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OFERTY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ CZERWIEC 2019 
 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty Kategoria 

1.  BOUA20190531001 

Ukraińska firma produkująca od 2012 r. siatkę wzmacniającą z 
włókna szklanego, wykorzystuje materiały o wysokiej jakości. 
Zalety tego produktu to: odporność na rozciąganie, usuwa 
wewnętrzne naprężenia elewacji, lekkość. Firma poszukuje 
dystrybutorów. 

materiały i usługi 
budowlane 

2.  BODE20190604001 

Międzynarodowa firma, która opracowała innowacyjne 
rozwiązania dla białych tablic, została założona w 2010 r. w 
Stanach Zjednoczonych i obecnie ma również siedzibę w 
Niemczech. W porównaniu ze zwykłymi tablicami te produkty są 
niedrogie i bardziej wszechstronne. Uniwersalne i suche 
powierzchnie można stosować niemal wszędzie, na przykład w 
domu, w firmie lub w szkole. Produkty są już sprzedawane w kilku 
krajach. Jednak firma poszukuje dodatkowych partnerów 
dystrybucyjnych na całym świecie i głównie w Europie. 

różne inne 
produkty 

3.  BOAL20190521001 

Albański producent wszelkiego rodzaju odzieży roboczej i innych 
ubrań typu casual, takich jak spodnie, kurtki, koszule, koszulki, 
koszulki polo i bluzy szuka partnerów biznesowych. Firma 
produkuje swoje produkty od 2004 roku. Firma chciałaby dotrzeć 
do szerokiej grupy dystrybutorów, aby promować i sprzedawać 
swoje produkty. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

4.  BOUA20190408001 

Ukraiński producent z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem i 
nowoczesną fabryką poszukuje partnerów biznesowych w całej 
Europie, którzy wymagają wysokiej jakości konstrukcji 
aluminiowych, oferując okna aluminiowe, drzwi, ściany osłonowe 
i systemy przesuwne. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie, 
sprzedając je dla sektora budowlanego. 

materiały i usługi 
budowlane 

5.  BOUK20190510001 

Brytyjskie MŚP z doświadczeniem w tworzeniu systemów 
informatycznych do monitorowania i zarządzania 
automatycznymi procesami produkcyjnymi i magazynowymi chce 
wejść na nowe rynki. Chcą współpracować z firmami, które 
wykorzystują zautomatyzowane procesy produkcji i 
magazynowania i oferują im system MŚP z partnerstwami 
przewidzianymi jako umowy outsourcingowe. 

komputery i IT 
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6.  BODE20190529001 

Niemiecka firma opracowała wysokiej jakości system 
antypoślizgowy. Firma jest producentem sprayów 
antypoślizgowych, które są powłoką antypoślizgową do łazienek i 
wanien, podłóg i stopni. Firma chce sprzedać prawa do 
dystrybucji, w tym swoje towary, kraj po kraju w formie umów 
Joint Venture i umów nabycia. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

7.  BOIL20190514001 

Izraelska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem, specjalizująca 
się w zaawansowanych systemach ochrony przeciwpożarowej do 
zastosowań komercyjnych i wojskowych, poszukuje umowy 
dystrybucyjnej w celu zwiększenia sprzedaży produktów za 
granicą. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

8.  BOSI20190527006 

Słoweński producent urządzeń medycznych poszukuje 
sprzedawców i dystrybutorów innowacyjnego szkła 
magnetycznego, które poprawia strukturę i jakość wody pitnej. 
Firma poszukuje partnerów i oferuje współpracę w ramach 
umowy agencyjnej lub usług dystrybucyjnych. 

medycyna 

9.  BORO20190517001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych 
produktów kosmetycznych. Wszystkie produkty są wytwarzane 
przy użyciu aktywnych, naturalnych składników. Firma zajmuje 
się zarówno produkatami dla mężczyzn, jak i kobiet, produkuje 
szeroką gamę produktów, w tym kremy (do twarzy, dłoni i ciała), 
serum, masło do ciała, oleje do masażu. Firma jest 
zainteresowana rozszerzeniem swojego rynku na arenie 
międzynarodowej poprzez identyfikację międzynarodowych 
partnerów biznesowych zainteresowanych dystrybucją swoich 
produktów w ramach umów dystrybucyjnych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

10.  BOES20190528001 

Ta hiszpańska firma produkuje i sprzedaje wszelkiego rodzaju 
urządzenia do centrów fitness, centrów odnowy biologicznej i 
spa. Są specjalistami w zakresie instalacji sprzętu i projektów pod 
klucz. Szukają dystrybutorów w sektorze fitness w Unii 
Europejskiej i innych krajach EEN; Oczekuje się, że ci 
dystrybutorzy będą sprzedawać produkty do centrów fitness, spa 
i centrów odnowy biologicznej. Zapewnią również niezbędną 
obsługę techniczną i konserwację. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

11.  BOES20190410001 

Hiszpańskie centrum badań biotechnologicznych oferuje modele 
in vivo do testowania bezpieczeństwa (ostra, podprzewlekła, 
toksyczność rozwojowa, podrażnienie…), skuteczności 
(antybiotyk, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze, 
przeciwnowotworowe), biodostępności, mechanizmów działania i 
tolerancji przy użyciu gryzoni i królików. Zwierzęta można 
monitorować za pomocą analizy obrazu in vivo w celu 
scharakteryzowania ewolucji określonego procesu (np. Progresji 
nowotworu). Poszukiwani są partnerzy biotechnologiczni 
zainteresowani umowami outsourcingowymi. 

inne usługi 
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12.  BOUK20190125005 

Ta brytyjska firma powstała w 2016 roku, produkując produkty do 
pielęgnacji skóry i kąpieli, które są naturalne, wegańskie, 
organiczne i zatwierdzone zgodnie z GMP przy użyciu składników, 
które są w 100% naturalne. Są produkowane i pakowane w 
Wielkiej Brytanii. Produkty kosmetyczne spełniają normy UE. 
Firma poszukuje agenta handlowego i dystrybutorów w celu 
rozszerzenia produktów na nowe rynki. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

13.  BOCZ20190610001 

Czeska firma produkcyjna, która opracowuje i produkuje kobiece 
produkty higieniczne, ma portfolio obejmujące normalne 
podpaski higieniczne, ultracienkie podpaski higieniczne, wkładki 
higieniczne, tampony damskie, produkty do lekkiego 
nietrzymania moczu i specjalne produkty, takie jak podpaski 
higieniczne z kulturą probiotyczną (jako pro -biotyczne serwetki) 
oraz z aktywnym tlenem molekularnym (jako serwetki 
antyseptyczne). Szukają dystrybutorów na całym świecie i są 
również zainteresowani umowami produkcyjnymi. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

14.  BOIT20190614002  

Mała włoska firma rzemieślnicza produkuje wysokiej jakości 
męskie skarpety produkowane przez utalentowanych młodych 
projektantów. Wykorzystywane materiały są naturalne, pierwszej 
jakości i przeznaczone dla wymagających klientów poszukujących 
modnych produktów premium. Firma szuka dystrybutorów w UE. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

15.    BOSK20190603001  

Innowacyjna słowacka firma działająca w zakresie rozwoju i 
produkcji drukarek 3D szuka dystrybutorów dla swoich drukarek, 
zwłaszcza dla tej z największym obszarem roboczym o wielkości 1 
metra sześciennego. Słowacki producent jest w stanie 
zaoferować swoją ekspertyzę oraz know how odnośnie druku 3D 
oraz rozwoju drukarek 3D na zasadzie umowy dystrybucyjnej. 

komputery i IT 

16.  BOES20190605002  

Hiszpańska firma używa technologii cięcia strumieniem wody do 
różnego rodzaju materiałów (takich jak plastik, stal, kompozyty, 
porcelana, kamień itp.). Firma posiada zdolność do wykonywania 
zamówień indywidualnych na życzenie klienta. Firma oferuje 
swoje usługi partnerom z krajów UE na zasadzie umowy 
podwykonawstwa.  

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

17.    BOCZ20190529002  

Czeska mała firma opracowała i produkuje bardzo wydajne 
oczyszczacze powietrza odpowiednie do użycia w domu, biurze 
czy hotelu. Opatentowane oczyszczacze opierają się na 
innowacyjnej metodzie połączenia 3 typów filtrów. Firma szuka 
dystrybutorów do zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

18.    BOCY20190528001 

Cypryjski producent lodów produkuje mrożone desery  dla psów. 
Szuka potencjalnych partnerów w Europie i poza do zawarcia 
umowy komercyjnej i dystrybucyjnej. Potencjalni przedstawiciele 
i dystrybutorzy powinni reprezentować cypryjską firmę i 
sprzedawać mrożone desery dla psów na swoich rynkach 
lokalnych. 

spożywcza 
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19.  
  

BOAM2019060400
1  

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji dziecięcych 
tekstyliów takich jak koce, poduszki, nakładki na materace, 
poszewki na poduszki,  prześcieradła, narzuty na łóżko itp. Firma 
przetwarza również wełnę, bawełnę, puch, poliester (sintepon) i 
używa do tego swoich własnych zasobów produkcyjnych oferując 
końcowy surowy materiał.  Firma poszukuje umowy 
dystrybucyjnej i produkcyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

20.    BOES20190423003  

Hiszpańska firma inżynieryjna specjalizuje się w ocenach 
energetycznych budynków i szuka europejskich i 
latynoamarykańskich partnerów do joint venture. Poszukiwani 
partnerzy to firmy inżynieryjne specjalizujące się w rozwiązaniach 
energetycznych i instalacjach, które chcą oferować usługi audytu 
swoim klientom. Hiszpańska firma oferuje swoje innowacyjne 
usługi audytu energetycznego wraz z kontrolą i monitoringiem 
większych budowli. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

21.    BOTR20190305001  
Turecka firma produkuje meble biurowe od 1970 roku. Głównymi 
produktami firmy są ergonomiczne meble biurowe. Firma szuka 
partnerów do umowy dystrybucyjnej oraz franczyzy. 

produkty 
drewniane, meble 

22.    BOGE20190523001  

Gruzińska firma oferuje różnego rodzaju usługi, poczynając od 
architektonicznych, projektowych, urbanistycznych, budowy czy 
prac remontowych. Zespół, który składa się z fachowców różnego 
rodzaju, jest w stanie stawić czoła wielu aspektom związanym z 
wykonywanymi pracami. Firma oferuje swoje usługi zagranicą na 
zasadzie umowy podwykonastwa lub zlecenia. 

materiały i usługi 
budowlane 

23.    BORO20190416001  

Rumuńska firma posiada wiedzę ekspercką w projektowania i 
produkowania zarówno akcesoriów jak i odzieży dla psów. Firma 
oferuje szeroką gamę produktów takich jak: 
codzienne/zewnętrzne ubranie, ubranie medyczne, stroje 
treningowe i konkursowe. Rumuńska firma poszukuje 
zwiększenia swojego portfolio zagranicznych firm i ustanowienia 
długoterminowej współpracy na zasadzie umowy dystrybucyjnej 
lub komercyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

24.  
  

BOBE2019021400
1  

Belgijska organizacja zajmująca się badaniami klinicznymi jest 
specjalistą w zakresie innowacyjnych metod opartych na 
biomarkerach do rozpoznawania mięśniowo-szkieletowych oraz 
związanych z wiekiem chorób takich jak zapalenie kości i stawów, 
choroby mięśniowo-szkieletowe itp. Firma oferuje swój zestaw 
diagnostyczny wraz ze wsparciem technicznym i naukowym i chce 
zidentyfikować partnerów do współpracy w oparciu o umowę 
dystrybucyjną. 

medycyna 

25.  BONL20190613001  

Holenderska firma jest aktywna w zakresie sprzedaży i dystrybucji 
systemów słuchawkowych. Firma poszukuje dystrybutorów dla 
swoich jednorazowych przeciwbakteryjnych słuchawek 
medycznych do dostarczania ich do szpitali na rynku belgijskim, 
brytyjskim, hiszpańskim i włoskim na zasadzie umowy 
dystrybucyjnej. 

medycyna 
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26.    BOGR20190605001  

Grecki startup zajmuje się edukacją w sektorze rybołóstwa i 
wprowadził nowy projekt oczyszczania dna morskiego z plastiku. 
Projekt ma zebrać 15-20 ton śmieci miesięcznie z morza w 
najbliższej przyszłości. Firma poszukuje współpracy z agentami i 
firmami zainteresowanymi palstikowymi śmieciami (rzadkie 
materiały do produkowania różnych rzeczy) na zasadzie 
podwykonastwa. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

27.    BOCZ20190528001  

Czeska dobrze znana firma IT zajmuję rozwojem i sprzedażą 
własnych  systemów kart inteligentnych i mikrotechnologii 
włączając w to elektroniczne systemy identyfikacji, RID /NFC, 
biometryczne oarz systemy bezpieczeństwa. Firma posiada 
doświadczenie w projektach naukowych i biznesowych. Firma 
poszukuje partnerów do umowy komercyjnej, podwykonastwa i 
zlecenia. 

komputery i IT 

28.  BOIT20190402001  
Włoska firma z branży oświetleniowej, produkująca standardowe 
i niestandardowe produkty najwyższej jakości "Made in Italy", 
poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów.  

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

29.  BOSI20190506001  

Mała słoweńska firma świadczy usługi projektowe w branży 
opakowań. Zaprojektowane opakowania posiadają wysoką 
jakość, są niestandardowe i nie można ich dostać w sklepach. 
Oferowane produkty są odpowiedzią na potrzeby klientów 
oczekujących czegoś niezwykłego i wyjątkowego. Firma jest 
zainteresowana podjęciem współpracy z partnerami z UE oraz 
spoza UE w ramach umowy przedstawicielstwa.  

opakowania, papier 

30.  BOES20180314001  

Hiszpańska firma oferuje w 100% naturalne koktajle owocowe i 
warzywne, które stanowią zdrową linię produktów wytwarzanych 
z zachowaniem wysokiej jakości i smaku - tak ważnych dla 
dzisiejszego konsumenta.  Firma poszukuje dystrybutorów, 
gotowych reprezentować ją na rynku europejskim. Ponadto, 
zapewni potencjalnym partnerom wsparcie w rozwoju ich 
działalności na szybko rozwijającym się rynku zdrowej żywności.  

spożywcza 

31.  BOUA20190318002  

Ukraińska firma świadcząca zintegrowane usługi rekrutacyjne w 
branży IT, koncentruje się przede wszystkim na klientach z 
sektorów technologicznych, planujących poszerzyć swój personel 
o specjalistów z wykształceniem technicznym, jak i bez 
wykształcenia technicznego, w ramach umów podwykonawstwa 
lub outsourcingu. Firma świadczy takie usługi jak: rekrutacja,  
wyszukiwanie kadry kierowniczej, doradztwo w zakresie 
pozyskiwania talentów, analiza danych.  

inne usługi 
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32.  BODE20190602001  

Niemiecka firma "scale-up" oferuje narzędzie, które umożliwia 
nieograniczone spotkania w obrębie rzeczywistości wirtualnej. 
Dzięki temu rozwiązaniu zdalne zespoły mogą pracować 
bezpośrednio na złożonych modelach 3D CAD nowych 
produktów, tworzyć notatki (w tym komentarze "na brudno") na 
wirtualnych tablicach, omawiać istniejącą dokumentację (pliki 
PDF oraz inne formaty tekstowe) oraz korzystać z wielu innych 
przydatnych funkcji. Firma poszukuje partnerów do umów 
przedstawicielstwa handlowego.  

komputery i IT 

33.  BOES20190524001  

Hiszpańskie MŚP z doświadczeniem w projektowaniu i inżynierii 
produktów oferuje w ramach joint venture "szyte na miarę" 
rozwiązania typu Smart City. Poszukają firm do wspólnego 
składania ofert w przetargach publicznych w danym kraju. 

komputery i IT 

34.    BOUA20190605002 

Ukraiński producent, dostawca i przetwórca orzechów włoskich 
zainteresowany jest zawarciem umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych ze sprawdzonymi partnerami zainteresowanymi 
ich asortymentem. Firma posiada certyfikaty ISO - 9001, 22000, 
14001, 50001, HACCP i standard ekologiczny. 

spożywcza 

35.  BOAR20190527001  

Argentyński start-up ICT oferuje inteligentny system do 
zarządzania godzinami pracy pracowników do zastosowania w 
firmach dowolnej wielkości. Funkcjonalności obejmują 
geolokalizację, rozpoznawanie twarzy i raportowanie w czasie 
rzeczywistym. Rozpoznawanie twarzy służy do weryfikacji 
tożsamości osoby, dzięki czemu unika się przerw w kontroli czasu 
i obecności. Firma poszukuje agentów handlowych lub 
partnerów, którzy chcą zintegrować system z innymi 
rozwiązaniami (umowa licencyjna). 

komputery i IT 

36.  BOTR20190620001  

Turecka firma, produkująca galanterię skórzaną, oferuje skórzane 
portfele, torby, futerały itp. Wszystkie wyroby skórzane są 
projektowane przez projektantów i wykonywane ręcznie w 
limitowanych seriach. Firma poszukuje dystrybutorów. Firma 
może również rozważyć umowę produkcyjną na podstawie 
projektów. 

różne inne 
produkty 

37.  BORO20190503001  

Rumuński start-up z Transylwanii produkuje i sprzedaje 
notebooki, planery i inne produkty papiernicze wykonane z 
papieru kamiennego. Papier kamienny składa się w 80% z 
węglanu wapnia, wydobytego z kamieni pochodzących z 
recyklingu i 20% polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). 
Firma poszukuje międzynarodowych partnerów do współpracy w 
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

różne inne 
produkty 

38.  BONL20190529001 

Holenderska firma opracowuje i produkuje  sprzęt do szkolenia 
gotowości operacyjnej osób lub jednostek do spraw 
bezpieczeństwa publicznego i obrony. Firma poszukuje 
partnerów handlowych w krajach UE i poza UE. Poszukiwani 
partnerzy do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 
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39.  BOBG20190606002  

Bułgarska fabryka konserw oferuje swoje produkty 
przedstawicielom handlowym, którzy pomogą im w wejściu  na 
nowe rynki. Firma działa od ponad 15 lat i specjalizuje się głównie 
w produkcji marynowanych warzyw w puszkach. 

spożywcza 

40.  BOLT20190424001  

Nowoczesna litewska firma, zajmująca się obróbką drewna, 
oferuje meble ogrodowe, zewnętrzne elementy tarasowe, domki 
dla zwierząt, pokrycia drewniane, ogrodzenia, domy z bali itp. 
Firma oferuje partnerom współpracę na podstawie umowy 
produkcyjnej. 

produkty 
drewniane, meble 

41.  BODE20190426001  

Niemiecka firma, która została założona w 2001 r. jako spin-off 
uniwersytetu i specjalizuje się w rozwijaniu i stosowaniu 
technologii lutowania i lutowania twardego różnych produktów w 
branży technicznej (m.in. wymienników ciepła, armatury i 
narzędzi z końcówkami z węglika wolframu). Firma oferuje 
specjalną wiedzę z dziedziny lutowania i lutowania twardego i 
poszukuje partnerów w celu zawarcia umowy podwykonawczej. 
Możliwe są również inne formy współpracy. 

metalowa 

42.  BOIT20190618001 

Włoska firma specjalizująca się w nowoczesnych inercyjnych 
zestawach pomiarowych opracowała pozycjometr, który łączy 
mierniki skompensowanej temperatury, przyspieszenia, 
żyroskopu i magnetometru. Dostarcza prawdziwy pomiar w 
pewnych warunkach, takich jak użycie zewnętrzne przy braku 
interferencji elektromagnetycznych lub zakłóceń magnetycznych. 
Firma poszukuje dystrybutorów/partnerów na świecie do 
zawarcia umowy usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

43.  BOSG20190429005 

Singapurska firma specjalizująca się urządzeniach automatyki, 
inteligentnej komunikacji i rozwiązaniach bezpieczeństwa 
informacji poszukuje potencjalnych partnerów do umów 
produkcyjnych w celu zaoferowania swoich produktów i usług 
firmom europejskim, które chciałyby zautomatyzować swoje 
zakłady za pomocą inteligentnych technologii. 

komputery i IT 

44.  BOMT20190529001 

Firma dostarcza usługi zarządcze, technologiczne i konsultingowe, 
wspomagające cyfrowe miejsce pracy dla firm, zarówno średnich 
jak i małych, i poszukuje agentów do pomocy w zidentyfikowaniu 
tych użytkowników końcowych. Ponieważ jej głównymi atutami 
są SaaS (programowanie jako usługa), rozwój oprogramowania 
do aplikacji mobilnych i AI (sztuczna inteligencja), jest 
zainteresowana kontaktem z firmami poszukującymi dostawcy 
technicznego. 

doradztwo i 
konsultacje 

45.  BOUA20190531003 

Ukraińska firma projektująca i produkująca standardowe oraz na 
zamówienie uliczne słupy oświetleniowe, poszukuje 
dystrybutorów w celu wejścia na nowe rynki w Europie. Firma 
zawrze długoterminowy kontrakt produkcyjny z potencjalnymi 
partnerami zamawiającymi słupy. 

różne inne 
produkty 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

46.  BOGR20190604002 

Greckie MŚP doświadczone w rozwoju systemów GIS (system 
informacji geograficznej) oferuje opartą na chmurze aplikację dla 
przemysłu komunikacyjnego (wliczająć takie rodzaje jak dane, 
głos, przewodowa lub bezprzewodowa itd.)  Firma poszukuje firm 
telekomunikacyjnych (użytkowników końcowych) lub IT 
(obsługujących klientów) do zawarcia umów licencyjnych. 

komputery i IT 

47.  BOUA20190530003 

Ukraińska firma z Białej Cerkwi w regionie kijowskim specjalizuje 
się w produkcji uszczelek dla przemysłu chemicznego i 
naftowego, metalurgii, inżynieryjnego i metalowego, 
elektrotechnicznego i elektrowni. Firma oferuje gotowe i 
zamawiane materiały uszczelek. Oferuje umowy usług 
dystrybucyjnych sklepom budowlanym, hurtownikom i 
sprzedawcom materiałów technicznych. 

różne inne 
produkty 

48.  BORO20190606001 

Rumuńska firma, doświadczona w dostawie kompletnych 
morskich systemów kabinowych, wewnętrznych instalacji 
sanitarnych i wentylacyjnych, oferuje swoje usługi na bazie umów 
podwykonawstwa zaintersowanym firmom/stoczniom w Europie 
i na świecie. 

metalowa 

49.  BOIT20190424003 

Założona ponad 85 lat temu rodzinna palarnia kawy z północnych 
Włoch poszukuje zagranicznych dystrybutorów lub bezpośrednich 
importerów, najlepiej działających w sektorze napojów i z 
doświadczeniem w segmencie kawy, w celu zwiększenia swojego 
udziału na rynkach międzynarodowych. Przewidziana forma 
współpracy to umowa usług dystrybucyjnych. Firma jest w stanie 
zaspokoić potrzeby sektora horeca i klientów indywidualnych 
dzięki szerokiemu asortymentowi w zakresie mieszanek, jak i 
różnorodnych opakowań. 

spożywcza 

50.  BOAM20190604002 

Armeńska firma produkuje organiczne suszone owoce: morela, 
brzoskwinia, gruszka, śliwka oraz naturalnie suszone zioła i 
warzywa (rozmaryn, szczaw). Produkty firmy są już obecne na 
rynku międzynarodowym, ale firma chce rozszerzyć sprzedaż i 
poszukuje usług pośrednictwa handlowego w ramach umów 
usług dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych. 

spożywcza 

51.  BOSI20190527002 
Słoweńska firma rodzinna o ponad 25 letniej tradycji produkująca 
na nowoczesnych maszynach narzędzia do różnych celów oferuje 
swoje usługi na bazie umów produkcyjnych i podwykonawstwa. 

metalowa 

52.  BOAM20190610001 

Armeńska firma produkuje 4 typy naturalnie suszonych warzyw. 
Firma planuje rozszerzenie produkcji i chce wejść na rynek 
międzynarodowy. Poszukuje partnerów do umów usług 
dystrybucyjnych lub produkcyjnych. 

spożywcza 

53.  BOSE20190225001 

MŚP z północnej Szwecji produkuje opatentowaną zabawkę 
konstrukcyjną dla dzieci w wieku od 4 lat. System składa się z 
wysokiej jakości płytek o różnych kształtach i zaczepach, dających 
duże możliwości budowania. Firma poszukuje partnerów do 
umów usług dystrybucyjnych i agencji handlowych we wszystkich 
krajach UE oraz w Szwajcarii i Norwegii. 

różne inne 
produkty 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

54.  BORO20190508001 

Rumuńska firma zajmująca się głównie produkcją tkanych taśm 
izolacyjnych do silników elektrycznych, transformatorów, turbin, 
transportu gazu naturalnego, statków morskich, poszukuje 
potencjalnych partnerów do umów agencji handlowej. 

różne inne 
produkty 

55.  BRDK20190520001 

Duńska firma jest globalną marką dekoracyjnych i 
architektonicznych produktów oświetleniowych do wnętrz i 
oświetlenia zewnętrznego, zaprojektowaną przez znanych 
duńskich projektantów. Obecnie optymalizuje swój łańcuch 
dostaw i poszukuje strategicznego, długoterminowego partnera 
produkcyjnego w Europie Wschodniej (Czechy, Estonia, Łotwa, 
Litwa, Polska, Słowacja). Partner odpowiedzialny byłby za rozwój, 
produkcję i montaż produktów oświetleniowych LED 
zaprojektowanych przez duńską firmę i sprzedawanych na całym 
świecie.   

różne inne 
produkty 

56.  BRDE20190606001 

Znany niemiecki specjalista poszukuje podwykonawców lub 
producentów aparatury łącznikowej w Unii Europejskiej, jak 
również w zakresie technologii komponentów pomiarowych i 
kontrolnych oraz rozwoju elektroniki, ze względu na rosnący 
popyt na produkcję. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

57.  BRES20190527001 

Mała firma z siedzibą w północnej Hiszpanii, zajmującą się 
dystrybucją online wszelkiego rodzaju naturalnych kosmetyków, 
środków higieny osobistej i pielęgnacji oraz naturalnych 
suplementów diety pochodzących z kilku krajów,  w celu 
rozszerzenia działalności poszukuje partnerów europejskich tj. 
firm sprzedających kosmetyki naturalne. Firmy te muszą posiadać 
certyfikat ECO/BIO. Hiszpańska firma jest bardzo elastyczna i ma 
doświadczenie w tej dziedzinie. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

58.  BRUK20190521001 

Brytyjski projektant opracował system oszczędzania pieniędzy dla 
dzieci, przeznaczony do kupienia przez rodziców, dziadków lub 
opiekunów. Drzewo skrzynek na pieniądze zostało 
zaprojektowane tak, aby zabrać 100 monet w funtach brytyjskich 
lub euro i jest zapieczętowane, aby powstrzymać dziecko przed 
zabraniem pieniędzy przed osiągnięciem sumy całkowitej. 
Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

różne inne 
produkty 

59.  BRUK20190611001 

Brytyjska firma stosująca naturalną wełnę w sektorze 
akustycznym poszukuje dostawcy opakowań ochronnych, które 
nie wykorzystują tworzyw sztucznych. Opakowania muszą 
chronić produkty wełniane przed wilgocią i kurzem oraz być 
przyjazne dla środowiska i lekkie. Poszukiwany partner  w Europie 
lub poza. Oferowany rodzaj umowy to umowa z dostawcą. 

opakowania, papier 

60.  BRRO20190515001 

Rumuński start-up specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju 
ręcznie robionych wyrobów włókienniczych dla kobiet, dzieci i 
gospodarstw domowych. Firma jest zainteresowana 
poszukiwaniem międzynarodowych partnerów biznesowych 
mogących dostarczać tkaniny jedwabne w ramach umów 
produkcyjnych.  

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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61.  BRFR20190613001 

Francuski dystrybutor produktów szklanych wykorzystywanych 
jako pojemniki na żywność w stanie stałym i płynnym poszukuje 
nowych dostawców słoików szklanych z odkręcanymi nakrętkami 
lub nie oraz butelek. Firma oferuje również swoje usługi jako 
dystrybutor. 

opakowania, papier 

62.  BRRO20190607001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych 
produktów kosmetycznych, wykorzystujących aktywne, naturalne 
składniki. Produkty sprzedawane są w szklanych pojemnikach 
różnej wielkości. Firma jest zainteresowana poszukiwaniem 
międzynarodowych partnerów biznesowych mogących 
dostarczać szklane pojemniki kosmetyczne. Współpraca z 
określonymi partnerami będzie oparta na umowach 
produkcyjnych. 

opakowania, papier 

63.  BRUK20190522001 

Brytyjska firma inżynieryjna opracowała opatentowany system 
przetwarzania odpadów na energię, który przekształca 
przemysłowe odpady żywnościowe w energię do wykorzystania 
na uniwersytetach, w szpitalach itp. i poszukuje dostawcy 
analizatorów gazów. Partner będzie odpowiedzialny za 
dostarczanie analizatorów gazu dla biogazowni, które mogą 
monitorować 4 gazy przy ciśnieniu 23 milibarów: metan, 
dwutlenek węgla, tlen i siarkowodór. Firma poszukuje 
producenta pracującego w urządzeniach monitorujących gaz w 
ramach umowy z dostawcą/producentem. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

64.  BOUA20190507001 

Obecnie ukraińska firma jest największym producentem opraw 
oświetleniowych w Europie Środkowej. Producent posiada pełny 
cykl produkcyjny. Pierwszym krokiem jest topienie metalu, które 
daje możliwość formowania produkowanych wyrobów.  Firma 
poszukuje dystrybutorów z Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji, 
Czech i Niemiec na podstawie umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

65.  BOLT20190516001 

Litewska firma farmaceutyczno-kosmetyczna wykorzystująca 
najnowsze wyniki badań naukowych opracowała maskę na twarz, 
która jest wygodna w codziennym życiu i nie przeszkadza w 
wykonywaniu innych czynności podczas jej noszenia. Firma 
poszukuje pośredników handlowych w ramach umowy 
agencyjnej i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz 
oferuje usługi produkcyjne pod marką własną. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

66.  BODE20190604002 

Niemiecka firma opracowała wielofunkcyjne narzędzie do 
przytrzymywania i chwytania. Pomaga starszym lub 
niepełnosprawnym osobom radzić sobie podczas wykonywania 
codziennych czynności i być bardziej niezależnymi. Może być 
również stosowane w terapii, działaniach leczniczych oraz przez 
każdego w życiu codziennym. Firma poszukuje dystrybutorów. 

medycyna 
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67.  BOJP20190612001 

Japoński producent urządzeń do badania naprężeń resztkowych i 
powierzchniowych w przeźroczystych materiałach poszukuje 
dystrybutorów i agentów handlowych w krajach UE. Produkcja 
urządzeń odbywa się w fabryce przedsiębiorstwa, co daje mu 
przewagę cenową nad konkurencją oraz pozwala na 
zagwarantowanie zgodności i niezawodności każdego 
egzemplarza. Firma planuje proaktywną współpracę z 
europejskimi partnerami w celu wprowadzenia swojego produktu 
na lokalne rynki. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

68.   BOLT20190619001 

Wykwalifikowany, litewski producent nawozów organicznych i 
organiczno-mineralnych, stosowanych w ekologicznym 
(organicznym) i klasycznym rolnictwie poszukuje pośredników 
handlowych. Jego produkty są bogate w humus, kwasy fulwowe i 
aminokwasy, witaminy i minerały, mikro- i makroelementy, 
węgiel organiczny i inne. Produkt i opakowanie mogą być 
dostosowane do wymagań klienta. 

rolnictwo 

69.  BOSG20190401001 

Singapurska firma o ugruntowanej marce zajmuje się badaniem, 
opracowywaniem i produkcją szerokiej gamy produktów 
prozdrowotnych. Jej oferta obejmuje krzesła i sofy do masażu, 
masażery do ciała, przenośne masażery, poduszki na szyję, koce 
do masażu, wagi, monitory zdrowia, oczyszczacze i nawilżacze 
powietrza. Firma poszukuje dystrybutorów i franczyzobiorców.  

medycyna 

70.  BOAL20190522003 

Klinika dentystyczna ze Szkodry w Albanii oferuje całościowe 
usługi dentystyczne. Firma podpisała umowy z lokalnymi biurami 
podróży w celu oferowania jednodniowych pakietów usług. Firma 
poszukuje agentów handlowych w celu oferowania usług 
turystyki dentystycznej. 

medycyna 

71.  BORO20190527001 

Rumuńska firma programistyczna specjalizuje się w rozwoju i 
integracji spersonalizowanych aplikacji do zarządzania biznesem. 
Oferowane są sieciowe systemy CRM (Customer Relationship 
Management), ERP (Enterprise Resource Planning), WMS 
(Warehouse Management System), SFA (Sales Force Automation) 
i inne. Firma poszukuje klientów z krajów UE w celu wsparcia 
procesu digitalizacji ich środowiska pracy dzięki 
spersonalizowanym aplikacjom. Firma oferuje podwykonawstwo i 
poszukuje agentów handlowych. 

komputery i IT 

72.  BOHU20190613001 

Węgierska firma produkuje wysokiej jakości okna, drzwi, drzwi 
garażowe oraz rolety. Firma poszukuje zagranicznych 
dystrybutorów oraz menedżerów projektów i projektantów, 
którzy chcieliby zastosować jej produkty w swoich inwestycjach. 
Firma poszukuje dystrybutorów i oferuje podwykonawstwo. 

materiały i usługi 
budowlane 

73.  BOBG20190610002 

Bułgarski producent z sektora metalowego oferuje możliwość 
produkcji na zamówienie. Firma oferuje wyroby ze blachy 
stalowej - kształtki i detale do mebli, metalowe meble, pudła, 
miski, spawane konstrukcje metalowe, narzędzia, wyroby z 
aluminium.  

metalowa 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

74.  BOUA20181101008 

Ukraińska firma specjalizująca się produkcji i sprzedaży 
produktów outdoorowych poszukuje dystrybutorów i agentów 
handlowych, mających doświadczenie w tej branży. Firma oferuje 
takie produkty jak składane stoły i krzesła, huśtawki ogrodowe, 
namioty, plecaki i kamery podwodne. 

turystyka 

75.  BOSE20190604001 

Rodzinna firma specjalizująca się w produkcji butów i chodaków 
ochronnych oraz tradycyjnych szwedzkich chodaków poszukuje 
dystrybutorów z tej branży. Wszystkie jej produkty posiadają 
oznaczenie CE. Firma oferuje wyroby z wysokiej jakości 
materiałów i przy użyciu zaawansowanych technologii w celu 
dostarczenia funkcjonalnego obuwia.  

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

76.   BOBE20190503001 

Belgijska firma produkuje czekolady z ziaren kakaowca, 
sprowadzanych z Wybrzeża Kości Słoniowej. Firma stworzyła 
markę wspierającą organiczną produkcję ziaren kakaowca w tym 
kraju, dzięki której możliwe jest prześledzenie całego procesu 
produkcji. Produkty, produkowane w Brukseli, to pralinki, trufle, 
ciasteczka czekoladowe itp. Firma poszukuje agentów 
handlowych i dystrybutorów.  

spożywcza 

77.  BOUK20190531001 

Brytyjska firma badawczo-rozwojowa stworzyła technologię, 
której skuteczność została potwierdzona przez państwową, 
brytyjska agencję zdrowia oraz wojskową organizację badawczą, 
pozwalającą na tworzenie biologicznie czystego powietrza przy 
użyciu noszonego na ciele urządzenia. Firma poszukuje 
partnerów w celu produkcji tego urządzenia oraz wejścia z nim na 
nowe rynki poprzez udzielenie licencji lub zawiązanie spółki joint 
venture.  

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

78.  BOBE20190516004 

Belgijska firma stworzyła portal sprzedażowy dla producentów 
rękodzieła i osób, które zajmują się konserwacją zabytków. Firma 
poszukuje zagranicznych agentów handlowych lub partnerów 
zainteresowanych zawiązaniem spółki joint venture w celu 
wejścia z tym produktem na nowe rynki. 

materiały i usługi 
budowlane 

79.  BOAL20190531001 

Albańska firma oferuje licencję na system zarządzania 
nieruchomościami, oferujący opiekę kierownika kanałów 
sprzedaży. System ten, oparty na chmurze, jest zintegrowany z 
wiodącymi systemami rezerwacyjnymi i pozwala na zarządzanie 
wynajmem na miejscu i zdalnie. 

komputery i IT 

80.  BOSE20190415001 

Szwedzka firma z branży technologii medycznych opracowała i 
rozwija prześcieradło poprawiające jakość snu. Produkt ten jest 
zalecany przez lekarzy w krajach skandynawskich pacjentom, 
cierpiącym z powodu bezsenności, stresu i problemów 
neuropsychiatrycznych. Firma poszukuje dystrybutorów z tej 
branży oraz klinik, które chciałyby działać jako agenci handlowi. 

  

81.  BORO20190515003 
Rumuńska firma oferuje szeroką gamę usług IT, od rozwoju 
systemów informatycznych po tworzenie i zarządzanie stronami 
WWW. Firma oferuje outsourcing.  

komputery i IT 
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82.  BOSG20190114006 

Singapurski producent żywności, który rozpoczął swoją 
działalność w latach '90, jest jedną z wiodących firm z tej branży 
na lokalnym rynku. Firma oferuje składniki spożywcze 
restauracjom i hotelom. Stworzyła również gamę makaronów i 
sosów sprzedawanych w supermarketach. Firma poszukuje 
dystrybutorów żywności w Europie. 

spożywcza 

83.  BOTR20190528001 
Turecka firma z sektora drzewnego, z ponad 60-letnim 
doświadczeniem, specjalizuje się w produkcji płyt MDF do 
wyrobu mebli. Firma poszukuje agentów handlowych.  

produkty 
drewniane, meble 

84.  BODE20190517001 

Niemiecka firma, zajmująca się produkcją filmów i programów 
telewizyjnych dla samorządów, firm, organizacji, artystów i 
magazynów oferuje usługi podwykonawstwa. Firma oferuje 
całościowe usługi od projektu do realizacji. 

reklamowa, 
filmowa 

85.  BOAM20190606001 

Armeńska firma zajmuje się produkcją naturalnych i ziołowych 
herbat, posiada ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku. Firma 
chce rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne, w tym 
celu poszukuje dystrybutorów i oferuje usługi produkcyjne.  

spożywcza 

86.  BOBG20190510001 

Bułgarska firma, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i 
serwisowaniu urządzeń i komponentów sieci 
telekomunikacyjnych, oferuje własne rozwiązania z zakresu 
systemów i urządzeń do mierzenia parametrów i utrzymywania 
sieci telewizji kablowej. Firma oferuje usługi produkcyjne, 
outsourcing i podwykonawstwo oraz poszukuje dystrybutorów. 

komputery i IT 

87.   BOLT20190426001 

Litewska firma, która realizuje projekty instalacji wnętrz statków, 
modernizuje projekty pod klucz i instalacje HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja) poszukuje partnerów do rozszerzenia 
działalności za granicą i do pracy w ramach umów 
podwykonawczych. 

różne inne 
produkty 

88.    BOES20190513001 

Hiszpańskie MŚP specjalizujące się  turystyką oferuje platformę 
utworzoną przez ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) i 
PMS (system zarządzania nieruchomościami) oprogramowanie do 
zarządzania hotelem, które umożliwia kontrolę wszystkich 
obszarów zarządzania zakładu hotelowego lub sieci hotelowej w 
efektywny, elastyczny i w pełni zintegrowany sposób. To 
rozwiązanie zapewnia istotne wsparcie dla operacyjnych i 
strategicznych zadań biznesowych. Poszukiwany typ współpracy 
to umowa agencyjna. 

różne inne 
produkty 

89.   BORO20190611001 

Właściciel rumuńskiej firmy zamierza sprzedać ten bardzo 
zyskowny biznes z powodów osobistych. Firma posiada bardzo 
dobrą infrastrukturę produkcyjną z wydajnym sprzętem, wysoko 
wykwalifikowaną kadrą i ze stabilnymi klientami z Rumunii, ale 
także z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Irlandii i Włoch. Firma 
poszukuje partnerów zainteresowanych zakupem w ramach 
umowy przejęcia 

różne inne 
produkty 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

90.  BODE20190520001 

Niemiecka firma opracowała połączenie grzebienia i łyżki do 
butów do praktycznego zastosowania. Wynalazek jest prawnie 
chroniony i częściowo dystrybuowany na rynku niemieckim. 
Opierając się na pozytywnych opiniach, klient poszukuje 
dystrybutorów w branży drogeryjnej, zdrowotnej, hotelarskiej i 
marketingowej w ramach umowy dystrybucyjnej, aby rozszerzyć 
działalność na Europę i świat. 

różne inne 
produkty 

91.  BOES20190612001 

Hiszpański start-up specjalizujący się w usługach 
biotechnologicznych stosowanych w usługach weterynaryjnych, 
sektorze rolno-spożywczym i hodowli zwierząt, oferuje wysoki 
poziom wyniku w prowadzeniu najnowocześniejszych badań 
laboratoryjnych opartych na genetyce molekularnej z 
elastycznym, dynamicznym i dostosowanym do indywidualnych 
potrzeb podejściem.  
Firma poszukuje agentów handlowych skierowanych do firm 
świadczących usługi weterynaryjne i biotechnologiczne oraz 
umów outsourcingowych skierowanych do przemysłu rolno-
spożywczego i hodowlanego. 

rolnictwo 

92.   BOES20190516001 

 
Hiszpańska firma oferuje szeroką gamę produktów szczególnie 
odpowiednich do drewna i aluminium. Firma ma długą historię w 
projektowaniu i produkcji akcesoriów do drzwi, a mianowicie 
między innymi zawiasów sprężynowych, samozamykaczy i 
hamulców oporowych. Firma poszukuje współpracy w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w całej Europie z 
innymi firmami, które mogą być zainteresowane obsługą ich 
asortymentu. 

metalowa 

93.   BORO20190521001 

Rumuński producent ręcznych spersonalizowanych wyrobów 
drewnianych, takich jak pudełka na biżuterię, akcesoria do chrztu 
i wesela, ramki na zdjęcia, albumy na zdjęcia itp. poszukuje 
dystrybutorów w Europie. 

różne inne 
produkty 

94.   BOUA20190511001 

Ukraińska firma oferuje pełen zakres obróbki metali, a także 
prace elektryczne obwodów wtórnych i pierwotnych. Od 2006 
roku firma produkuje produkty dla Europy i WNP (Wspólnoty 
Niepodległych Państw), w tym liderów rynku towarów i usług 
telekomunikacyjnych. Firma poszukuje partnerów do współpracy 
w ramach umowy produkcyjnej. 

metalowa 

95.  BOBG20190218001 

Bułgarska firma zajmująca się odlewaniem żelaza i stali poszukuje 
przedstawicieli do sprzedaży w krajach europejskich, oferuje 
usługi outsourcingowe zagranicznym partnerom (odlewanie, 
galwanizacja, przetwarzanie, emaliowanie i pakowanie). Firma 
poszukuje dystrybutorów, którzy mogą znaleźć potencjalnych 
klientów do kupna produktów firmy. Alternatywnie, poszukuje 
partnerów w tej samej branży, którzy chciałaby zlecić produkcję 
w Bułgarii. 

metalowa 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

96.   BOSI20190527003 

Słoweńskie MŚP, specjalizujące się w produkcji i instalacji 
przemysłowych urządzeń wentylacyjnych do filtracji powietrza w 
przemyśle i innych urządzeniach technologicznych dla przemysłu 
drzewnego, odlewniczego i innych, oferuje umowy na produkcję i 
podwykonawstwo. 

różne inne 
produkty 

97.  BOIL20190520001 

Izraelska firma specjalizuje się w wysokiej jakości produktach 
spożywczych skierowanych do konsumentów dbających o 
zdrowie i stara się eksportować swój flagowy produkt - silan - 
100% syrop naturalny z daktyli, naturalny słodzik. Zawiera 
również różne oleje i inne produkty, takie jak woda różana, aby 
wzmocnić bogaty smak w kuchni. Firma sprzedaje swoje produkty 
lokalnie do większości wiodących detalicznych sieci spożywczych i 
chce rozszerzyć swoją działalność i eksportować do podobnych 
sieci za granicą w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

rolnictwo 

98.   BORO20190523001 

Rumuńskie przedsiębiorstwo ma bogate doświadczenie w 
projektowaniu, produkcji i montażu urządzeń sortujących, stacji 
przeładunkowych oraz urządzeń i maszyn technologicznych. 
Instalacje są wykorzystywane do sortowania i recyklingu 
odpadów z gospodarstw domowych. 
Rumuńskie MŚP z niecierpliwością oczekuje powiększenia 
swojego portfolio o przedsiębiorstwa dowolnej wielkości, które 
chcą nawiązać długoterminową współpracę w ramach umów 
produkcyjnej lub podwykonawczej. 

różne inne 
produkty 

99.  BOHR20190531002 

Chorwackie MŚP zaprojektowało profesjonalne na wysokim 
poziomie oprogramowanie e-learningowe , aby uczynić e-
learning bardziej interesującym i wydajnym. MŚP łączy 
metodologię e-learningu z klasycznym podejściem szkoleniowym, 
opracowuje i dostarcza szkolenia na zamówienie oraz zapewnia 
pomoc w ich realizacji. MŚP poszukuje partnerów na podstawie 
umowy outsourcingowej, a także podwykonawstwa. 

różne inne 
produkty 

100.  BOSI20190528001  

Słoweńska mikro firma skupiająca się na edukacji wysokiej jakości 
sprzedaje swój znak towarowy wraz z całym zestawem 
materiałów edukacyjnych w ramach umów przejęcia. Oferta 
obejmuje ręcznie robione zabawki i narzędzia do nauki dla dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz szybko rozwijającą się 
sieć handlową. 

nauka/edukacja 

101.  BOGR20190604001  

Greckie MŚP, doświadczone w aplikacjach GIS (Geographical 
Information System), oferuje narzędzie do zarządzania aktywami 
dla sektora nieruchomości. Aplikacja jest podłączona do 
popularnych usług mapowych i umożliwia użytkownikowi 
dynamiczne zarządzanie zasobami. Firma poszukuje 
współpracowników za granicą do korzystania lub promowania 
aplikacji na podstawie umowy licencyjnej. 

różne inne 
produkty 
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102.  BOHU20190529001  

Winiarnia znajduje się w północno-węgierskim regionie, w rejonie 
Tokaju. Jej historia zaczęła się ponad 40 lat temu od małej 
produkcji win Tokaj: słodkich, półsłodkich i suchych win ze 
świeżymi aromatami owoców, które zdobyły wiele nagród w 
węgierskich i międzynarodowych konkursach wina. Firma szuka 
zainteresowanej agencji handlowej lub umów o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

spożywcza 

103.  BOFR20190412001 
Francuska firma specjalizująca się w rozwoju i sprzedaży 
produktów ekologicznych poszukuje europejskiego dystrybutora 
certyfikowanych ekologicznych środków chwastobójczych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

104.  BOUK20190606001  

Londyńska firma z sektora rozszerzonej rzeczywistości 
specjalizuje się w hologramach naturalnych rozmiarów za 
pośrednictwem aplikacji na smartfony. Technologia interaktywna 
oferuje przedsiębiorstwom i społeczeństwu wyjątkową okazję do 
zaprezentowania swoich historii, mody lub osobistej komunikacji. 
Firma poszukuje partnerów handlowych w Europie i poza nią, aby 
wypróbować swoją technologię i nawiązać współpracę poprzez 
umowę agencyjną. 

inne usługi 

105.  BOBG20190517002  

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów 
drewnianych rzeźbionych w maszynach oferuje rzeźby w drewnie 
potencjalnym partnerom. Celem firmy jest zwiększenie zdolności 
produkcyjnych i sprzedaży oraz realizacja potencjału 
eksportowego. Firma poszukuje partnerów do nawiązania 
długoterminowych relacji partnerskich w ramach usług 
dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej. 

produkty 
drewniane, meble 

106.    BOUA20190530004  

Ukraińska firma z Odessy zajmująca się produkcją urządzeń i 
łączników do stali zbrojeniowej o różnych średnicach 
nominalnych, które są wykorzystywane do naprawy i rozwoju 
konstrukcji betonowych w sektorze budowlanym, poszukuje 
umowy na usługi dystrybucyjne. 

metalowa 

107.    BOSI20190607001 

Słoweńska firma zajmująca się produkcją różnego rodzaju 
narzędzi (do odlewania ciśnieniowego, kucia, cięcia ...) jest 
zainteresowana rozszerzeniem swojej działalności na istniejących 
rynkach i przyciągnięciem nowych klientów. Dlatego oferują 
usługi w ramach umów outsourcingowych potencjalnym 
partnerom biznesowym. Szukają partnerów z branży 
motoryzacyjnej, przemysłu spawalniczego, odlewnictwa 
ciśnieniowego aluminium i branży budowy maszyn. 

różne inne 
produkty 

108.  BOCZ20190510001  

Czeski producent materacy samochodowych poszukuje agentów 
(na podstawie umowy agencyjnej). Materace samochodowe są 
wykonywane na zamówienie i mogą być wykonane dla każdego 
typu samochodu i mają dowolny wymiar. Materace są 
przeznaczone do użytku przez ludzi i są wygodne do spania i 
wypoczynku. 

różne inne 
produkty 
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109.  BOUK20190530002  

Brytyjski producent certyfikowanych w Europie produktów 
silikonowych, zaopatrujących głównie przemysł medyczny w 
szereg produktów magazynowych i specjalistycznych, oferuje 
swoje możliwości produkcyjne w ramach umowy produkcyjnej. 

medycyna 

110.  BOQA20190530001 

Fabryka z Kataru powstała w 2014 roku. Od początku działalności 
jej zarząd dąży do doskonałości w produkcji najwyższej jakości 
plecionych toreb i rolek, które spełniają wymagania i oczekiwania 
klienta. Było to możliwe tylko w zakładzie, który w pełni 
wyposażono w najnowocześniejsze maszyny do produkcji, który 
został zamówiony i zainstalowany przez doświadczonego 
międzynarodowego producenta. 
Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

różne inne 
produkty 

111.  BOSI20190527005  

Słoweński producent komponentów do kontenerów 
mieszkaniowych oferuje usługi produkcyjne i podwykonawcze w 
zakresie produkcji konstrukcji spawanych, na podstawie 
specyficznych wymagań klienta i zgodnie z przedstawioną 
dokumentacją. Wszystkie produkty są wykonane zgodnie z normą 
EN 1090 EXC 2, EN 3834. Firma oferuje potencjalnym partnerom 
umowę o podwykonawstwo i produkcję. 

różne inne 
produkty 

112.  BOCY20190523001  

Firma cypryjska, która prowadzi działalność w zakresie produkcji 
lodów, poszukuje umów handlowych i usług dystrybucyjnych. 
Potencjalni agenci i dystrybutorzy powinni promować, 
reprezentować i sprzedawać produkty lodowe na swoich rynkach 
krajowych. 

spożywcza 

113.    BORO20190522001  

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji jedwabnych szalików 
dla kobiet. Wszystkie produkty wykonane są z tkaniny z 
naturalnego jedwabiu i ręcznie malowane. Firma jest 
zainteresowana rozszerzeniem swojego rynku na arenie 
międzynarodowej poprzez identyfikację międzynarodowych 
partnerów biznesowych zainteresowanych dystrybucją swoich 
produktów w ramach umów dystrybucyjnych. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

114.    BOIL20190428002  

Izraelska firma zajmuje się produkcją i dystrybucją ozdobnych i 
praktycznych plastikowych doniczek do roślin, do użytku 
domowego i komercyjnego. Fabryka produkuje plastikowe 
materiały ogrodnicze z zautomatyzowanych metod produkcji 
form wtryskowych i poszukuje umowy na produkcję, licencję lub 
dystrybucję. 

różne inne 
produkty 
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115.  BOIT20190527001 

Włoska firma skupiająca się na rozwiązaniach rynkowych i 
wzmocnieniu cyfrowym oferuje usługi w zakresie wzrostu rynku 
usług cyfrowych, optymalizacji wyszukiwarek internetowych i 
konsultacji  w zakresie wzmocnienia cyfryzacji. Z użyciem 
sztucznej inteligencji, prawem zastrzeżone technologie, nabyte 
przez małe i średnie firmy, będą analizowć i przekładać dane 
dotyczące klientów/użytkowników oraz wyszukiwać rezultaty  
przeglądu funkcjonowania biznesu.  Powyższe rozwiazania są 
użyteczne w usprawnianiu decyzji operacyjnych, poprzez analizę 
ich przyczyn i skutków. Poszukuje się partnerów 
zainteresowanych umową podwykonastwa. 

komputery i IT 

116.  BORO20190430001 

Firma jest jednym z głównych producentów  lamówek i 
dekoracyjnych obszywek w Rumunii. Produkty są wykonywane 
dla  sektorów: handlowego, medycznego, i branży mody zgodnie 
ze szkicami " szyte na miarę". Firma ma nowoczesną halę oraz 
maszyny do szycia gwarantujące wysoką jakość wykonania. 
Współpraca z  jednym z beneficjentów z państw należacych do 
EEN-u bedzie oparta o umowe produkcji lub dystrybucji. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

117.  BOAM20190613001 

Armeński producent naturalnych herbat, obecny i znany na 
lokalnych rynkach, eksporuje swoje produkty również na 
zagraniczne rynki. W ramach rozwoju firmy planowane jest 
rozszerzenie o nowe międzynarodowe kierunki sprzedaży. Firma 
poszukuje umowy dystrybucji lub przedstawicielstwa 
handlowego. 

spożywcza 

118.  BOUS20190409001 

Firma technologiczna z branży medycznej  wynalazła wchłaniajacy 
się chirurgiczny element do tzw. zapięcia  mankietu w zabiegu 
histerektomii. Zlokalizowana w Filadelfii (USA) firma poszukuje 
partnerów w Europie do przeprowadzenia testów klinicznych, 
uzyskania ceryfikatu CE oraz rynku technologicznego w Europie. 
Firma poszukuje finansowania, umowy joint-venture lub 
licencyjnej w krajach UE. 

medycyna 

119.  BOGE20190524001 

Gruzińska firma z branży doradztwa  inwestycyjnego  oferuje 
kompletną usługę konsultingu biznesowo-inwestycyjnego dla 
zagranicznych firm zainteresowanych rynkiem inwestycyjnym w 
Gruzji. Firma jest zainteresowana umową podwykonastwa lub 
zlecenia wykonania usług na zewnątrz.  

doradztwo i 
konsultacje 

120.  BODE20190612002 

Średniej wielkości firma zlokalizowana we Frankfurcie nad 
Menem/Niemcy jest wyspecjalizowana w organizacji 
międzynarodowych targów i wystaw, w szczególności  branży 
spożywczej i rolniczej. Z uwagi na promocję przestrzeni 
wystawowych dla lokalnych firm oraz świadczenia  usług dla 
klientów, firma ciągle poszukuje niezależnych agencji 
pośrednictwa sprzedaży  do zawarcia umowy  zlecenia wykonania 
usługi na zewnątrz. 

doradztwo i 
konsultacje 
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121.  BOUK20190613001 

Zlokalizowana w Wielkiej Brytanii firma zajmująca się 
projektowaniem i dostawą wysokiej jakości akcesoriów 
kuchennych, niedawno zainicjowała nową linię produktów dla 
klientów zajmujących się gotowaniem.  Asortyment nowocześnie 
prezentujacych się i wytrzymałych patelni, naczyń 
żaroodpornych, woków został dobrze przyjęty przez rynek 
artykułów do gotowania w UK. Firma poszukuje doświadczonych 
dytrybutorów i agentów komercyjnych dla uzyskania zwiększenia 
sprzedaży. 

metalowa 

122.  BORO20190318001 

Zlokalizowane w Transylwanii, rumuńskie centrum dla mikrofirm 
połączyło wysiłki kobiet i matek -  przedsiębiorców z różnych 
środowisk. Rumuński inkubator przedsiebiorczości poszukuje 
publicznych  lub prywatnych sieci biznesu, kobiece organizacje 
pozarządowe, fundacje, małe i średnie firmy czy start-upy na 
całym świecie  do współpracy w ramach umowy podwykonastwa 
lub zlecenia wykonastwa na zewnątrz. 

różne inne 
produkty 

123.  BODE20190523002 

Oddechowa terapia pszczela jest holistyczną metodą leczniczą. 
Pszczoły produkują wartościowe substancje takie jak oleje, 
flawonoidy z miodu, wosku i propolisu. Rezultaty wdychania 
substacji pszczelich w postaci inhalacji są bardzo korzystne dla 
zdrowia i zwalczają wiele chorób i alergii. Firma z Niemiec 
opracowała  kompleksowe rozwiązanie z użyciem powietrza 
nasyconego pszczelimi substancjami. Firma poszukuje  
możliwości dystrybucji  swojego unikalnego produktu na całym 
świecie. 

spożywcza 

124.  BOUS20190409002 

Zlokalizowana w Pennsylwanii w USA, firma farmaceutyczna  
wynalazła środek modyfikujący chorobę zwyrodnieniową 
stawów. Produkt zakończył z sukcesem fazę II badań klinicznych i 
jest w trakcie testów fazy III. Firma poszukuje SME z branży 
farmaceutycznej do umowy joint-venture lub  licencyjnej do 
współpracy w dzieleniu ryzyka, produktu końcowego oraz 
dystrybucji. Umowa akwizycji czyli przejecia firmy także możliwa. 

medycyna 

125.  BOUK20190524001 

Firma z Wielkiej Brytani stworzyła wydajny produkt do 
zastosowania w wzmacnianiu struktur betonu.  Urządzenie daje 
precyzyjne i gładkie wykończenie oraz wzmacnia strukturę i 
stabilność betonu.  Firma  poszukuje producenta z 
doświadczeniem w branży budowlanej, do produkcji urządzenia 
w dużej ilości  oraz dystrybucji poprzez umowę  dystrybucji, który 
celowałby we właściwie wybrane firmy budowlane. 

różne inne 
produkty 

126.  BOBG20190531001 

Firma bułgarska  została założona w sercu Bułgarskiej Doliny 
Różanej.Główny producent  i eksporter wody różanej do picia- 
naturalnie zgazowany napój.Woda różana  może być spożywana 
codziennie. Jest to produkt unikalny i innowacyjny, łączący 
tradycyjne i nowoczesne metody by zaspokoić potrzeby 
wspólczesnych konsumentów. Firma szuka międzynarodowej 
współpracy w ramach umowy produkcyjnej lub joint venture. 

spożywcza 
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127.  BOFR20190516001 

Francuska firma technologiczna wytworzyła system grzewczy i 
chłodzący bez chłodziwa. Różne typy tego rozwiązania mają 
zastosowanie w budynkach usługowych, centrach sportów 
wodnych, spa oraz labolatoriach  farmaceutycznych. Firma chce 
rozszerzyć rynek w Europie i poszukuje umowy dystrybucji i/lub 
umowy licencyjnej. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

128.  BOUK20190530001 

Firma z Wielkiej Brytanni stworzyła opragramowanie 
umożliwiające znalezienie od końca do końca wolnych miejsc na 
imprezy, koncerty oraz rozwiązania przy zarządzaniu 
rezerwacjami. Firma poszukuje odpowiedniego partnera do joint-
venture  lub partnerów zajmujących się licencjonowaniem 
oprogramowania, marketingiem, tworzeniem i udostępnianiem 
na swoich serwerach plików, tworzeniem wsparcia dla 
komercjalizacji. 

komputery i IT 

129.  BOPT20190607001 

Nowy, ale zaawansowany portugalski zakład przetwórstwa ryb 
mrożonych, specjalizujący się w rybach pelagicznych, poszukuje 
partnerów handlowych w UE oraz w krajach trzecich. Przestrzeń 
magazynowa, którą dysponuje firma pozwala na dostarczanie 
gotowych produktów przez cały rok. Firma poszukuje partnerów 
takich jak agencje komercyjne lub dystrybutorzy (importerzy, 
eksporterzy, hurtownicy lub sieci detaliczne). Firma nawiąże 
również współpracę opartą o umowę produkcyjną - dostarczanie 
innego rodzaju ryb lub przetworzonych produktów, takich jak 
konserwy rybne, zupy rybne, gotowe posiłki). 

spożywcza 

130.   BOBE20190503002 

Belgijska firma specjalizuje się w: - gumowych elementach 
technicznych dla przemysłu; - wyrobach z gumy i metalu; - 
gumowych wężykach i kolankach (wzmocnione i 
niewzmocnione); - gumowych wytłoczkach i ramach. Firma 
dostarcza elementy zgodnie ze specyfikacją i potrzebami klienta. 
Firma poszukuje partnerów, wykorzystujących elementy gumowe 
w swojej produkcji oraz oferuje swoje podwykonawstwo firmom 
działającym w sektorze gumowym. 

narzędzia i części 

131.  BOIT20190531002 

Włoskie gospodarstwo niedaleko Selinunte (Sycylia) - 
największego parku archeologicznego w Europie, oferuje 
możliwość wysokiej jakości zakwaterowania, restaurację na 100 
miejsc, możliwości dla rodzin z dziećmi lub grup uczniów. 
Możliwości te połączone są z edukacyjną formą aktywności 
polegającej na poznawaniu procesu od sadzenia do zbioru roślin 
śródziemnomorskich i cieszenia się niezapomnianymi wakacjami 
w kontakcie z naturą. Firma poszukuje biur podróży i 
touroperatorów do współpracy opartej o umowę agencyjną. 

turystyka 

132.  BOLT20190426002 
Litewska firma zapewnia wysokiej jakości usługi magazynowe na 
zachodzie Litwy. Firma oferuje usługi wynajmu magazynów 
potencjalnym partnerom w ramach umowy outsourcingowej. 

inne usługi 
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133.   BOUA20190529001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji certyfikowanych, 
organicznych produktów mrożonych w technologii IQF/świeżych 
jagód, grzybów i chrzanu, poszukuje partnerów do współpracy 
opartej na umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma 
poszukuje również partnerów do produkcji przecieru, 
koncentratów, soków, itp. Firma jest przygotowana do 
wytwarzania produktów pod marką prywatną w ramach umowy 
produkcyjnej i poszukuje partnerów do nawiązania 
długoterminowych relacji. 

spożywcza 

134.  BOES20190603002 

Hiszpańska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
wysokiej jakości akcesoriów do systemów nawadniających. Firma 
została założona w 1985 roku i obecnie sprzedaje swoje produkty 
w ponad 30 krajach. Firma planuje rozszerzenie działalności, w 
związku z czym poszukuje firm importujących lub 
dystrybuujących w swoich krajach pochodzenia. Firma oferuje 
produkty konkurencyjne w 100% wykonane w Hiszpanii. 
Dodatkowo firma oferuje korzyści biznesowe i marketingowe. 

narzędzia i części 

135.  BOUK20190603003 

Brytyjska firma z siedzibą w Londynie dostarcza naukowe gry 
edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Firma 
poszukuje firm telekomunikacyjnych, aby  móc stworzyć korzyści 
dla powiązanych segmentów użytkowników masowych. 
Partnerstwo może być oparte o umowę świadczenia usług 
dystrybucyjnych, handlowych, umowę licencyjną lub nabycia. 

nauka/edukacja 

136.  BORO20190604001 
Rumuńska firma poszukuje agentów lub dystrybutorów 
wydajnych stacji ładowania słonecznego. Partnerzy poszukiwani 
są na całym świecie. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

137.   BOTR20190508001 

Turecka firma z siedzibą w Ankarze od około 13 lat zajmuje się 
produkcją materiałów budowlanych na bazie gipsu. Firma oferuje 
współpracę w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej w celu zwiększenia 
swojego udziału w rynkach zagranicznych. 

materiały i usługi 
budowlane 

138.  BOIT20180611002 

Włoska firma specjalizuje się w produkcji metalowych elementów 
rurowych, rozwiązań metalowych dla rur lub ekstremalnych 
deformacji rur. Firma ma doświadczenie w kilku rodzajach 
obróbki rur adresowanych do różnych sektorów. Firma poszukuje 
zagranicznych agentów handlowych oraz producentów do 
współpracy opartej o umowę agencyjną lub produkcyjną. 

metalowa 

139.   BOES20190225002 

Hiszpański producent ręcznie robionych ekologicznych ubrań dla 
dzieci oferuje szeroką gamę wysokiej jakości i innowacyjnych 
produktów. Obecnie firma poszukuje nowych możliwości 
biznesowych opartych o współpracę z dystrybutorami w sektorze 
tekstylnym.  

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

140.   BORO20190331001 

Rumuńska firma informatyczna oferuje usługi takie jak tworzenie 
stron internetowych, tworzenie bezpiecznych systemów 
oprogramowania, automatyzacja, projektowanie graficzne, 
konfiguracja biznesowa IT i usługi w chmurze. Firma dąży do 
zawarcia umowy outsourcingowej z partnerem z dowolnego 
państwa, który wykazuje zapotrzebowanie na rozwiązania 
informatyczne lub usługi powiązane. 

komputery i IT 

141.  BORO20190513001 

Działająca w branży budowlanej firma rumuńska specjalizuje się 
w produkcji i sprzedaży litych i laminowanych podłóg 
drewnianych. Firma zamierza rozszerzyć swoją działalność za 
granicą i zwiększyć sprzedaż poprzez zawieranie umów o 
świadczenie usług dystrybucyjnych i/lub umów agencyjnych z 
międzynarodowymi partnerami działającymi w tej samej lub 
powiązanej dziedzinie.  

materiały i usługi 
budowlane 

142.  BOUA20190531001 

Ukraińska firma produkująca od 2012 r. siatkę wzmacniającą z 
włókna szklanego, wykorzystuje materiały o wysokiej jakości. 
Zalety tego produktu to: odporność na rozciąganie, usuwa 
wewnętrzne naprężenia elewacji, lekkość. Firma poszukuje 
dystrybutorów. 

Kategoria 

 


