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Firmy zainteresowane ofertami współpracy  prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem: 
Enterprise Europe Network 
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie 
ul. Jagiellońska 91 a, 10-356 Olsztyn 
tel.: 89 512 24 54, 89 512 24 05, 89 512 25 08, 89 512 24 02, 89 512 24 18 
fax : 89 521 12 60 
e-mail: een@wmarr.olsztyn.pl 
 
OFERTY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ SIERPIEŃ 2019 
 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty Kategoria 

1.  BOLT20190821001 

Litewska firma jest dostawcą i dystrybutorem ergonomicznych 
rozwiązań do biur znanych producentów (regulowanej wysokości 
biurka, uchwyty na projektory, ramiona do monitorów, sprzęt 
audio/video i oświetleniowy). Firma poszukuje pośredników 
handlowych (agentów, dystrybutorów) w Polsce, Czechach, 
Słowacji i na Węgrzech. 

produkty 
drewniane, meble 

2.  BODK20190529001 

Duńska firma oferuje sześciokątne elementy z recyklingowanego 
plastiku, służące do przykrywania powierzchni cieczy. Działają jak 
puzzle, łączą się, pływając na powierzchni i pokrywają ją w prawie 
100%. Celem ich stosowania jest zmniejszenie widzialnego przez 
ciecz zapachu, ograniczenie parowania, zapobieganie wzrostu 
algo i emisji chemicznej. Panele te znajdują zastosowanie w 
sektorach rolniczym, produkcji biogazu, oczyszczania ścieków i 
odzyskiwania wody. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów 
handlowych w Niemczech, Francji, we Włoszech, Polsce, 
Portugalii i Hiszpanii. 

różne inne 
produkty 

3.  BOTR20190719001 

Turecka firma, posiadająca doświadczenie w produkcji dzianych 
tekstyliów z przędzy polimerowej (pojedynczej i podwójnej) oraz 
typu spunlace, równoległe i krzyżowe, produkowane z 
naturalnych i syntetycznych przędz. Firma poszukuje agentów 
handlowych i dystrybutorów. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

4.  BOES20181130001 

Hiszpańska firma, specjalizująca się w produkcji akcesoriów 
sportowych, takich jak sprzęt do koszykówki, piłki nożnej, 
siatkówki, piłki ręcznej i do innych sportów. Firma posiada fabryki 
w Azji i Hiszpanii, jest również producentem OEM. Firma 
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 

różne inne 
produkty 

5.  BOHU20190718002 
Węgierska firma rodzinna z sektora MSP produkuje oryginalną 
biżuterię (np. pierścionki z diamentami), używając specjalnej 
technologii. Firma oferuje usługi podwykonawstwa i produkcyjne. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

6.  BOUK20190730001 

Brytyjska, rodzinna firma z 75-letnią tradycją, posiadająca 70% 
udziału w lokalnym rynku, zajmuje się produkcją wysokiej jakości 
produktów pralniczych (deski do prasowania, ściereczki z 
mikrofibry, gąbki, miski) poszukuje dystrybutorów m.in. w Polsce. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 
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7.  BOUA20190614002 

Młoda, ukraińska firma produkująca ręcznie produkowane 
akcesoria domowe z wełny poszukuje dystrybutorów i 
przedstawicieli handlowych. Firma posiada wieloletnie 
doświadczeniem, dzięki któremu udało się jej osiągnąć wysoką 
jakość produktów, wyrabianych z najlepszych surowców.  

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

8.   BOGE20190611001 

Gruzińska fabryka alkoholu, założona w 2015 roku w mieście 
Agara, znanego z produkcji owoców. Firma produkuje nalewki z 
gruszek, jabłek i śliwek oraz szeroką gamę destylatów  na 
podstawie własnej receptury i w nowoczesnej fabryce. Firma 
oferuje usługi produkcji i podwykonawstwa. 

spożywcza 

9.  BOBE20190806002 

Belgijska firma zajmuje się produkcją i dystrybucją akcesoriów 
sportowych pod własną marką, stworzoną w 1993 roku. Firma 
produkuje na terenie Europy buty trekkingowe dla dorosłych i 
dzieci, do każdej formy aktywności na łonie natury. Firma 
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

10.   BOJP20190605001 

Nowopowstała japońska firma, zajmująca się produkcją 
organicznej zielonej herbaty poszukuje agentów handlowych i 
dystrybutorów na terenie UE. Firma produkuje osiem rodzajów 
mieszanek zielonej herbaty i ziół, co jest wyjątkowym produktem 
na japońskim rynku.  

spożywcza 

11.  BODE20190614001 

Niemiecka firma z dużym doświadczeniem i tradycjami w 
produkcji skrzyń biegów oferuje swoje produkty firmom, które 
chciałby ich użyć w bardziej skomplikowanych produktach jako 
podwykonawca. Firma oferuje również produkcję OEM oraz pod 
marką własną. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

12.  BOBG20190723002 

Bułgarska firma projektuje i produkuje parametrycznie 
zaprojektowane wnętrza, łączone jedynie przy użyciu 
drewnianych kołków. Jej produkty składa się używając jedynie 
gumowego młotka i animowanej instrukcji 3D. Firma poszukuje 
dystrybutorów. 

produkty 
drewniane, meble 

13.   BOJP20190809001 

Japońska firma, produkująca szeroką gamę ekologicznych, 
roślinnych opakowań do pakowania kosmetyków, leków, 
odczynników i jedzenia, poszukuje agentów handlowych i 
dystrybutorów w Europie. Firma posiada partnerów handlowych 
w różnych częściach świata, jednak pragnie wzmocnić swoją 
pozycję na rynku UE. Firma duży nacisk kładzie na 
bezpieczeństwo i kontrolę jakości swoich produktów. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

14.  BOES20190725001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży owoców 
mrożonych metoda IQF (indywidualne szybkie mrożenie) w 
formie plastrów, kostek i granulatu. Firma poszukuje 
dystrybutorów. 

spożywcza 
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15.  BODE20190729002 

Młoda, niemiecka firma z sektora MSP zajmuje się produkcją 
naturalnych kosmetyków na bazie białka łubinu, mającego 
właściwości nawilżające i działające przeciw starzeniu. Firma 
poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów oraz salonów 
kosmetycznych w Europie, które chcą poszerzyć swoją gamę 
naturalnych i ziołowych kosmetyków. Firma pragnie również 
nawiązać bezpośrednie kontakty z salonami SPA i hotelami. Firma 
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

16.  BOJP20190814001 

Japońska firma, posiadająca doświadczenie w produkcji 
akcesoriów asystujących, produkowanych z dodatkiem magnezu, 
takich jak laski i chodziki. Magnez jest znany ze swojej 
wytrzymałości ale dzięki swojemu doświadczeniu i 
umiejętnościom, japońska firma potrafi używać go do produkcji. 
Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów w krajach 
UE. 

medycyna 

17.   BOHU20190501001 
Węgierska firma, specjalizująca się w produkcji części do mebli 
oraz pokrywaniem elementów mebli powłokami, oferuje usługi 
podwykonawstwa oraz produkcyjne kontrahentom z krajów UE.  

produkty 
drewniane, meble 

18.  BOBG20190805001 

Bułgarska firma, założona w 2007 roku, specjalizująca się w druku 
3D przy użyciu technologii osadzanie topionego materiału działa 
w sektorach architektury, produkcji mebli, przemysłu 
samochodowego, wyposażenia wnętrz oraz projektowania. Firma 
oferuje usługi podwykonawstwa partnerom z krajów UE. 

inne usługi 

19.   BODE20190704001 

Niemiecka firma, specjalizująca się w kompleksowym, 
precyzyjnym odlewaniu stopów stali, niklu, kobaltu, zgodnie z 
międzynarodowymi standardami jakości, poszukuje agentów 
handlowych i dystrybutorów. 

narzędzia i części 

20.  BOUK20190820002 

Brytyjska firma rodzinna produkuje suplementy, odżywki dla 
sportowców oraz produkty do pielęgnacji skóry i włosów od 1972 
roku. Jej produkty są dostępne w szerokiej gamie postaci. Firma, 
oprócz własnych linii produktów, oferuje też produkcję pod 
markami własnymi i produkcję kontraktową. Firma poszukuje 
dystrybutorów w Europie. 

spożywcza 

21.  BOAL20190709001 

Wiodący tour operator oferuje wycieczki po Albanii, Chorwacji, 
Kosowie, Czarnogórze i Północnej Macedonii. Firma dostarcza 
swoje usługi od 2009 roku. Organizuje wypoczynek dla małych 
grup turystów, pozwalając im na odnalezienie doświadczeń, które 
najbardziej im pasują poprzez łączenie turystyki przygodowej z 
kulturalną. Firma poszukuje agentów  handlowych. 

turystyka 

22.  BOUK20190730002 

Brytyjska firma jest jednym z partnerów tworzących wiodąca 
platformę do analizy danych 'Kinetica' oraz tworzy na 
zamówienie rozwiązania dla każdego sektora przemysłu, w 
którym potrzebna jest szerokopasmowa analiza danych. jej 
produkty pozwalają firmom przetwarzać, analizować i reagować 
na informacje otrzymywane z ogromnych ilości danych w czasie 
rzeczywistym. Firma poszukuje agentów zainteresowanych jej 
usługami jako podwykonawcy lub w formie outsourcing'u. 

komputery i IT 
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23.  BODE20190729001 

Niemiecki producent surowców, takich jak zioła, oleje jadalne, 
olejki kosmetyczne i eteryczne, ekstrakty aromatyczne, 
substancje aktywne, zioła i przyprawy, produkowane organicznie. 
Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.  

spożywcza 

24.  BOES20190729002 

Producent oliwy extra virgin z Majorki, mający ponad 700-letnia 
tradycję i siedzibę w górach Serra de Tramuntana, odgrywa 
historyczną rolę w historii produkcji oliwy na tym terenie. Firma 
poszukuje dystrybutorów z krajów UE w celu dystrybucji swojej 
oliwy, oliwek i naturalnych dżemów. 

spożywcza 

25.   BOES20190705001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji audiowizualnym 
konstruowaniu fabuły, tworzenia narracji i grafik do gier video, 
animacji 2D/3D oraz tworzeniu innych rozwiązań, takich jak 
"poważne gry", przemysł 4.0 itp. oferuje usługi podwykonawstwa 
oraz outsourcing'u, a także poszukuje licencjobiorców. 

komputery i IT 

26.  BOPT20190416001 

Portugalska firma, ekspert w inżynierii plastiku i świadczeniu 
usług konsultingowych poszukuje partnerów w sektorze inżynierii 
przemysłowej, oferując im usługi asysty technicznej jako 
podwykonawca. Usługi te obejmują konsultacje przemysłowe, 
inżynieryjne oraz marketingowe i przedstawicielstwa. 

różne inne 
produkty 

27.  BODE20190809003 

Niemiecka firma świadczy europejskim firmom usługi 
konsultingowe i zarządzania. Posiada kompleksowe możliwości 
dotyczące zarządzania, od tworzenia analiz strategicznych oraz 
definicji, po zarządzanie projektem i zmianą. Poszukiwane są 
firmy ze wszystkich branż, poszukujące takich usług oraz partnera 
z doświadczeniem w biznesie, cyfryzacji, SI oraz innowacjach. 
Oferowane są usługi outsourcing'u i podwykonawstwa. 

doradztwo i 
konsultacje 

28.  BOUA20190709001 
Ukraińska firma oferuje usługi produkcji przyjaznej środowisku, 
profesjonalnej chemii domowej, zgodnie z wytycznymi klienta. 
Firma poszukuje dystrybutorów. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

29.  BOBG20190812001 

Bułgarska firma budowlana specjalizuje się w budowie hal 
przemysłowych, konstrukcji metalowych i płyt warstwowych, 
drzwi, ogrodzeń, klatek schodowych, placów zabaw i tym 
podobnych elementów metalowych. Firma szuka nowych 
partnerstw z firmami budowlanymi z UE. Potencjalne 
partnerstwa byłyby objęte umową  produkcji i / lub 
podwykonawstwa. 

materiały i usługi 
budowlane 

30.  BOIL20190717002 

Ta izraelska firma jest rodzinną firmą z ponad 25-letnim 
doświadczeniem w dostarczaniu zautomatyzowanych rozwiązań 
opakowaniowych dla największych producentów na całym 
świecie. Firma dostarcza niestandardowe lub standardowe 
kompleksowe maszyny pakujące, począwszy od podajników 
pojemników i nakrętek, poprzez maszyny średniej linii, takie jak 
maszyny do napełniania, zamykania i etykietowania, aż po 
maszyny na końcu linii produkcyjnej, takie jak pakowarki skrzyń. 
Firma szuka partnerów do joint venture lub umowy o 
podwykonawstwo.  

opakowania, papier 
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31.  BORO20190717001 

Rumuńska firma, producent olejów tłoczonych na zimno z 
różnych rodzajów nasion warzyw i aromatycznych ziół, szuka 
partnerów w Europie, zwłaszcza we Włoszech, Hiszpanii, Francji, 
Niemczech, Belgii i na Węgrzech, w celu zawarcia umowy o usługi 
dystrybucyjne. 

spożywcza 

32.  BOIT20190729004 

Mała włoska firma z regionu Molise specjalizuje się w produktach 
dla smakoszy, takich jak świeże trufle i specjały spożywcze na 
bazie trufli. Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów i / 
lub przedstawicieli handlowych specjalizujących się w 
pięciogwiazdkowym luksusowym rynku HORECA, aby dalej 
rozwijać swój rynek zagraniczny. 

spożywcza 

33.  BOPT20190722001 

Portugalska firma specjalizująca się w produkcji kilku artykułów z 
tworzyw sztucznych, takich jak artykuły gospodarstwa 
domowego, ze specjalną linią dla branży Horeca (hotel, 
restauracja i gastronomia), szuka partnerów do umowy 
agencyjnej lub umowy o usługi dystrybucyjne. Firma 
współpracuje z silnymi markami, produkując opakowania dla 
produktów już znanych na rynku. 

różne inne 
produkty 

34.  BODE20190816001 

Niemiecka firma jest wytwórcą innowacyjnych, skutecznych 
produktów stosowanych w produkcji roślinnej, żywieniu zwierząt, 
hodowli zwierząt i akwakultury. Poszukuje dystrybutorów w celu 
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

rolnictwo 

35.  BOAT20190514001 

Ta ustriacka firma tworzy wielospektralne mapy polowe, które 
zawierają cenne informacje pomocne w opracowaniu zaleceń 
dotyczących harmonogramów nawadniania, zarządzania azotem, 
monitorowania suszy i monitorowania biomasy. Mapy te 
tworzone są w oparciu o technologię satelitarną, dane pogodowe 
i czujniki oraz modele wzrostu roślin. 
Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 
licencyjnej. Usługa jest świadczona za pośrednictwem aplikacji 
internetowej do użytku bezpośredniego w pojazdach rolniczych. 

rolnictwo 

36.  BOIT20190726001 

Włoska firma z siedzibą na Sycylii specjalizuje się w produkcji 
rzemieślniczych bezglutenowych wyrobów piekarniczych (w tym 
szerokiej gamy lokalnych specjałów) oraz mąki. Firma planuje 
rozwój nowej sieci za granicą i poszukuje dystrybutorów, którzy 
jej w tym pomogą.  

spożywcza 

37.  BOIT20190802001 

Włoska firma, działająca od 1970 r., specjalizuje się w produkcji 
wysokiej jakości ciastek i ciastek. W ostatnich latach wprowadziła 
ekologiczną i wegańską linię łączącą tradycyjne przepisy z gustami 
i nawykami żywieniowymi, których poszukują dzisiejsi 
konsumenci. 
W celu rozwoju nowych rynków poszukuje doświadczonych 
dystrybutorów i przedstawicieli branży spożywczej w celu 
zawarcia umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych.  

spożywcza 
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38.  BODE20190614002 

Niemiecki wynalazca opracował i opatentował produkt, który 
zabezpiecza mury przed deszczową wodą (korony ścian, narożniki 
budynków, poziomy i szczyty). Firma poszukuje partnerów do 
sprzedaży swojego produktu na podstawie umowy licencyjnej. 

materiały i usługi 
budowlane 

39.  BORO20190809001 

Rumuńska firma z siedzibą w regionie Południowej Muntenii 
specjalizuje się w produkcji miodów słonecznikowych oraz 
wielokwiatowych (pozyskiwanych z różnorodnych roślin polnych, 
wzbogaconych o różne minerały, witaminy). 
Firma poszukuje partnerów z Europy, zwłaszcza z Włoch, 
Hiszpanii, Francji, Niemiec, Belgii w celu zawarcia umów 
dystrybucyjnych. 

spożywcza 

40.  BODE20190809001 

Innowacyjny twórca i producent kosmetyków oraz 
profesjonalnych produktów do twarzy i ciała z Niemiec szuka 
partnerów dystrybucyjnych na całym świecie. Ich dwie linie 
produktów łączą składniki naturalne i lecznicze. Poszukują 
uznanych kosmetyczek, szkół kosmetycznych, profesjonalnych 
instytutów kosmetycznych i salonów lub renomowanych 
dystrybutorów kosmetyków z kontaktami do grupy docelowej,  
najlepiej o zasięgu globalnym, gotowych do działania w ramach 
usług dystrybucji. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

41.  BOAM20190802001 

Armeński sklep internetowy z częściami do tuningu samochodów 
oferuje użytkownikom końcowym lub odsprzedawcom różne 
części do tuningu samochodów. 
Firma chce współpracować w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych.  

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

42.  BOFR20190625001 

Francuska firma specjalizująca się w ICT i dziedzictwie 
kulturowym opracowała interaktywną aplikację dla branży 
turystycznej umożliwiającą klientom "podróż" w czasie, a 
dedykowaną kręgom marketingowym zajmującym się 
dziedzictwem lokalnym i turystyką. Poszukują partnerów 
międzynarodowych zainteresowanych ich technologią w ramach 
umów podwykonawstwa. 

turystyka 

43.  BOHR20190430001 

Mały chorwacki producent ceramiki rustykalnej i współczesnej 
poszukuje biur podróży i organizatorów wycieczek, którzy oferują 
klientom odwiedzającym region Istrii doświadczalny typ usług 
turystycznych , w ramach których ofertę mogłyby stanowić 
zajęcia z ceramiki. Preferowana forma współpracy to umowy 
handlowe lub umowy outsourcingowe. 

turystyka 

44.  BORO20190712001 

Zlokalizowane w Transylwanii rumuńskie MŚP ma szerokie 
doświadczenie interdyscyplinarne w projektach kreatywnych, 
takich jak stolarstwo, malarstwo, projektowanie wnętrz, 
projektowanie krajobrazu, maszyny do recyklingu i edukacja. 
Poszukuje partnerów europejskich, pozaeuropejskich i 
światowych do zawierania umów podwykonawczych. 

inne usługi 
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45.  BOUK20190812001 

Brytyjska firma oferuje luksusową gamę naturalnych produktów 
do pielęgnacji skóry i włosów. Ich skład jest wolny od siarczanów, 
parabenów i silikonów. Firma chciałaby rozwijać 
międzynarodowy rozwój i nawiązać partnerstwo z firmami z 
sektora zdrowia i urody na podstawie umowy dystrybucyjnej. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

46.  BOMK20180830001 

Macedońska firma specjalizująca się w tradycyjnych  
przysmakach, takich jak tureckie słodycze, chałwa, szerokim 
asortymencie cukierków, herbatników, wafli i ciastek, zamierza 
rozszerzyć sprzedaż eksportową i poszukuje w ramach umów 
dystrybucji nowych importerów, dystrybutorów i sprzedawców 
detalicznych na rynkach europejskich i innych. 

spożywcza 

47.  BORO20190730002 

Wiodący rumuński producent wytwarza zintegrowane systemy 
ekologicznego bezpieczeństwa biologicznego oparte na 
technologii UV-C, które umożliwiają pełne podejście do 
ekologicznej dezynfekcji powietrza, powierzchni, wody i sprzętu. 
Firma szuka partnerów do podpisania umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

48.  BODE20190716001 

Niemiecka firma produkuje i dystrybuuje jednorazowe urządzenie 
medyczne dla pacjentów ułatwiające pobierania próbek kału. 
Służy ono do wczesnego wykrywania raka jelita grubego, analizy 
chorób przewodu pokarmowego, kontroli przebiegu chorób 
przewlekłych, infekcji pasożytniczych itp. Produkt - wykonany z 
papieru - montowany jest na desce sedesowej za pomocą 
usuwalnego kleju. Firma szuka partnerów w celu podpisania 
umów na usługi dystrybucyjne, umów agencyjnych i umów 
produkcyjnych. 

medycyna 

49.  BOUK20190729002 

Brytyjska firma opracowała mobilną aplikację opartą na sztucznej 
inteligencji (AI), służącą do łączenia danych z urządzeń 
medycznych i tworzenia cyfrowego profilu pacjenta, który może 
być przedstawiony lekarzowi. Firma poszukuje agentów 
handlowych do reprezentacji swojej aplikacji wśród klientów, 
którzy będą licencjobiorcami. Firma poszukuje też partnerów z 
sektora opieki medycznej do zawarcia umów licencyjnych. 

komputery i IT 

50.  BOSG20190821001 

Start-up z Singapuru jest producentem inteligentnych systemów 
oświetlenia miejskiego. Firma opracowała żarówki emitujące 
sygnały Wi-Fi lub 5G. W celu wejścia na rynek europejski firma 
poszukuje dystrybutorów z sektora telekomunikacyjnego do 
budowy sieci 5G w krajach europejskich. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

51.  BOBG20190724001 

Bułgarska firma badawczo-rozwojowa produkuje naturalne 
artykuły spożywcze o zagwarantowanym pochodzeniu i bez 
dodatków. Głównym produktem jest jarzynowy makaron z 
ciecierzycy, soczewicy, borówek. Firma opracowuje nowe 
produkty: zdrowe przekąski na bazie ciecierzycy i ziół. Rodzaj 
współpracy to umowa usług dystrybucyjnych lub opcjonalnie 
umowa produkcyjna. 

spożywcza 
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52.  BOUK20190731001 

Brytyjska firma z Londynu produkująca według własnych wzorów 
modułowe kosze do recyklingu poszukuje agentów i 
dystrybutorów do marketingu i dystrybucji swoich produktów w 
innych krajach UE, działających w oparciu o umowy agencji 
handlowej i usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

53.  BORO20190723001 

Rumuński hotel zlokalizowany 25 km od Craiovej w obszarze 
Bratovoiesti – Rojişte oferuje wysokiej jakości zakwaterowanie, 
30 przestronnych pokojów z widokiem na las i jezioro. Hotel 
poszukuje wiarygodnych zagranicznych agencji podróży i tour 
operatorów zainteresowanych współpracą na bazie umowy 
agencji handlowej. 

turystyka 

54.  BOSG20190719001 

Innowacyjna biomedyczna firma z Singapuru projektuje, 
produkuje i sprzedaje szereg unikalnych i opatentowanych 
narzędzi diagnostycznych do wczesnego wykrywania 
nowotworów nosowo-gardłowych, przewodu pokarmowego i 
wątroby. Firma poszukuje partnerów do reprezentacji swoich 
zestawów diagnostycznych in vitro, szczególnie w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii i we Włoszech. 

medycyna 

55.  BOIT20190711003 

Włoski producent wysokiej jakości rzemieślniczego makaronu, 
zlokalizowany w regionie Marche w centrum kraju, którego 
podstawowym produktem są suszone jaja i organiczny makaron 
pszeniczny, poszukuje partnerów handlowych, takich jak 
sprzedawców hurtowych, importerów i dystrybutorów w celu 
rozszerzenia sieci sprzedaży na rynku europejskim i poza nim. 
Oferuje umowę usług dystrybucyjnych. 

spożywcza 

56.  BORO20190812001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji pościeli dziecięcej. 
Portfolio zawiera śpiworki, wyściółki i kołderki, prześcieradła i 
inne akcesoria. Firma jest zainteresowana znalezieniem nowych 
partnerów biznesowych do zawarcia umów dystrybucji lub 
podwykonawstwa. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

57.  BOUK20190814001 

Brytyjskie MŚP opracowało proste w użyciu urządzenie do 
zapewnienia, aby zagęszczone napoje dla pacjentów z trudnością 
przełykania miały przepisaną konsystencję. Pomaga opiekunom i 
zawodowym pielęgniarzom poić i karmić takich pacjentów. 
Urządzenie uzyskało oznakowanie CE. Firma poszukuje agentów i 
dystrybutorów do pomocy w wejściu na nowe rynki na podstawie 
odpowiednich umów współpracy. 

różne inne 
produkty 

58.  BOUA20190723001 
Ukraińska firma meblarska produkująca segmenty meblowe 
(salonowe i kuchenne) i wdrażająca indywidualne projekty 
poszukuje współpracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych. 

produkty 
drewniane, meble 
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59.  BOBG20190619002 

Bułgarska firma oferuje projektowanie i produkcję form 
wtryskowych w pełni zamkniętym procesie - od opracowania 
inżynierskiego form, poprzez wtrysk i galwanizację, do składania i 
pakowania gotowych produktów. Jest jedną z niewielu firm we 
wschodniej Europie posiadających w pełni automatyczne linie do 
galwanizacji. Firma poszukuje nowych partnerów do 
zaoferowania swoich usług wytwarzania oprzyrządowania (form) 
poprzez umowy produkcyjne lub podwykonawstwa. 

metalowa 

60.  BOBG20190802001 

Bułgarska firma inżynieryjna specjalizuje się w opracowywaniu 
systemów kontroli, produkcji paneli kontrolnych i sprzedaży 
maszyn i systemów automatyki. Firma ma doświadczenie w 
różnych projektach nie tylko w Bułgarii, ale i w Europie. To MŚP 
oferuje swoje usługi zagranicznym partnerom zainteresowanym 
jego know-how i doświadczeniem w ramach umowy podzlecenia 
lub podwykonawstwa. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

61.  BOUK20190702002 

Brytyjska firma, założona w 2004 i zlokalizowana na północno-
wschodnim wybrzeżu, poszukuje międzynarodowych partnerów 
potrzebujących usług transportu drogowego, morskiego i 
powietrznego. Oferuje szeroki zakres usług związanych z 
przesyłaniem frachtu, projektów i ładunków bezwymiarowych. 
Firma planuje współpracę z partnerami w ramach umów 
podzlecenia. 

transport/logistyka 

62.  BOBE20190806001 

Belgijska firma projektuje i wytwarza akcesoria modowe, w 
szczególności torebki inspirowane stylem afrykańskim. 
Stosowane materiały to tkaniny i skóra wytwarzane w Europie. 
Firma poszukuje dystrybutorów akcesoriów modowych 
szczególnie na prezenty w sektorze podróżniczym i turystycznym. 

różne inne 
produkty 

63.  BOSK20190809001 

Słowacka firma specjalizująca się w bezpiecznej komunikacji 
dostarcza klientom własnego opracowania, w pełni skalowalne 
platformy do bezpiecznej mobilnej komunikacji wliczając głos, 
przesyłanie danych, transfer plików i wiadomości - wszystko z 
silnym kodowaniem dającym 100% bezpieczeństwa. Firma 
poszukuje partnerów zainteresowanych bezpiecznymi systemami 
komunikacji do współpracy poprzez umowę akwizycji ze 
wsparciem technicznym lub umowę podzlecenia. 

komputery i IT 

64.  BOUK20190702001 

Brytyjska firma jest dostawcą i doświadczonym instalatorem 
szeregu geosyntetycznych produktów wykładzinowych (np. 
geomembrany do pól golfowych) pochodzących od dwu 
producentów w dwu wariantach powierzchni (gładkie i 
teksturowane) i szerokim zakresie grubości. Typ współpracy: 
podwykonawstwo. Potencjalni partnerzy mogą operować w 
kopalniach lub rafineriach ropy na całym świecie jak również w 
innych zastosowaniach. 

różne inne 
produkty 

65.  BOTR20190515003 

Turecka firma powstała w 2013 i produkuje maszyny i części dla 
różnych sektorów. Ponadto, firma opracowuje rozwiązania 
przemysłowe według potrzeb klientów. Firma poszukuje umów 
produkcji, podwykonawstwa i podzlecenia. 

różne inne 
produkty 
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66.  BOIE20190722001 

Irlandzkie biuro architektoniczne i projektowe powstało w 2010. 
Pracuje w trzech głównych sektorach: projektowaniu biur, szpitali 
i mieszkań. Działa z podejściem kompleksowej usługi dla każdego 
klienta. Poszukuje kontaktów międzynarodowych do rozwoju 
biznesu poprzez umowy podwykonawstwa i podzlecenia. 

inne usługi 

67.  BOHU20190801001 

Węgierskie MŚP produkuje i wysyła na cały świat swoje 
urządzenia oparte na wiodącej na rynku technologii elektrycznej 
stymulacji mięśni (EMS). Pozwalają one wzbogacić ofertę 
innowacyjnego fitnessu, rehabilitacji oraz gabinetów urody. Firma 
poszukuje agentów i dystrybutorów na świecie, chcących 
reprezentować markę, produkty i ich zalety na swoich obszarach. 

różne inne 
produkty 

68.   BONL20190729001 

Holenderska firma opracowała system zamykanego etui na 
smartfony wraz z pasującym odblokowaniem. System ten 
ogranicza korzystanie z telefonów. 
MŚP pomaga szkołom stworzyć środowisko wolne od 
smartfonów, aby przywrócić nacisk na edukację i stymulować 
kontakty społeczne między uczniami podczas przerwy na lunch. 
Firma poszukuje dystrybutorów mających dobre połączenie z 
„rynkiem szkolnym”, którzy mogliby sprzedawać swój system 
szkołom. 

różne inne 
produkty 

69.  BOFR20190823002 

Dzięki innowacyjnemu procesowi francuska firma zaprojektowała 
centralny system pompowania opon (CTIS), który pasuje do 
kołowych maszyn rolniczych. Innowacja polega na informowaniu 
operatora o wskaźniku poślizgu. Technologia daje możliwość 
napompowania i spuszczenia powietrza z opon maszyny zgodnie 
z kilkoma parametrami. 
Firma poszukuje poważnych dystrybutorów chętnych do 
stworzenia partnerstwa dystrybucyjnego dla tej innowacji. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

70.  BORO20190801001 
Rumuńska firma specjalizująca się w odzieży dziecięcej oferuje 
umowę produkcyjną z zagranicznymi producentami odzieży. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

71.   BOTR20190515001 

Turecka firma istnieje na rynku od 11 lat, produkując meble 
modułowe, takie jak szafki, lustra i łatwe w montażu meble z 
MDF i MCF. Poszukują partnerów w innych krajach europejskich 
w ramach umów o świadczenie usług dystrybucji. 

różne inne 
produkty 

72.   BOAT20190709001 

 
Aplikacja internetowa opracowana przez austriackie MŚP 
pozwala deweloperom, firmom budowlanym i generalnym 
wykonawcom z łatwością zarządzać życzeniami klienta 
dotyczącymi indywidualizacji (typy podłóg, dodatkowe kołki, 
pozycjonowanie ścian itp.) nieruchomości mieszkaniowych, 
biurowych i inwestycyjnych. Ten system znacznie skraca czas, a 
tym samym koszty. MŚP szuka deweloperów, firm budowlanych i 
generalnych wykonawców zainteresowanych umowami 
licencyjnymi 

różne inne 
produkty 
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73.   BOSI20190715001 

Doświadczony słoweński producent materiałów laboratoryjnych i 
mikrobiologicznych, produktów do dezynfekcji i sterylizacji z 
możliwościami produktów niszowych i różnych wymiarów, 
oferuje usługi wtrysku tworzyw sztucznych i wytłaczania z 
rozdmuchem. Produkcja odbywa się w czystym pomieszczeniu. 
Współpraca będzie oparta na umowie produkcyjnej lub 
podwykonawstwie. 

inne usługi 

74.  BOIL20190811002 

 
Jako wiodąca izraelska firma, ta firma rozwija projekty, produkuje 
i sprzedaje moduły, systemy i podsystemy częstotliwości 
radiowych i mikrofalowych. Założona w 1972 r. firma ma ponad 
40-letnie doświadczenie w wysoce zaawansowanych programach 
komercyjnych i wojskowych w dziedzinie RF i mikrofal. Firma 
szuka wspólnego przedsięwzięcia, przejęcia lub umowy 
finansowej. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

75.  BOIL20190718001 

Izraelska firma została założona w 1973 roku jako firma rodzinna 
z blisko 50-letnim rozwojem i marketingiem szerokiej gamy 
wyrobów cukierniczych na rynek lokalny i międzynarodowy. 
Firma opracowuje produkty bezglutenowe i wegańskie. Firma 
szuka umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej. 

rolnictwo 

76.   BOLT20190430001 

Litewska firma poligraficzna, która jest w stanie świadczyć usługi 
drukowania dla różnych dziedzin: od pudeł po czasopisma lub 
okładki, jest zainteresowana długoterminowym partnerstwem i 
pracą na podstawie umowy produkcyjnej, umowy 
outsourcingowej lub podwykonawstwa. 

różne inne 
produkty 

77.   BOUA20190320001 

Ukraińska firma produkuje szeroką gamę wyrobów 
pończoszniczych dla kobiet, w tym skarpetki, skarpetki golfowe, 
pończochy i rajstopy, a także skarpetki i rajstopy dla dzieci. Firma 
poszukuje partnerów do dystrybucji, a także jest zainteresowana 
firmami potrzebującymi produktów OEM na podstawie umowy 
produkcyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

78.   BOUA20190712001 

Ukraińska firma z miasta Winnica zajmuje się rozwojem i 
produkcją unikatowych, pysznych i zdrowych produktów pod ich 
znakiem towarowym. Produkty obejmują naturalne masło 
orzechowe, masło sezamowe (tahini), masło lniane, masło z dyni, 
masło migdałowe, masło orzechowe , masło nerkowcowe i 
miękka suszona dynia (owoce kandyzowane). Firma szuka 
wiarygodnych partnerów w ramach umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

rolnictwo 

79.  BOTR20190709001 

Turecka firma zaangażowana w kontrakty budowlane i stalowe 
specjalizuje się w bramach, zastawach, zbiornikach 
ciśnieniowych, hydromechanicznych, szpulach do rur 
przemysłowych, wspornikach rur itp. Firma z powodzeniem 
zrealizowała projekty pod klucz w innych krajach. 
 
Firma oferuje umowy o podwykonawstwo i produkcję. 

metalowa 
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80.  BOUK20190814002 

Brytyjska firma zyskała rozgłos na całym świecie dzięki stworzeniu 
tych wyjątkowych kulturalnych, motywujących i edukacyjnych 
gadających lalek / niedźwiedzi. Lalki te wspierają integrację w 
naszym zróżnicowanym kulturowo świecie i edukują dzieci na 
temat innych kultur, jednocześnie motywując innych i 
wzmacniając ich pewność siebie. Firma widzi wielką szansę na 
rynku globalnym i chciałaby nawiązać partnerstwo w ramach 
agencji handlowej, usług dystrybucyjnych lub umowy licencyjnej. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

81.   BOHU20190719004 

Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji wysokiej jakości 
materiałów nietkanych oferuje swoje produkty do celów 
dekoracyjnych i artystycznych oraz do zastosowań 
przemysłowych. Produkty obejmują od 100% filcu wełnianego w 
różnych kolorach (na życzenie) dla użytkowników artystycznych / 
hobbystów, filcu wełnianego i mieszanki wełny i wiskozy do 
zastosowań przemysłowych (np. izolacja cieplna / akustyczna, 
motoryzacja, meble itp.). 
Firma jest otwarta na umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych i umowę handlową dotyczącą sprzedaży swoich 
produktów. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

82.   BOBG20190722001 

Bułgarska firma produkująca skarpety, pończochy i podobne 
produkty z poliamidu oferuje je na podstawie umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. Możliwe jest również 
zawarcie umowy produkcyjnej na ich produkcję pod marką 
własną. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

83.  BODE20190710001 

Wiodący niemiecki (bawarski) producent szerokiej gamy 
innowacyjnych medycznych pończoch uciskowych i 
podtrzymujących oraz dystrybutor produktów ortopedycznych 
oferuje ekskluzywne lub niewyłączne umowy usług 
dystrybucyjnych w całej Europie i na całym świecie. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

84.  BOIT20190806001 

Włoskie MŚP z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w 
dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwoju 
oprogramowania stworzyło aplikację na urządzenia mobilne dla 
fanów opery. Jest to automatyczny system synchronizacji tekstu 
do tekstu, który pozwala widzom zrozumieć w czasie 
rzeczywistym, co śpiewają aktorzy. Tłumaczenie na język 
użytkownika ułatwi korzystanie z utworu, a także wszystkich 
dodatkowych ofert informacyjnych: fabuła, opis postaci, kontekst 
kulturowy. Współpraca na podstawie  umów handlowych lub 
umów dystrybucyjnych. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 
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85.  BRSE20190527001 

MŚP z północnej Szwecji będzie prowadzić działalność w zakresie 
marketingu i sprzedaży nowego wynalazku w przemyśle środków 
higieny osobistej. Firma poszukuje kontraktowego producenta 
tabletek musujących, który może pomóc w rozwoju i być 
odpowiedzialny za produkcję nowego produktu. Producent 
powinien mieć doświadczenie w dziedzinie chemii i rozwoju 
produktów kosmetycznych lub środków czystości w 
gospodarstwie domowym. Proponowany rodzaj współpracy to 
umowa produkcyjna. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

86.  BRRO20190822002 

Rumuńska sieć sklepów specjalizująca się w sprzedaży detalicznej 
napojów alkoholowych, słodyczy, kawy i tytoniu chce 
wypróbować niszowy rynek perfumeryjny, aby poszerzyć swoją 
ofertę produktową. Firma chce stworzyć luksusowy sklep, łącząc 
likiery z perfumeriami, dlatego poszukuje umów z partnerami, 
którzy mogą dostarczyć im różnorodne perfumy niszowe, które 
będą sprzedawane przez ich sklepy, wraz z napojami 
alkoholowymi, słodyczami, kawą i tytoniem. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

87.  BRUK20190815001 

Brytyjska firma jest liderem w branży zabezpieczeń i dostarcza 
standardowe i dostosowane do potrzeb produkty i rozwiązania 
służące do ochrony personelu i majątku przed zagrożeniami 
kryminalnymi. Firma chce nawiązać kontakt z producentami 
wytwarzającymi innowacyjne produkty zabezpieczające, aby 
reprezentować ich na rynku brytyjskim w ramach umowy 
agencyjnej lub dystrybucyjnej. Firma posiada szeroką bazę 
klientów w wielu sektorach zależnych od bezpieczeństwa, takich 
jak finanse, władze centralne i lokalne. 

różne inne 
produkty 

88.  BRDE20190806002 

Niemiecki startup z sektora modowego z  Frankfurtu nad Menem 
specjalizuje się w koszulach męskich w komfortowym kroju. 
Firma oferuje wyłącznie koszule casual. Została ona 
zidentyfikowana jako nisza rynkowa, której liderzy rynku nie są w 
stanie już pokryć. Założyciel/CEO poszukuje partnera 
produkcyjnego w Europie/Afryce/Azji, który jest w stanie szyć 
koszule w ramach umowy produkcyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

89.  BRES20190805001 

Hiszpański przedsiębiorca specjalizujący się w produkcji wysokiej 
jakości wyrobów rękodzielniczych wykonanych z skóry bydlęcej 
Tudanca poszukuje partnerów produkcyjnych. Firma poszukuje 
garbarni o specjalnych umiejętnościach i doświadczeniu w 
przetwarzaniu skóry bydlęcej w celu utrzymania jakości surowca. 
Firma jest szczególnie, ale nie tylko, zainteresowana partnerami z 
Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii.  

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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90.  BRDE20190813001 

Wiodący wydawca gier online na rynkach zachodnich, z siedzibą 
w Niemczech i wieloma lokalizacjami na całym świecie, jest 
zainteresowany kontaktami z twórcami gier, którzy chcieliby 
publikować swoje gry online na platformie firm. Firma oferuje już 
ponad 30 darmowych gier online dla wielu graczy (MMOG) na 
swojej własnej platformie (platformach) wydawniczej. Oferowane 
są transakcje publikacji, w tym umowy licencyjne i dystrybucyjne, 
umowy finansowe zawierane indywidualnie dla każdego 
przypadku. 

komputery i IT 

91.  BRDE20190806001 

Niemieckie MŚP z dużym doświadczeniem w dziedzinie energii 
słonecznej opracowało nową technologię śledzenia dla 
jednoosiowych trackerów fotowoltaicznych (PV), aby obniżyć 
poziom kosztów energii elektrycznej (LCOE). Ponieważ małe i 
średnie przedsiębiorstwa nie mają wystarczających możliwości do 
samodzielnej produkcji technologii śledzenia, poszukują umowy 
produkcyjnej z partnerem z sektora motoryzacyjnego lub 
stalowego, posiadającym doświadczenie w masowej produkcji 
lekkich konstrukcji stalowych. 

różne inne 
produkty 

92.  BRLT20190809001 

Litewska firma produkuje ekologiczną karmę dla psów. Firma 
poszukuje producentów suszonego powietrzem mięsa: królika, 
ryb dziko żyjących (dorsz, makrela, szprot, łosoś), ptaków 
łownych (bażanty, kaczki). Poszukuje również dostawców warzyw 
i owoców suszonych na powietrzu. Firma chciałaby pracować w 
ramach umowy produkcyjnej. 

spożywcza 

93.  BRNL20190718001 

Holenderskie MŚP, działające od 1963 r. w dziedzinie transportu 
towarowego drogą powietrzną, drogową i morską, poszukuje 
nowych partnerów biznesowych, najlepiej w regionach 
(wschodnioeuropejskich), afrykańskich i azjatyckich. Firma 
oferuje pełen pakiet usług. Oznacza to, że ich działalność 
biznesowa obejmuje szeroki zakres usług logistycznych. Firma 
może na przykład zapewnić odprawę celną, tymczasowe 
zaopatrzenie i spedycję towarów. Proponowanym rodzajem 
partnerstwa jest umowa nabycia. 

transport/logistyka 

94.  BRAM20190802001 

Armeńska firma jest zaangażowana w internetową sprzedaż 
części zamiennych do samochodów do tuningu. Firma chce 
poszerzyć gamę produktów oferowanych przez swój sklep 
internetowy i poszukuje nowych partnerów w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 

narzędzia i części 

95.  BRRU20190819001 

Rosyjski producent folii termokurczliwych z PVC i dystrybutor 
chemii gospodarczej poszukuje producentów produktów 
sanitarnych, higienicznych i czyszczących w celu zawarcia umowy 
o usługi dystrybucyjne. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 
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96.  BRRO20190726001 

Rumuńska firma oferuje kompleksową obsługę, pełny detailing, 
usługi polerowania, czyszczenie parą dywanów zgodnie z 
potrzebami klienta. Firma poszukuje innowacyjnych produktów 
do czyszczenia samochodów w ramach umowy produkcyjnej. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

97.  BRTR20190704001 

Turecka firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
wentylatorów osiowych, wentylatorów strumieniowych, 
wentylatorów kanałowych i dachowych, wentylatorów 
wyciągowych kuchennych, wentylatorów przeciwwybuchowych, 
jednostek odzysku ciepła i grzejników elektrycznych. Firma 
importuje z 12 krajów. Firma szuka dostawców sprzętu w celu 
wykorzystania go w odpowiednich produktach. Preferowana jest 
umowa z dostawcą. 

różne inne 
produkty 

98.  BRRO20190704001 

Rumuńskie MŚP, założone w 2012 r. w Transylwanii, aktywnie 
uczestniczy w sprzedaży nowych i używanych maszyn i urządzeń 
rolniczych, a także części zamiennych i akcesoriów dla sektora 
rolnego. Firma jest zainteresowana poszerzeniem asortymentu 
poprzez znalezienie międzynarodowych producentów siatek 
rolniczych zainteresowanych współpracą na podstawie umów o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

narzędzia i części 

99.  BOIT20190711001 

Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju, 
produkcji i sprzedaży małych części metalowych i materiałów 
niemetalicznych. Firma szuka zagranicznych producentów z 
sektora obuwniczego do porozumień produkcyjnych. Partnerzy 
powinni pochodzić z Polski, Słowenii, Czech i Rumunii. 

różne inne 
produkty 

100.    BOUK20190724002 

Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości 
produktów waniliowych jest zainteresowana sprzedażą swoich 
produktów poprzez umowę dystrybucyjną do firm z branży 
spożywczej i hotelarskiej. 

spożywcza 

101.    BOUK20190808001  

Brytyjska firma opracowała nowatorski system oparty na 
mikroprocesorze, który gwarantuje, że grzejniki są zasilane tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne do utrzymania pracy bez 
kondensacji. Urządzenie przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa 
niezawodność elementów obudowy, inteligentnie eliminując 
kondensację. Firma szuka porozumień o dystrybucji lub agencjach 
handlowych, z firmami reprezentującymi firmy produkujące 
energię elektryczną, ropę naftową lub gaz lub umów 
bezpośredniego licencjonowania z tymi przedsiębiorstwami. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 
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102.  BORO20190712002 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy 
drobnych produktów drewnianych, w tym pamiątek, dekoracji i 
klejnotów, takich jak drewniane wisiorki, kolczyki, broszki, szpilki, 
magnesy, zakładki, a także ozdoby świąteczne i domowe, 
zaproszenia ślubne itp. Produkty są wytwarzane za pomocą cięcia 
laserowego i grawerowania. Firma jest zainteresowana 
identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych do 
dystrybucji swoich produktów w ramach umów dystrybucyjnych. 

produkty 
drewniane, meble 

103.  BORO20190518001  

Rumuński producent materacy szuka partnerów biznesowych 
zainteresowanych współpracą na podstawie umowy produkcyjnej 
(np. Sieci hoteli) lub firm (dystrybutorów mebli, sprzedawców 
pościeli, projektantów wnętrz itp.) Zainteresowanych współpracą 
na podstawie umowy dystrybucyjnej. 

różne inne 
produkty 

104.    BODE20190820002 

To niemieckie przedsiębiorstwo pomaga MŚP w Europie i poza 
nią w niezależnym monitorowaniu i zabezpieczaniu całego 
środowiska IT. Ich unikalny produkt pozwala klientom zamykać 
zagrożenia bezpieczeństwa, zanim staną się problemem i 
identyfikować usterki, zanim klient je zda sobie sprawę. 
Poszukują partnerów do współpracy w ramach umów 
licencyjnych i dystrybucyjnych dotyczących odpowiednio 
oprogramowania i sprzętu. 

komputery i IT 

105.    BORO20181203005  

Firma działa na rynku mody w dziedzinie odzieży na specjalne 
okazje dla kobiet, pod własną marką. Obejmuje wszystkie etapy 
produkcji, od własnego projektu po wykończenie. Produkuje małe 
serie i unikalne elementy i jest w stanie pracować nad 
niestandardowymi wymiarami. 
Rumuńska firma stale się rozwija od 2016 roku i stara się dalej 
rozwijać na arenie międzynarodowej dzięki umowom o usługi 
dystrybucyjne. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

106.    BOUA20190805001  

Ukraińska firma produkuje ekologiczne dzianiny z ręcznie 
wykonanymi elementami. Firma oferuje nie tylko wysokiej jakości 
pamiątki, ale także bezpieczne zabawki (znak CE). 
Firma jest już reprezentowana na rynku prezentów w Estonii, 
Łotwie i Niemczech. Dzięki dobrej sprzedaży firma rozszerzy 
swoją międzynarodową sieć i poszukuje dystrybutorów lub 
hurtowników z innych krajów UE. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

107.  BONL20190726001  

Przedsiębiorstwo z siedzibą w północnej Holandii opracowało i 
opatentowało biologiczną odżywkę do zapobiegania 
(szkodliwemu) rozwojowi bakterii w zbiornikach wodnych. Ta 
biologiczna odżywka jest przyjazna dla środowiska i eliminuje 
potrzebę stosowania odżywek chemicznych. 
Klient szuka agentów lub dystrybutorów w krajach UE. 

różne inne 
produkty 
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108.  BOBG20190723001  

Bułgarska firma z dużym doświadczeniem na rynku oferuje 
wysokiej jakości produkty mięsne na rynek europejski. Firma 
produkuje ponad 30 rodzajów różnych przetworzonych 
produktów mięsnych, w tym delikatesy wykonane z produktów 
mięsnych i zwierzęcych, kiełbasy surowe - suszone i surowe - 
wędzone. Poszukiwane partnerstwo: umowa o usługi 
dystrybucyjne. Porozumienie produkcyjne można również uznać 
za opcję. 

spożywcza 

109.    BOIL20190527001  

Izraelska firma programistyczna specjalizuje się w systemie 
ograniczeń budynków w lotnictwie cywilnym, który pomaga 
chronić niebo. System wdraża zaawansowany system śledzenia 
pozwoleń na budowę i budowę wokół lotnisk, pasów startowych i 
dróg oddechowych. Firma poszukuje umów licencyjnych lub 
outsourcingowych na innowacyjne oprogramowanie procedur 
bezpieczeństwa lotniczego. 

różne inne 
produkty 

110.  BOSG20190819003  

Założona w 2013 roku singapurska firma jest producentem 
urządzeń medycznych, a mianowicie medycznych pomp 
infuzyjnych i akcesoriów. Produkty są sprzedawane instytucjom, 
takim jak szpitale i polikliniki, gdzie kontroluje się dostarczanie 
płynów do ciała pacjenta. 
Singapurska firma poszukuje obecnie europejskich dystrybutorów 
specjalizujących się w sprzedaży wyrobów medycznych 
instytucjom medycznym w Europie na podstawie umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

medycyna 

111.  BOBE20190711002  

Belgijska firma świadczy usługi dla projektantów mody i uznanych 
marek, aby pomóc im zbudować silną strukturę wewnętrzną, 
gotową stawić czoła protokołom łańcucha dostaw i dobrym 
praktykom. Menedżer oferuje pomoc początkującym oraz małym 
i średnim markom w udanym przejściu od kreacji do produkcji 
przemysłowej. Firma szuka partnerstwa w ramach umowy 
podwykonawstwa lub umowy outsourcingowej. 

różne inne 
produkty 

112.    BOHU20190502001  

Dzięki dziesięcioleciom doświadczenia i profesjonalnej wiedzy 
węgierska firma fleksograficzna oferuje szeroką gamę rozwiązań 
w zakresie drukowania etykiet, opakowań i folii termokurczliwych 
oraz przyczynia się do udanej prezentacji produktów partnerów, 
od projektu po produkcję. 
 
Węgierska firma poligraficzna chce rozszerzyć swój rynek 
międzynarodowy, dlatego szuka umów na outsourcing i / lub 
produkcję. W ramach umowy outsourcingowej węgierskie MŚP 
oferuje wiedzę fachową w zakresie opakowań. 

różne inne 
produkty 

113.  BORO20190731001  

Rumuńska firma z dużym doświadczeniem w produkcji 
gigantycznych dekoracji do wnętrz i na zewnątrz, takich jak 
centra handlowe, hipermarkety, targi i wystawy, szuka partnerów 
w Europie, którzy byliby zainteresowani zawarciem umów 
produkcyjnych. 

różne inne 
produkty 
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114.    BOPT20190730001  
Portugalska firma z doświadczeniem w produkcji żłobków i innych 
akcesoriów dziecięcych poszukuje dystrybutorów w innych 
krajach. 

różne inne 
produkty 

115.    BORO20190726001  

Rumuńska firma oferuje gotowe moduły i rozwiązania do 
przechowywania, w tym instalacje filtrujące, pomiarowe, 
pompujące i grzewcze odpowiednie dla przemysłu chemicznego i 
metalurgicznego, przemysłu rolno-spożywczego, naftowego, 
gazowego i petrochemicznego itp. 
Szukane są umowy o podwykonawstwo i dystrybucję. 

różne inne 
produkty 

116.    BOCZ20190809003  

Czeska firma działająca w sektorze obróbki drewna specjalizuje 
się w produkcji stolarki. Główny nacisk kładziony jest na 
produkcję placów zabaw dla dzieci oraz produkcję półproduktów 
do różnych urządzeń (automaty sprzedające itp.). Firma zajmuje 
się produkcją mebli na zamówienie, stolarką budowlaną i 
produkcją zgodnie z wymaganiami klienta. Oferowana jest 
współpraca w formie umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych i podwykonawstwa. 

produkty 
drewniane, meble 

117.  BODE20190718001 

Niemiecka firma z branży inżynierii oceanicznej , aktywna w 
podwodnej robotyce i inspekcji obiektów podwodnych  
poszukuje partnerów do dystrybucji i pośredników handlowych, 
firma oprócz szerokiego zakresu oceanicznych urządzeń i usług 
oferuje  przede wszystkim zdalnie kierowany pojazd podwodny. 
Ten system jest stworzony i wyposażony dla rożnych 
podwodnych zadań i aplikacji  w przemyśle morskim, 
akwakulturze, marynarce, instytucjach zarządzających wodami i 
portami, jak  sektorze morskich badań i rozwoju. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

118.  BOUA20190730001 

Zlokalizowany na Ukrainie  producent oświetlenia LED oferuje 
pełny cykl wytwórczy, w tym konstrukcje obudowy, formowanie 
części z plastiku, instalację LED oraz testowanie produktów 
finalnych. Firma poszukuje  importerów oraz hurtowni 
handlujących produktami LED, w celu rozszerzenia sieci sprzedaży 
w Europie w ramach umowy dystrybucji. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

119.  BOLT20190613001 

Litewska firma  przetwarzająca mleko  oraz produkująca 
przetwory mleczne (mleko w proszku, mleko zagęszczone w 
puszce, pasteryzowana śmietana, sery) pragnie rozwinąć interes 
w oparciu o zagraniczne rynki oraz poszukuje międzynarodowych 
partnerów. Współpraca możliwa w ramach umowy dystrybucji. 

spożywcza 

120.  BOBG20190807001 

Bułgarska firma wyspecjalizowana w instalacji oraz utrzymaniu 
systemów telekomunikacyjnych oferuje swoje usługi dla 
zagranicznych partnerów w ramach umowy podwykonawstwa 
lub zlecenia usług na zewnątrz.  

inne usługi 
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121.  BOUK20190819005 

Firma z Wielkiej Brytanii, wyspecjalizowana w  branży 
oszczędności energii, opracowała matę grzewczą do 
wykorzystania w sektorze producentów kompletów baterii- 
akumulatorów do elektrycznych pojazdów. Firma jest 
zainteresowana zarówno umową licencyjną lub joint-venture z 
firmami technologii zasilania silników elektrycznych lub 
koncernami samochodowymi  zaangażowanymi w produkcję 
pojazdów elektrycznych, akumulatorów- baterii oraz dużych 
elementów z aluminium. Ten nowy produkt rozwiązuje wiele 
problemów związanych z funkcjonowaniem obecnie 
produkowanych kompletów baterii zasilających, może być też 
dostosowany do funkcjonujących systemów lub jako część 
nowego projektu silnika elektrycznego. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

122.  BOPL20190722002 

Firma, zlokalizowana w Polsce, produkująca ręcznie naturalne, 
wegańskie oraz organiczne produkty do pielęgnacji skóry, 
poszukuje możliwości wejścia na rynek EU. Firma rozważa umowę 
dystrybucji lub przedstawicielstwa. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

123.  BOCZ20190731001 

Czeski producent ręcznie wykonywanej biżuterii oraz dekoracji 
domowych poszukuje pośrednictwa handlowego oraz partnerów 
zainteresowanych -umową dystrybucji lub produkcji.  Firma 
preferuje alternatywnych partnerów- małe sklepy, muzealne 
sklepiki,  sklepy internetowe ze swojej branży. Firma  nie 
wyklucza zawarcia dużych kontraktów, jak i innych propozycji w 
zakresie dystrybucji swoich produktów.  

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

124.  BOHR20190812001 
Mała firma z Chorwacji, producent jadalnych barwników do ciast i 
wypieków poszukuje partnerów na rynku EU. Firma jest 
zainteresowana zawarciem umowy dystrybucji. 

spożywcza 

125.  BOPL20190726002 

Polski wytwórca z branży kosmetycznej, specjalizuje się w 
produkcji kosmetyków  i innych wyrobów toaletowych.  Swoje 
produkty do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów wytwarza z 
naturalnych, wyselekcjonowanych oraz certyfikowanych, 
organicznych surowców, które są zapakowane w opakowania 
biodegradowalne, bądź nadające się do przetworzenia. 
Współpraca z perfumeriami, drogeriami lub sklepami sieciowymi 
w ramach umowy dystrybucji.  

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

126.  BOUK20190626002 

Firma z Wielkiej Brytanii jako następna generacja w  słuchaniu 
społeczeństwa, używając unikalnej technologii można wybierać 
argumenty i twierdzenia z tekstu, firma jest zdolna do 
wydobywania istoty znaczenia ludzi i sytuacji jako opinii 
publicznej, liczącej się w hałasie informacyjnym, jak również 
wykryć głosy, które mogą zacząć wykolejać sieciową markę i jej 
reputację.  firma poszukuje partnerów związanych z agencjami 
rządowymi, agencjami PR w ramach umowy licencyjnej. 

inne usługi 
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127.  BOBE20190704001 

 Firma z Belgii specjalizująca się  w produkcji i handlu pełnego 
zakresu wysokiej jakości produktów z mięsa  królika - świeże lub 
głęboko mrożone. Proces przetwórstwa mięsa jest wykonywany z 
użyciem nowoczesnych technologii i urządzeń. Firma poszukuje 
możliwość produkcji pod marką własną w ramach umowy 
produkcyjnej. 

spożywcza 

128.  BOQA20190805001 

Firma z Kataru produkująca chemiczne detergenty czyszczące i 
produkty do dezynfekcji poszukuje partnera do sprzedaży swoich 
produktów  w ramach umowy dystrybucji lub pośrednictwa 
handlowego. Firma do tej pory koncentrowała swoja działalność 
na rynku Kataru z wykorzystaniem wyszkolonych handlowców. 
Firma poszukuje lokalnych pośredników i międzynarodowych 
dystrybutorów dla swoich produktów. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

129.  BORS20190827005 

Producent systemów rusztowań oraz różnego osprzętu do użycia 
w branży budowlanej z południowej Serbii oferuje aluminiowe, 
mobilne, modułowe rusztowania do fasad. Mogą być 
wszechstronnie zastosowane do: tynkowania, murowania, 
malowania, czyszczenia czy budowy nowego obiektu. Firma 
poszukuje agentów pośrednictwa w ramach umowy 
podwykonawstwa lub  pośrednictwa handlowego. 

materiały i usługi 
budowlane 

130.  BOSG20190625001 

Singapurski producent przekąsek z dobrze rozpoznawalną marką 
na lokalnym rynku, operuje  w regionie południowo-wschodniej 
Azji od 20 lat. Firma sprzedaje  olbrzymi zakres produktów dla 
super i hiper marketów. Przekąski obejmują migdały, orzech 
nerkowca, pistacje, orzeszki ziemne, ziarno słonecznika. Z uwagi 
na rozwój, firma poszukuje dystrybutorów w krajach Europy, 
którzy mają kontakty handlowe z lokalnymi sklepami 
wielkopowierzchniowymi.   

spożywcza 

131.  BOHU20190709001 

 Młyn na Węgrzech produkujący wolną od glutenu mąkę owsianą 
oraz dwa rodzaje wolnych od glutenu płatków owsianych: wielkie 
i małe opakowanie na międzynarodowe rynki. Firma pragnie 
obsługiwać piekarnie, producentów płatków śniadaniowych, 
mieszanek- chrupek i batonów zbożowych. Pragnąc zachować 
swoja markę w sklepach, firma poszukuje dytrybutorów 
żywności. Firma skupia sie na zapewnieniu w 100%- tach wolnych  
od glutenu produktów i poszukuje partnerów do zawarcia umowy 
dystrybucji lub przedstawicielstwa handlowego. 

spożywcza 

132.  BORO20190621001 

Rumuńska firma oferuje szeroki asortyment produktów  
rowerowych, począwszy od różnych typów rowerów-  górskie, 
elektryczne  skończywszy na wyścigowych gokartach.  Firma jest 
zainteresowana podpisaniem umowy dystrybucji z europejskim 
partnerem. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 
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133.  BOUK20190813003 

Firma z Wielkiej Brytanii, która stworzyła platformę przewidującą 
stan zdrowia pacjenta, poszukuje pośrednika handlowego w celu 
wejścia na nowe rynki. Firma chce rozszerzenia  funkcjonowania 
platformy o sektory farmaceutyczne oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego poprzez wsparcie procesu podejmowania decyzji na 
każdym etapie klinicznych badań czy prognozowania 
długowieczności na podstawie czynników ryzyka. 

medycyna 

134.  BOSI20190819001 

Słoweński producent nadającego się do noszenia ECG poszukuje 
doświadczonych dystrybutorów. Partnerzy z funkcjonującymi 
kanałami sprzedaży medycznego wyposażenia są poszukiwani. W 
celu wprowadzenia na nowe rynki innowacyjnego urządzenia 
diagnostycznego, firma jest zainteresowana współpracą z 
inwestorami kapitałowymi  w ramach umowy przejęcia spółki lub 
finansowej. 

medycyna 

135.  BOSG20190806003 

Firma z Singapuru, produkuje różne typy monitorów ECG- 
medycznych urządzeń , nadających się do noszenia, 
monitorujących rytm serca u pacjenta. Urządzenie umożliwia 
pacjentowi monitorowanie rytmu serca i przesyła dane do 
medycznego personelu. Firma poszukuje partnerów do 
dystrybucji produktów w Europie  w ramach umowy dystrybucji. 

medycyna 

136.  BOMK20190715001 

Macedońska firma rodzinna, wyspecjalizowana w produkcji 
kolorowych toreb podarunkowych wykonanych z papieru oraz 
kartonu, poszukuje dystrybutorów oraz partnerów w ramach 
umowy produkcyjnej w krajach EU. 

opakowania, papier 

137.  BOTR20190626001 

Firma z Turcji wypracowała  specjalny wzorzec- moduł  oraz 
ekrany dla firm  operujących w usłudze wytłaczania. Dzięki 
oprogramowaniu, wszystkie etapy, zaczynając od zamówienia, a 
kończąc na dostarczeniu produktu są kolejno wdrażane. Firma 
chce sprzedawać  oprogramowanie w ramach umowy 
pośrednictwa handlowego. Oprogramowanie  monitoruje 
przepływ danych  w firmie od złożenia zamówienia do wysłania 
gotowego produktu do odbiorcy. 

komputery i IT 

138.  BOES20190805002 

Pierwsza firma szkoleniowa w zakresie gotowania i cateringu 
paelli na Majorce i na Balearach opiera się na zasadzie pięciu 
kroków (krok po kroku), jak gotować rzemieślniczą paellę. Celem 
zajęć jest poznanie: opowieści o ryżu i paelli, narzędziach i 
sposobach ich użycia, składnikach oraz ich doborze, krojeniu i 
gotowaniu oraz prezentacji produktu końcowego. Firma działa 
również jako catering paelli świadczony na miejscu lub 
dostarczany. Szukane są partnerstwa w ramach umów 
agencyjnych. 

nauka/edukacja 

139.  BOSI20190627003 

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji, instalacji i 
konserwacji certyfikowanych urządzeń i systemów odpylających i 
filtrujących, do wykorzystania w trudnych warunkach. Firma 
szuka partnerstwa z firmami z sektora przemysłowego w ramach 
umów o usługi dystrybucyjne. 

materiały i usługi 
budowlane 
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140.  BOAT20190618001 

Podstawowym przedmiotem działalności tego austriackiego MŚP 
są drobne chemikalia i farmaceutyki (zwłaszcza nafazolina). Firma 
oferuje produkcję kontraktową. Zgodnie z pomysłami klientów, 
to MŚP oferuje optymalizację reakcji chemicznych i określenie 
parametrów reakcji. Na tej podstawie przeprowadza się 
eksperymenty pilotażowe i na skalę produkcyjną, aby 
zagwarantować spójny proces produkcyjny. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

141.  BOBE20190724001 

Belgijskie MŚP stworzyło unikalny proces budowy polegający na 
osadzaniu drewnianych klocków, takich jak części Lego®. Bloki 
składają się z ekspandowanego polistyrenu (EPS) i 
zorientowanego drewna wiórowego (OBS) i są zgodne z 
najwyższymi standardami charakterystyki energetycznej 
budynków (EPB). Firma szuka teraz partnerów dystrybucyjnych 
chętnych do promowania i dystrybucji tej koncepcji i produktu w 
Europie. 

materiały i usługi 
budowlane 

142.  BOUK20190501002 

Brytyjska firma z ponad 25-letnim doświadczeniem oferuje 
produkcję artykułów spożywczych na podstawie umowy 
produkcyjnej. Firma prowadzi działalność produkcyjną w Indiach, 
gdzie produkuje żywność śniadaniową, żywność instant i żywność 
dla niemowląt. Chcą zawrzeć umowę produkcyjną z firmami 
poszukującymi specjalistycznych producentów w tym sektorze, 
na podstawie umowy produktów niemarkowych (white label 
agreement). 

spożywcza 

143.  BOHR20190716001 

Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji certyfikowanych 
ekologicznych środków czyszczących i detergentów, poszukuje 
dystrybutorów, ale oferuje również współpracę w ramach umowy 
outsourcingu, podwykonawstwa lub produkcji. Wszystkie 
produkty posiadają certyfikat Ecocert, biodegradowalny, wolny 
od okrucieństwa, nienowotworowy i nietoksyczny dla środowiska 
i innych zasobów naturalnych. Składniki stosowane w produkcji 
pochodzą ze zrównoważonych zasobów naturalnych, roślin i 
minerałów naturalnych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

144.  BOSG20190726001 

Firma z siedzibą w Singapurze jest pionierem w 
zmotoryzowanych wózkach dla pacjentów, oferując standardowe 
i niestandardowe meble szpitalne ze stali nierdzewnej, stali 
miękkiej i aluminium. Dzięki własnemu działowi badawczo-
rozwojowemu i ponad 40-letniemu doświadczeniu na rynku, 
firma jest w stanie dostosować się do wymagań użytkownika. 
Wprowadzają również innowacje, aby pomóc użytkownikom w 
projektowaniu indywidualnego sprzętu w celu ułatwienia 
codziennej rutyny. Firma planuje ekspansję globalną i poszukuje 
dystrybutorów w UE. 

medycyna 
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145.  BOES20190730002 

Hiszpańska firma ma opatentowany system wykrywania 
nietypowych ognisk pożarów w lasach. Po wykryciu ogniska, 
systemy automatycznie powiadamiają właściwy organ, 
dostarczając informacje takie jak szerokość, długość geograficzna, 
wraz z mapami fizycznymi i politycznymi zawierającymi różne 
rozszerzenia, aby znaleźć najlepszy dostęp do pożaru. Obecnie 
nikt nie oferuje takiego systemu. Firma oferuje usługi systemowe 
w ramach umów licencyjnych na 12 miesięcy, z możliwością 
przedłużenia. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

146.  BOPT20190624001 

Portugalska firma z Madery, zajmująca się turystyką morską, w 
tym: żeglarstwem, obserwowaniem ptaków i wielorybów, szuka 
touroperatorów, biur podróży i firm zajmujących się animacją 
turystyki, aby promować i sprzedawać swoje usługi wśród 
turystów, którzy planują odwiedzić Maderę. Dzięki umowom 
handlowym, potencjalni partnerzy mają okazję poszerzyć swoją 
ofertę w bardzo poszukiwanym miejscu turystycznym. 

turystyka 

147.  BODE20190819001 

Niemiecka firma oferuje pierwszą higieniczną opaskę żylną 
wielokrotnego użytku, która zmniejsza czas, koszty i ryzyko 
infekcji. Dzięki innowacyjnej opasce żylnej każda rutynowa 
próbka krwi jest pobierana wydajnie i w higienicznych 
warunkach, bez zmiany obecnych procedur leczenia. Firma szuka 
umów agencyjnych lub umów dystrybucyjnych, szczególnie w 
Europie i Stanach Zjednoczonych. 

medycyna 

148.  BOTR20190802001 

Turecka firma specjalizuje się w automatyce przemysłowej, 
oprogramowaniu i rozwiązaniach elektronicznych. Od 6 lat 
świadczy usługi ze swoimi inżynierami. Chcieliby rozszerzyć swoje 
portfolio i pracować nad projektami zaawansowanych 
technologii. Z tego powodu szukają partnerów do opracowania 
zaawansowanych technologicznie produktów z korzyścią dla 
ludzkości. Firma szuka umowy na usługi dystrybucji. 

komputery i IT 

149.  BOHR20190802001 

Chorwacka firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, 
specjalizująca się w niestandardowych aplikacjach internetowych 
i mobilnych na systemy iOS i Android, poszukuje 
długoterminowych relacji partnerskich z firmami potrzebującymi 
profesjonalnych usług w zakresie rozwoju oprogramowania. 
Firma ma 30 wysoko wykwalifikowanych inżynierów, 
posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach, takich jak 
telekomunikacja, bankowość, Internet Rzeczy itp. Od momentu 
powstania w 2012 r. firma z powodzeniem zrealizowała ponad 50 
projektów na całym świecie dla klientów takich jak Deutsche 
Telekom, Metaswitch, Asseco SEE, Royal Caribbean. 

komputery i IT 

150.  BOES20190809001 

Hiszpański producent i sprzedawca ręcznie rzeźbionych 
produktów z kamienia poszukuje nowych dystrybutorów lub 
przedstawicieli w ramach usług dystrybucji lub umów 
agencyjnych. Firma oferuje również produkcję indywidualnych 
rzeźbionych produktów z kamienia zgodnie z umową 
produkcyjną. 

różne inne 
produkty 
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151.  BODE20190809002 

Niemiecka firma kosmetyczna świadczy usługi w zakresie 
rozwoju, produkcji, przechowywania, dozowania i pakowania 
kosmetyków jako producent kontraktowy. Ich usługi są 
skierowane do producentów kosmetyków i produktów do 
pielęgnacji skóry. Są gotowi pracować na podstawie umowy 
produkcyjnej lub outsourcingowej lub jako podwykonawca. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

152.  BOBG20190603001 

Bułgarska firma oferuje ultralekką złotą biżuterię najwyższej 
jakości posiadając w portfolio ponad 450 modeli. Biżuteria 
(święty złoty łańcuszek, bransoletki, kolczyki itp.) jest 
produkowana według własnej opatentowanej technologii 
wyciskania.  Poszukiwane są długoterminowe partnerstwa - 
umowy produkcyjne i / lub umowy usług dystrybucyjnych. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

153.  BOIE20190704001 
Ta irlandzka firma jest producentem stoisk targowych i dostawcą 
rozwiązań od prawie 40 lat i chce rozszerzyć swoją sieć 
dystrybucji, zwiększając sprzedaż w Europie. 

reklamowa, 
filmowa 

154.  BORO20190722001 

Rumuńska firma specjalizuje się w projektowaniu mebli oraz w 
pracach wykończeniowych wnętrz biurowych, handlowych i 
restauracji. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem obecnego 
portfolio klientów poprzez identyfikację międzynarodowych 
partnerów biznesowych. Współpraca będzie oparta na umowach 
outsourcingu i podwykonawstwa. 

produkty 
drewniane, meble 

155.  BOTR20190702001 

Turecka firma specjalizująca się w ogrzewaniu, wentylacji i 
klimatyzacji (HVAC) produkuje szeroką gamę produktów, takich 
jak sprzęt wentylacyjny, elastyczny kanał powietrzny, akustyczny 
kanał powietrzny, elementy montażowe. Firma eksportująca do 
prawie 70 krajów chce zawrzeć umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

materiały i usługi 
budowlane 

156.  BOTR20190716002 

Turecka firma specjalizuje się w produkcji łańcuchów 
kotwicznych, łańcuchów górniczych, łańcuchów przemysłowych i 
powiązanych akcesoriów. Firma eksportuje około 80% swoich 
produktów do różnych krajów. Firma szuka partnerów na 
podstawie umowy agencyjnej. 

metalowa 

 


