosyjski producent urządzeń technicznych i specjalnego sprzętu dla osób 
niedowidzących poszukuje partnerów do współpracy opartej o umowę 
świadczenia usług dystrybucyjnych. 
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235.  BORU20190316002 

Rosyjski producent funkcjonalnych protez opartych na połączeniu 
nowoczesnych technologii, takich jak druk 3D, sztuczna inteligencja, wirtualna 
rzeczywistość i Internet Rzeczy, poszukuje dystrybutorów, aby wejść na rynki 
zagraniczne, a także możliwość produkcji za granicą w ramach umowy joint 
venture. 

236.  BOIL20190312001 

Izraelska firma, z ponad 35-letnim doświadczeniem w materiałach 
wypełniających i blendujących, poszukuje dystrybutorów z solidną siecią 
kontaktów, wśród przedsiębiorstw produkujących produkty do pielęgnacji 
samochodów oraz gospodarstw domowych, na europejskich rynkach. 

237.  BODE20190320001 

Przedsiębiorstwo zlokalizowane na południu Niemiec, działające w branży 
budowlanej, opracowało nowo zaprojektowany element z płyt gipsowo-
kartonowych ze zintegrowanym profilem krawędziowym, który jako wstępnie 
zabudowana część zapewnia trwałe, nieskazitelne krawędzie do wnętrz. Firma 
obecnie poszukuje partnerów, którzy chcą zawrzeć umowę agencyjną lub 
umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

238.  BOAL20190410001 

Albańska firma z 25-letnim doświadczeniem w działalności konsumenckiej 
reprezentuje jednego z największych graczy w dystrybucji na rynku w Albanii, 
skupiając się głównie na produktach spożywczych. Na dzień dzisiejszy, firma 
posiada wiodącą rolę w przemyśle produkcji jaj w Albanii, nie tylko ze względu 
na osiągnięcia, ale także ze względu na ścieżkę rozwoju, którą podąża do tej 
pory. Firma poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i umowy 
agencyjnej franczyzy. 

239.  BOFR20190315002 

Francuski MŚP, twórca i producent produktów przeciwko wszom, poszukuje 
umów dystrybucyjnych na swój naturalny, nieneurotoksyczny i bezsilikonowy 
produkt. Produkt jest oferowany pod prywatną marką, która ma być 
dystrybuowana pod marką przyszłego dystrybutora. 

240.  BOUA20190306004 

Ukraińska firma zajmuje się produkcją częściowych i seryjnych produktów 
poliuretanowych do różnych celów i konfiguracji, w tym wykładzin 
poliuretanowych do rolek przenośników, różnych wałów, kół ładujących, 
zacisków, zgarniaczy przenośników, marzans dla przemysłu poligraficznego, 
mankietów uszczelniających, mankietów do oleju rurociągi, sprzęgła 
wibracyjne, tuleje zawieszenia autobusu, frezy drogowe, skrobaki do walców 
drogowych itp. Firma poszukuje partnerów za granicą do współpracy w 
ramach umowy produkcyjnej. 

241.  BORU20190307002 

Rosyjska firma z regionu Nowosybirska zajmuje się produkcją i rozwojem 
kosmetyków i innych produktów wellness, do detoksykacji podczas kąpieli i 
zabiegów SPA (pakowanie). Skład produktów zawierających składniki ziołowe 
odpowiada składowi wewnętrznego środowiska ciała (limfy). Firma poszukuje 
partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

242.  BOGR20190412001 
Grecki producent suplementów zdrowotnych z ekstraktów z olejków 
ziołowych poszukuje dystrybutorów lub umów handlowych w Europie. 

243.  BODE20190311001 

Niemieckie MŚP stworzyło wstępnie zmieszany alkoholowy napój na bazie 
soku pomidorowego, wódki, chili, innych przypraw i innych tajnych 
składników. Napój powstał pierwotnie w pubie w Hamburgu-St.Pauli i nazywa 
się niemieckim Mexikanerem. Niemieckie MŚP poszukuje dla tego pikantnego 
napoju partnerów dystrybucyjnych, którzy obsługują własne składy celne oraz 
mają nawiązane kontakty z lokalnym sektorem detalicznym. 
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244.  BOIT20190408001 

Włoska firma z siedzibą w Bronte, w sycylijskiej prowincji Katania, produkuje 
jedne z najlepszych produktów pistacjowych. Firma jest zainteresowana 
znalezieniem dystrybutorów z solidną siecią kontaktów wśród znakomitych 
sklepów i sieci delikatesów, w celu zwiększenia swojego udziału w eksporcie. 

245.  BOBG20190318001 

Młody bułgarski operator turystyczny oferuje szeroki wybór podróży w kraju 
dla zagranicznych biur podróży, touroperatorów, tanich linii lotniczych itp., 
chcących dodać do swojej oferty nowe cele turystyczne. Firma poszukuje 
partnera w ramach umów świadczenia usług lub umów handlowych. 

246.  BOLT20190321002 

Firma z Litwy produkująca odzież, która oferuje pełną obsługę produkcji 
(opracowywanie próbek, cięcie, szycie, haftowanie, drukowanie na gorąco i 
sublimacja) poszukuje klientów w Belgii, Holandii, Niemczech i Szwecji. Firma 
chciałaby pracować w ramach umowy produkcyjnej lub usługowej. 

247.  BOTR20190110001 

Turecka firma informatyczna zajmująca się zarządzaniem hotelami i turystyką 
oferuje swój unikalny produkt - oprogramowanie informacyjne do obsługi 
hoteli i biur podróży ukierunkowane na zarządzanie hotelami, wyniki 
statystyczne i marketing ukierunkowany. Firma poszukuje współpracy w 
ramach umowy agencyjnej ds. dystrybucji z partnerami z całej Europy. Firma 
chce zwiększyć swój udział w rynku światowego oprogramowania w sektorze 
podróżniczym. 

248.  BOIL20180806004 

Izraelski producent zaawansowanych i innowacyjnych systemów 
klimatyzacyjnych do zastosowań mieszkaniowych i lekkich zastosowań 
komercyjnych. Firma pragnie rozszerzyć swoją działalność na całym świecie i 
eksportować swoje produkty na rynki międzynarodowe, dlatego poszukuje 
dystrybutorów na całym świecie. 

249.  BOBG20190321001 

Bułgarski producent mebli tapicerowanych i materacy - oferuje szeroką gamę 
mebli tapicerowanych - sof, rozkładanych sof, modułowych sof, foteli i 
materacy dla dystrybutorów i chciałby zawrzeć długoterminowe umowy 
produkcyjne z potencjalnymi partnerami. Firma jest w stanie zaoferować 
europejski poziom jakości i wzornictwa. 

250.  BOIL20190312003 

Uznany izraelski dostawca przemysłowych technologii, super mocnych nici, 
rozwinął wiedzę w zakresie tworzenia mocnych szwów dla zastosowań 
wymagających znacznej odporności na zużycie poprzez tarcie. Rozwiązania 
firmy zapewniają znaczącą przewagę użytkownikom końcowym w różnych 
branżach, takich jak moda, tapicerka, produkty kempingowe, takie jak 
namioty i śpiwory, ciężkie torby podróżne itp. Firma poszukuje obecnie 
międzynarodowych dystrybutorów. 

251.  BOTR20181130001 

Turecka firma, która powstała w 1992 r., produkuje maszyny do budowy 
asfaltu i dróg oraz oferuje usługi posprzedażowe. Firma ma również centrum 
badawczo-rozwojowe / innowacyjne, które wspiera jej produkty. Posiada 
szeroką gamę produktów high-tech i posiada certyfikat ISO 9001: 2015. Firma 
posiada również certyfikaty wydane przez TUV Austria. Turecka firma 
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w celu zwiększenia swojego 
udziału w rynku za granicą. 

252.  BORU20190316004 
Rosyjska firma z Moskwy, specjalizująca się w produkcji sonarów bocznych i w 
produkcji parametrycznych profilerów podpodłogowych, poszukuje 
partnerów do usług dystrybucyjnych i umów licencyjnych. 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

253.  BOIT20190319001 

Włoski projektant z ponad 25-letnim doświadczeniem w projektowaniu 
wnętrz, oferuje swoją kolekcję marmuru do wyposażenia hoteli, spa, 
restauracji i prywatnych luksusowych rezydencji. Gama ekskluzywnych 
przedmiotów wykonanych z marmuru, wyjątkowo wykończonych, aby 
stworzyć materiał tak cienki, że pozwala na filtrowanie światła, tworząc w 
lampach podłogowych i stołowych bardzo ciekawy efekt. Poszukiwani są 
partnerzy zarówno w zakresie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, jak 
i inwestorzy w ramach umowy finansowej. 

254.  BORU20190111002 

Rosyjska firma zajmuje się budową floty katamaranów pasażerskich i 
rekreacyjnych, a także statków patrolowych i roboczych, z materiałów 
kompozytowych. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów 
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

255.  BORU20190316020 
Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji produktów rybnych przy użyciu 
technologii szybkiego zamrażania. Firma poszukuje partnerów zagranicznych 
do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

256.  BORU20190315008 
Rosyjska firma z Woroneża produkuje elementy sieci światłowodowej, w tym 
łącza optyczne, złącza, kable krosowe, adaptery światłowodowe itp. Firma 
poszukuje partnerów w ramach umów produkcyjnych lub agencyjnych. 

257.  BOCN20190320001 

Chińska firma jest przedsiębiorstwem high-tech zajmującym się produkcją 
morskich produktów bioaktywnych, w tym: alginianu, funkcjonalnego 
alkoholu cukrowego, kosmetyków, oceanicznej żywności funkcjonalnej, 
oceanicznych materiałów biomedycznych i morskich nawozów biologicznych. 
W ramach swojego planu rozwoju biznesowego stara się rozszerzyć rynek 
europejski poprzez umowy agencyjne z lokalnymi agentami. 

258.  BOIL20190319001 

Izraelskie MŚP opracowało wytrzymały przełącznik, który działa w trudnych 
warunkach środowiskowych. Zalety w stosunku do dostępnych na rynku to: 
niewielkie rozmiary, wysoka niezawodność w trudnych warunkach pracy, w 
tym odporność na ekstremalne temperatury, wilgotność, kurz, drgania 
wstrząsowe, EMC (prąd elektromagnetyczny) i atmosfera wybuchowa. Firma 
poszukuje umów handlowych i usług dystrybucyjnych. 

259.  BONL20190415001 

Rodzinne holenderskim MŚP produkuje i dostarcza produkty konsumenckie 
przeznaczone do samoopieki w leczeniu drobnych dolegliwości skórnych. 
Firma ma duże doświadczenie i nominację królewską. Posiada dużą sieć 
kontaktów i dystrybutorów w Europie i poza nią, ale chce rozszerzyć swój 
rynek, zwłaszcza w Europie. Dlatego poszukuje dystrybutorów z 
ustabilizowaną  siecią aptek. 

260.  BOPE20180824001 

Peruwiańska firma, z doświadczeniem na rynkach międzynarodowych, 
poszukuje europejskich dystrybutorów złotych jagód (goldenberry, 
miechunki), yacon, lucuma, chia. Firma przyczynia się do poprawy warunków 
życia w peruwiańskich społecznościach wiejskich. 

 


