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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 
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OFERTY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ WRZESIEŃ 2019 
 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty Kategoria 

1.  BRNL20190830001 

Niemiecka firma wynajmująca powierzchnie biurowe rozwija 
swoja działalność oddziału w Holandii. Oprócz tej działalności, 
firma oferuje również organizację spotkań i wydarzeń. Firma 
poszukuje dostawcy systemu umożliwiającego klientom łatwy 
dostęp do budynków oraz zbieranie ważnych danych, takich jak 
wejścia i wyjścia. 

różne inne 
produkty 

2.  BRUK20190909001 

Brytyjska firma dostarczają szeroką gamę produktów dla sektora 
budowlanego poszukuje dostawców drewnianych profili i 
palików, produkowanych z nieobrobionego, certyfikowanego 
przez Forest Stewardship Council (FSC). 

produkty 
drewniane, meble 

3.  BRRO20190822001 

Rumuńska firma z Transylwanii, specjalizuje się w produkcji 
systemów udojowych i akcesoriów do nich. Firma posiada 
doświadczenie w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów 
biznesowych i tym samym poszukuje nowych, zagranicznych 
producentów przenośnych systemów udojowych, którzy 
poszukują dystrybutorów. 

rolnictwo 

4.  BRPT20190903001 

Portugalska firma z Madeiry, specjalizująca się w produkcji 
lokalnych wypieków, ciastek i słodyczy, takich jak ciasta miodowe 
z miodu trzcinowego, miodowe ciastka oraz słodycze, poszukuje 
producentów i dostawców przypraw - gałki muszkatołowej, 
goździków, anyżu i cynamonu. 

spożywcza 

5.  BRSK20190909001 
Słowacka firma budowlana zajmująca się sprzedażą i układaniem 
płytek, bruku oraz powierzchni z kamienia naturalnego poszukuje 
dostawców bruku - granitowego i porfirowego.  

materiały i usługi 
budowlane 

6.  BRFR20190730002 

Francuska firma specjalizująca się w budowie domów poszukuje 
dostawcy egzoszkieletów, dzięki którym robotnicy będą mogli 
przenosić ciężkie ładunki, gruz, cement i narzędzia na terenie 
budowy.  

materiały i usługi 
budowlane 

7.  BRUK20190919002 

Brytyjska firma z siedzibą w Londynie zajmuje się tłumaczeniami 
dokumentów na język braille'a na rzecz firm i osób 
indywidualnych. Firma poszukuje producentów papieru o 
gramaturze 190 g/m2 w celu pozyskiwania tego papieru.   

doradztwo i 
konsultacje 
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8.  BODE20190925001 

Niemiecka firma z sektora MSP, zajmująca się produkcją i 
sprzedażą świdrów ciągłych, służących do budowy przenośników, 
mieszalników, systemów sortowania czy wirnikowych pługów 
śniegowych dla takich sektorów jak medyczny czy budowlany, 
oferuje usługi produkcyjne. 

narzędzia i części 

9.  BOLT20190812001 

Litewska firma, zajmująca się produkcją, hurtową sprzedażą i 
pakowaniem różnego rodzaju wyrobów spożywczych (orzechy, 
suszone owoce, przekąski), ciast, dodatków do żywności i 
przypraw oferuje produkcję żywności zwykłej i organicznej. Firma 
poszukuje dystrybutora. 

spożywcza 

10.  BOTR20190805001 

Turecka firma, założona w 1948, jest producentem pomp 
przemysłowych, takich jak pompy przekładniowe, pompy ze stali 
nierdzewnej i pompy krzywkowe. Firma poszukuje dystrybutorów 
i agentów handlowych. Firma bez przerwy się rozwija, inwestuje 
w opracowywanie nowych technologii produkcji pomp w celu 
zwiększenia swoich możliwości produkcyjnych. Firma poszukuje 
nowych rynków zbytu. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

11.  BOSK20190725001 

Słowacka firma, założona w 1883 roku, produkuje tradycyjne 
wyroby ceramiki dekoracyjnej - garnki, wazy, talerze, formy do 
ciast i świeczniki. Firma poszukuje dystrybutorów - firm 
zajmujących się sprzedażą ceramiki, takich jak hurtownie, sklepy, 
domy towarowe, sieci sklepów z wyposażeniem wnętrz.  

różne inne 
produkty 

12.  BOUK20190909001 

Brytyjska firma zajmuje się dystrybucją urządzeń do przesyłu i 
rozdzielania prądu o wysokim napięciu. Firma oferuje linie 
elektroenergetyczne napowietrzne, linie pod napięciem, 
wyposażenie kablowe oraz akcesoria do pracy z wysokim 
napięciem (izolowane narzędzia, środki ochrony osobistej). Firma 
poszukuje agentów i dystrybutorów z Europy, posiadających 
kontakty wśród dystrybutorów prądu oraz wykonawców. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

13.  BOHU20190909001 

Węgierska firma to start-up technologii medycznej, rozwijająca 
przełomową ortezę antyspastyczną ręki, dzięki której możliwe 
jest zastąpienie niewystępujących z powodu paraliżu funkcji 
puszczania palców. Wczesny prototyp został już przetestowany, a 
wypuszczenie wersji ostatecznej planowane jest na rok 2020. 
Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i partnerów 
zainteresowanych współpracą w formie spółki joint venture. 

medycyna 

14.  BOHU20190612001 

Węgierska cukiernia z ponad 10-letnią tradycją, stworzyła nową 
linię ciastek, wypiekanych z naturalnych składników. W jej skład 
wchodzą m.in. ciastka bez dodatku cukru, bez laktozy i pieczone 
bez użycia mąki. Firma poszukuje dystrybutorów. 

spożywcza 
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15.  BOGE20190808001 

Gruzińska firma poszukuje europejskich dystrybutorów 
produkowanych przez nią naturalnych soków i nektarów. Firma 
pakuje produkty w opakowania TetraPak (1l i 0.2l). 24 jednostki 
magazynowe (SKU) oraz 10 smaków tych produktów powodują, 
że mogą być sprzedawane detalicznie oraz dla sektora HoReCa. 
Ich główne zalety to brak stosowania roślin modyfikowanych 
genetycznie do ich produkcji, brak sztucznych dodatków i 
barwników oraz oryginalny, egzotyczny smak.  

spożywcza 

16.  BOTR20190426001  

Turecka firma jest aktywna w zakresie dostarczania sprzętu 
ortopedycznego i medycznego takiego jak protezy stóp, 
nadgarstków i dłoni; produktów do pielęgnacji stóp, leczniczych, 
ze wzmocnionej dzianiny, produktów dodatkowych, ortez stóp, 
protez barków i ramion, skarpetek przeciwko żylakom, łóżek oraz 
wózków inwalidzkich. Firma szuka dystrybutorów w celu 
rozszerzenia swojego rynku na Bułgarię i Grecję. 

medycyna 

17.    BOSK20190822001  

Innowacyjna słowacka firma działająca w obszarze druku 3D oraz 
produkcji technologii skojarzonych, oferuje swoje usługi takie jak 
modelowanie 3D nowych komponentów oraz zespołów do 
produkcji 3D, skanowanie 3D oraz optymalizację istniejących 
modeli. Firma poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy 
w ramach umowy zlecenia.  

komputery i IT 

18.  BOBE20190725001  

Belgijska firma specjalizuje się w rozwoju aplikacji webowych i 
mobilnych przeznaczonych do tworzenia gier edukacyjnych 
łatwych oraz efektywnych. Aplikacja oferuje intuicyjną platformę 
do tworzenia interaktywnych kwestionariuszy dla studentów, 
uczniów, uczestników szkoleń i innych. Firma chce znaleźć 
partnerów takich jak instytucje publiczne i firmy prywatne 
zaangażowane w proces edukacyjny i szkoleniowy. Współpraca 
opierać się będzie o umowę zlecenie. 

nauka/edukacja 

19.  BOCZ20190809004  

Czeska firma z regionu morawsko-śląskiego specjalizuje się 
produkcji krat spawanych w typowych i nietypowych rozmiarach, 
przenośnych i solidnych ogrodzeń lub siatek zrobionych z 
gabionów, oferuje systemy do ochrony taśm transportowych, 
systemy do maszyn do produkcji ogrodzeń, urządzeń 
produkcyjnych, magazynów itp. Firma poszukuje partnerów na 
podstawie umowy produkcyjnej. 

metalowa 

20.    BOSI20190423001  

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji materiałów 
(słojów oraz akcesoriów do fermentowania) do produkcji 
domowych kefirów i serów szuka dystrybucji w sektorze 
spożywczym. 

spożywcza 

21.  BOUK20190909003  

Brytyjski producent wysokiej klasy drewnianych 
wykończeń/powłok oraz rozwiązań do obróbki drewna i stolarki 
drewnianej poszukuje partnerstwa z firmami na zasadzie umowy 
dystrybucyjnej. 

produkty 
drewniane, meble 
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22.    BOUA20190719002  

Ukraińska sieć sklepów z zakresu zdrowia i urody poszukuje 
partnerów do eksportu swojej marki w Europie, Północnej 
Ameryce i Afryce i dalszej dystrybucji  w ramach umowy 
dystrybucyjnej lub komercyjnej. Firma oferuje szeroką gamę 
produktów takich jak perfumy, produkty do pielęgnacji twarzy i 
ciała, makijażu, biżuterii, akcesoriów, produktów do 
gospodarstwa domowego i dziecięcych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

23.    BOES20190807002  

Hiszpańska firma będąca franczyzą znaną ze swojej rewolucyjnej 
metody robienia i sprzedawania lodów. Kreacje są wykonywane z 
mrożonego chleba w temperaturze -30º. Oryginalny pomysł 
pochodzi z Tajlandii. Firma poszukuje franczyzobiorców, którzy są 
gotowi do całorocznej współpracy zgodnie z procedurami 
ręcznego wyrobu lodów oraz naleśników na gorąco robionych na 
miejscu oraz z lokalizacją umożliwiającą prowadzenie tego 
rodzaju działalności. 

spożywcza 

24.  BOIT20190801001  

Włoski największy park rozrywki i park wodny. Jego główne 
atrakcje to park inspirowany sławną marką motocyklową, 
największa wodna kolejka górska , kolejki górskie, najwyższy 
diabelski młyn i centralnej Europie, park wodny, rozległy park 
dinozaurów. Firma szuka partnerów na zasadzie umowy 
komercyjnej w celu zwiększenia obrotów. 

turystyka 

25.    BORO20190822001  

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy 
żaluzji w odpowiedzi na zapotrzebowanie różnego rodzaju branż 
takich jak edukacja, ochrona zdrowia czy hotelarska itp. Firma 
jest zainteresowana identyfikacją nowych partnerów 
biznesowych do zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

materiały i usługi 
budowlane 

26.  BORO20190822002 

Firma jest producentem wysokiej jakości, zgodnych z wymogami 
UE profesjonalnych środków czyszczących i dezynfekcyjnych. 
Produkty są używane głównie w pralniach, hotelach i branży 
HORECA, w firmach specjalizujących się w utrzymaniu czystości, 
fabrykach lub myjniach samochodowych. W celu rozszerzeniu 
swojej obecności zagranicą, firma szuka partnerów do 
współpracy komercyjnej lub dystrybucyjnej. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

27.  BOUK20190708002  
Firma z Północnej Irlandii (UK) projektuje i składa sprzęt ścierny 
oraz sprzęt do obróbki dla wielu sektorów przemysłowych oraz 
dla rynku komercyjnego. Firma szuka dystrybutorów w Europie. 

materiały i usługi 
budowlane 

28.  BOPT20190723002  

Portugalska firma zlokalizowana w Coimbra dostarcza badania, 
rozwój i innowacje (RDI) w różnego rodzaju dziedzinach: chemia, 
biotechnologia, materiały, agrofood, produkcja, przemysł  
produkcyjny. Zespół ma ponad 200 lat wspólnego doświadczenia 
oraz kilka ukończonych projektów dla przemysłu. Firma szuka 
partnerów potrzebujących rozwinąć nowy produkt lub proces na 
podstawie umowy zlecenia lub podwykonawstwa. Mile widziane 
również umowy komercyjne. 

inne usługi 

29.  BOBG20190924001  
Bułgarska firma z ponad 50 letnim doświadczeniem w zakresie 
składania i testowania części elektronicznych  oferuje swoje 
usługi i szuka możliwości podpisania umowy podwykonawstwa. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 
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30.    BOUK20190830001  

Designerska firma z UK produkuje gamę wygodnej, modnej 
odzieży adaptacyjnej w celu zapewnienia godności (wygody) 
dzieciom karmionym sondą z medycznych powodów i szuka 
dystrybutorów. 

medycyna 

31.    BORO20190730001 

Rumuńska firma specjalizuje się w usługach z zakresu 
specjalistycznych grafik 3D włączając w to projektowanie 
wektorowe 2D, renderowanie 3D oraz wirtualną oraz rozszerzoną 
rzeczywistość, chciałaby współpracować z międzynarodowymi 
partnerami w ramach podwykonawstwa lub zlecenia. Firmy 
zagraniczne poszukiwane są w poszczególnych krajach 
działalności. 

komputery i IT 

32.    BOIT20190912001  

Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu oraz rozwoju 
narzędzi do symulacji managerskiej używanych w procesie 
rekrutacji, szkolenia oraz promocji marki przedsiębiorstwa. Jest 
to idealne "laboratorium", gdzie pomysły i projekty są 
wykorzystane do stworzenia eksperymentalnego systemu 
związanego z innowacjami technologicznymi, HR oraz 
zarządzaniem. Firma szuka międzynarodowych partnerów do 
współpracy na zasadzie umowy licencyjnej i komercyjnej. 

różne inne 
produkty 

33.    BOME20190718001  

Firma z Czarnogóry  aktywna na polu produkcji różnego rodzaju 
pił szuka dystrybutorów dla swoich produktów w UE oraz poza 
UE. Narzędzia oraz piły to taśmy tnące, okrągłe oraz piły 
wielotarczowce, strugarki oraz ostrza. 

metalowa 

34.  BOES20190909001 

Hiszpańskie MŚP opracowało i opatentowało urządzenie do 
analizy sekwencji genetycznych, które umożliwia szybką, 
niezawodną oraz wybiórczą identyfikację kwasów nukleinowych, 
bez wykonywania elektroforezy lub testów sekwencjonowania, 
co skraca czas trwania analizy i koszty ekonomiczne. To MŚP 
poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy w ramach 
umowy  dystrybucji.  

różne inne 
produkty 

35.  BOUA20190704001 

Ukraińska firma oferuje produkty z przemiału mąki, w 
szczególności wysokiej jakości mąkę pszenną, mąkę 
pełnoziarnistą, otręby pszenne (w tym granulowane) oraz różne 
rodzaje makaronu. Firma szuka partnerów (dystrybutorów, 
odsprzedawców) zainteresowanych współpracą w ramach umów 
dystrybucji. W kręgu zainteresowania są przede wszystkim 
partnerzy z Chin,  Polski, Rumunii, Słowacji oraz z krajów 
bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa). 

spożywcza 
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36.  BOIL20190828001 

Izraelska firma z branży technologii żywności jest producentem 
unikatowego, opatentowanego,  zrobotyzowanego urządzenia do 
gotowania świeżych posiłków przy użyciu liofilizowanych i 
surowych składników. Ten innowacyjny i inteligentny system 
gotowania pozwala przygotować pożywne posiłki, bez  
konserwantów, chemikaliów, sztucznych aromatów, barwników 
lub dodatków. Dzieje się to za jednym naciśnięciem - w 3 minuty. 
Urządzenie przygotowuje posiłki w pojedynczych porcjach. Firma 
poszukuje partnerów do współpracy za pośrednictwem  rynku 
usług spożywczych, aby rozwijać się globalnie. 

różne inne 
produkty 

37.  BORO20190909001 

Ta rumuńska firma specjalizuje się w dystrybucji lamp i urządzeń 
bakteriobójczych, opartych na świetle UV-C. W ofercie jest 
szeroka gama lamp na bazie UV-C oraz urządzeń bakteriobójczych 
umożliwiających dezynfekcję powietrza i powierzchni w 
placówkach służby zdrowia, edukacyjnych, gastronomiczno-
hotelarskich, itp. Firma jest zainteresowana identyfikacją nowych 
międzynarodowych partnerów biznesowych, aby zawrzeć z nimi 
współpracę w ramach umów dystrybucji.  

różne inne 
produkty 

38.  BODE20190828001 

Niemiecka firma ma udokumentowane doświadczenie w 
zarządzaniu międzynarodowymi projektami, od początku do 
końca, w następujących sektorach przemysłu: motoryzacja (w 
tym motocykle), lotnictwo, przemysł kosmiczny, pojazdy 
użytkowe, rolnictwo, automatyzacja, obróbka specjalna, 
informatyka, robotyka. To MŚP poszukuje partnerstw do 
współpracy na bazie umowy outsourcingu z zapewnieniem 
zarządzania projektami i usług inżynieryjnych. 

doradztwo i 
konsultacje 

39.   BOBG20190920001 

Bułgarska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w obróbce 
metali (wyoblaniu i grawerowaniu), oferuje swoje usługi w 
zakresie podwykonawstwa. 
Firma posiada wolne moce produkcyjne, może produkować 
różnego rodzaju tablice, nagrody, sztućce dla przemysłu 
spożywczego, części metalowe, oprawy oświetleniowe, pamiątki 
itp. Może przyjmować zamówienia o małej i dużej ilości, traktując 
każde zamówienie z uwagą.  

metalowa 

40.  BOES20190905001 

Hiszpańska firma oferuje współpracę na zasadach umowy 
produkcyjnej.  Firma produkuje certyfikowane, ekologicznie 
tkaniny bawełniane dla niezależnych projektantów i marek. 
Produkcja jest realizowana za pośrednictwem platformy 
kooperacyjnej, która podsumowuje potrzeby produkcji tkanin. 
Nie ma wymogu minimalnego zamówienia. Firma oferuje również 
umowy na produkcję dzianin i tkanin dla innych marek z czystą 
ekologiczną bawełną certyfikowaną. Firma szuka również umów 
dystrybucyjnych lub handlowych dla produktów wytwarzanych 
pod własną marką. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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41.  BORO20190827001 

Rumuńska firma specjalizuje się w wytwarzaniu ręcznie robionych 
dekoracji do wnętrz: poduszek, lamp i innych artykułów  
ceramicznych, malowanych ręcznie oryginalnymi wzorami i 
malowaniem miniatur. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem 
działalności poprzez znalezienie nowych międzynarodowych 
partnerów biznesowych do zawierania umów dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

42.   BOBG20190919001 

Bułgarska firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji 
systemów i urządzeń elektronicznych w dziedzinie 
bezpieczeństwa, komunikacji oraz monitorowania procesów i 
urządzeń. Firma szuka partnerstwa w zakresie rozwoju i produkcji 
systemów elektronicznych w ramach umów o świadczenie usług 
dystrybucji i produkcji. 

komputery i IT 

43.  BOBG20190816001 

Bułgarski producent ekologicznego miodu pszczelego i innych 
produktów pszczelich oferuje swoje towary potencjalnym 
partnerom w ramach usług dystrybucji i umów produkcyjnych. 
Firma posiada fermę pszczół i fabrykę do przetwarzania 
surowców. Zdolność przetwórcza fabryki wynosi 20 ton 
produktów pszczelich dziennie. Firma zapewnia różne kombinacje 
produktów pszczelich i innych składników, oferując różne 
opakowania. 

spożywcza 

44.  BOBA20181224002 

Firma z Bośni i Hercegowiny zajmuje się produkcją i sprzedażą 
zdrowych i biologicznie bezpiecznych produktów mięsnych, 
dbając o relacje partnerskie i satysfakcję wszystkich stron. Firma 
szuka dystrybutorów swoich produktów. 

spożywcza 

45.  BOUK20190820001 

Brytyjski dostawca specjalistycznych kabli elektrycznych i 
światłowodowych dla kilku sektorów, w tym dla przemysłu 
naftowego i gazowego, morskiego, automatyki domowej, 
energetyki, budownictwa, badań i transportu, chce nawiązać 
współpracę z dystrybutorami, agentami i przedstawicielami z 
branży. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

46.  BODE20190904001 

Niemiecka firma opracowała system zarządzania higieną dla 
praktyki medycznej i dentystycznej, który zapewnia skuteczne 
monitorowanie i potwierdzenie dokumentacji dotyczącej 
regeneracji higienicznej wyrobów i instrumentów medycznych. 
System wyłącza dokumenty papierowe, zapewnia samokontrolę i 
zgodność z prawem oraz z dyrektywami europejskimi. Ta firma 
poszukuje partnerów do dystrybucji usług i / lub umów 
licencyjnych. 

medycyna 

47.  BOSK20190730002 

Wysoce innowacyjna firma słowacka opracowała pierwszą 
kompleksową inteligentną i bezpieczną platformę IoT dla 
uporządkowania różnych istniejących na rynku platform. Firma 
poszukuje partnerów chętnych do użycia platformy - na bazie 
umów agencji handlowej lub podzlecenia. 

komputery i IT 
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48.  BOFR20190731001 

Francuska firma, założona w 2018, opracowała innowacyjne 
rozwiązania do zarządzania środowiskiem wodnym i do 
prowadzenia badań podwodnych. Może świadczyć usługi, takie 
jak batymetria, pobieranie próbek ciekłych i osadów, 
videoinspekcje. Firma chce zawrzeć umowy podwykonawstwa. 

inne usługi 

49.  BOIL20190723002 

Izraelska firma jest liderem w produkcji wysokiej jakości sprężyn. 
Dostarcza kompletne rozwiązania i ma zdolności produkcyjne do 
zaspokojenia potrzeb klientów. Firma tworzy sprężyny dla 
różnych branż przemysłowych i oferuje zindywidualizowane 
usługi z zakresu inżynierii sprężyn. Chce stworzyć globalne 
partnerstwo w formie joint venture, zawrzeć umowy produkcyjne 
i podwykonawstwa z firmami z Niemiec, Polski, Węgier, USA lub 
Indii. 

różne inne 
produkty 

50.  BOBG20190902001 
Dynamicznie rozwijająca się firma bułgarska z centrum Doliny 
Różanej produkuje naturalne kosmetyki. Firma poszukuje 
partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

51.  BOHR20190709001 

Chorwacka firma oferuje usługi produkcyjne wytwórcom mebli i 
ich części, projektantom mebli, budowniczym mieszkań i innym 
wiarygodnym podmiotom na bazie umów produkcji, podzlecenia 
lub podwykonawstwa. Linia produkcyjna firmy jest odpowiednia 
do współpracy z architektami i projektantami wnętrz. 

produkty 
drewniane, meble 

52.  BOES20190906001 

Hiszpańska firma technologiczna oferuje inteligentny system do 
kontroli i monitorowania obszaru morskiego, z dwóch punktów 
widzenia: - dynamicznego np. wewnętrznych urządzeń na 
statkach, zewnętrznych urządzeń do monitorowania statków, 
pław; - statycznego, do określonych przez klienta geostref, 
zagrożeń, słabości i ryzyk morskich parametrów do kontroli. 
Umowy joint venture lub podwykonawstwa są przewidziane dla 
uczestników przetargów. 

komputery i IT 

53.  BOPT20190808001 

Portugalska firma z Madery specjalizująca się w produkcji 
tradycyjnych ciastek regionalnych, biszkoptów i cukierków, takich 
jak ciastka miodowe, poszukuje dystrybutorów do sprzedaży 
produktów za granicą na bazie umów usług dystrybucyjnych.  

spożywcza 

54.  BOCZ20190809002 

Czeski producent, mała firma rodzinna, oferuje atestowane 
ręcznie robione szkiełka Petr'ego i szkło okularowe różnych 
rozmiarów dla dystrybutorów szkła laboratoryjnego, działów 
badawczo-rozwojowych firm lub podobnych podmiotów. 
Współpraca w oparciu o umowy dystrybucji i podwykonawstwa. 
Partner winien być wiarygodny, z własną tradycją  i historią. 

różne inne 
produkty 

55.  BOKR20190806001 

Koreańskie MŚP poszukuje europejskich dystrybutorów swojego 
elektromechanicznego rozrusznika. Produkt ma wysokie 
właściwości użytkowe i trwałość. Jego efektywność została 
wysoko oceniona, zdobywając poziom 9 w skali TRL (poziom 
gotowości technologicznej). Firma poszukuje partnerów do 
zawarcia umów usług dystrybucyjnych na europejskim i 
światowym rynku. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 
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56.  BOFI20190919001 

Fińska firma oferuje nowe rozwiązanie do automatycznego 
pobierania próbek biomasy, pulpy, koncentratu w przemyśle 
spożywczym. Poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów i 
firm inżynieryjnych do wsparcia rozwoju. Nowa technologia jest 
innowacyjna i w pełni automatyczna, umożliwia pobieranie 
reprezentatywnych próbek z ciężarówek lub wagonów 
kolejowych przed rozładunkiem. Działa dla wielu rodzajów 
trwałych i skruszonych materiałów.  

różne inne 
produkty 

57.  BORO20190821001 

Rumuńska firma zlokalizowana w północnej Transylwanii działa w 
przemyśle spożywczym. Produkuje naturalne dżemy i syropy 
otrzymywane przez zimne tłoczenie lokalnych owoców. Firma 
poszukuje nowych partnerów do zawarcia umów usług 
dystrybucyjnych. 

spożywcza 

58.  BOHR20190827001 

Chorwacki innowator specjalizujący się w produkcji naturalnych 
wyrobów do odkażania i leczenia głównych problemów 
zdrowotnych oferuje naturalną pastę do zębów bez dodatków i 
innych chemicznych składników w ramach umowy agencji 
handlowej lub usług dystrybucyjnych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

59.  BORO20190920001 
Rumuńska firma specjalizuje się w szerokim zakresie ryb i 
owoców morza. Poszukuje współpracy w oparciu o umowę usług 
dystrybucyjnych. 

spożywcza 

60.  BOES20190910001 
Hiszpańska firma produkuje różne maszyny do zbioru czosnku i 
ziemniaków, w pełnym zakresie procesu od zasiewu do żniw. 
Firma poszukuje umów dystrybucji. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

61.  BOBA20190710001 

Firma z Republiki Bośni i Hercegowiny specjalizuje się w 
galwanizacji z niebieskim, żółtym i czarnym zabarwieniem, 
powlekaniem lamelarnym (płatkami cynku), chemicznym i 
elektrochemicznym niklowaniem i bromowaniem. Firma 
poszukuje europejskich partnerów zainteresowanych jej usługami 
do zawarcia umów podzlecenia. 

metalowa 

62.  BOIT20190617002 

 
Włoska firma kosmetyczna, działająca od 2004 roku, opracowała 
elegancką linię kosmetyków na bazie śluzu ślimaka. Linia składa 
się z 9 produktów służących do gojenia i upiększania skóry. 
Wszystkie produkty mają właściwości, które poprawiają 
samopoczucie skóry. Firma jest zainteresowana umowami 
dotyczącymi dystrybucji i umowami handlowymi z partnerami z 
całej Europy. 

różne inne 
produkty 

63.  BOJP20190903001 

 
Japoński producent zabawek edukacyjnych wykonanych z 
bezpiecznych materiałów dla grup w każdym wieku chce 
zaangażować się w usługi dystrybucji i umowy agencyjne w UE. 
Firma przeprowadziła szeroko zakrojone badania właściwości 
edukacyjnych swoich zabawek i chce ściśle współpracować z 
partnerami z UE w celu ustanowienia wzajemnie korzystnych 
partnerstw. Japońska firma ma również rozległą sieć krajową, z 
której chętnie korzystają również na korzyść partnera z UE. 

różne inne 
produkty 
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64.   BOSG20190830001 

Singapurska firma jest producentem przekąsek skierowanych 
głównie do dzieci (krakersy ziemniaczane, chrupki kukurydziane, 
chleb tostowy, wafle, herbatniki o azjatyckim smaku). Firma, 
która jest producentem artykułów spożywczych przeznaczonych 
do dystrybucji w regionie Azji i Pacyfiku, chce wejść na rynek 
europejski poprzez umowę o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

rolnictwo 

65.    BOLV20190911001 

Łotewska firma zajmująca się recyklingiem materiałów wtórnych 
poddaje recyklingowi polietylen niskiej gęstości (LDPE) i 
tworzywa sztuczne. Firma przetwarza odpady w granulki LDPE. 
Aby kontynuować swój rozwój, poszukują dystrybutorów lub 
agentów, którzy są gotowi do współpracy w ramach umowy 
agencyjnej lub dystrybucyjnej oraz do dystrybucji naturalnego i 
szarego granulatu LDPE, a także do reprezentowania firmy na 
rynkach zagranicznych. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

66.   BOLV20190820001 

 
Łotewska firma jest jedną z wiodących firm produkcyjnych w 
branży poligraficznej w krajach bałtyckich. Oferują pełen zakres 
usług drukowania etykiet, od projektu i układu naklejek i etykiet, 
drukowania i nadruku aż po serwis materiałów drukowanych. 
Firma korzysta z hybrydowej maszyny drukarskiej, która łączy 
różne technologie drukowania. Poszukują producentów żywności 
i chemikaliów, a także firm z innych branż do współpracy w 
ramach umowy produkcyjnej. 

różne inne 
produkty 

67.   BOPT20190716001 

 
Portugalska firma konsultingowa specjalizująca się w rekrutacji i 
szkoleniu kierowców online oferuje firmom / kierowcom 
zaawansowany program szkolenia kierowców w celu poprawy 
wyników ich zachowania. Ich program zapewnia elastyczne, 
efektywne czasowo szkolenie pod kierownictwem dedykowane 
dla osób i grup. Firma posiada znaczącą bazę danych kierowców 
gotową zaspokoić potrzeby kierowców w dowolnym kraju 
europejskim. 
Partnerstwo przyjmie formę umów o podwykonawstwo / 
outsourcing. 

inne usługi 

68.   BOSG20190819002 

Singapurska firma jest producentem badań, certyfikowanym ISO 
13485: 2016, specjalizującym się w opracowywaniu i produkcji 
innowacyjnych urządzeń chirurgicznych. 
Obecny asortyment firmy obejmuje obszary technologiczne, takie 
jak chirurgiczne oświetlenie LED do otwartych zastosowań 
chirurgicznych (opracowane wspólnie z wiodącym MNC) i ręczne 
nasolaryngoskopy do stosowania niskokosztowego, np. w 
gospodarkach wschodzących. Firma poszukuje partnerów 
dystrybucyjnych w Europie i poza nią 

inne usługi 
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69.   BOCZ20190903001 

Czeska firma z długą historią ręcznej produkcji różnego rodzaju 
ozdób choinkowych (około 80 000 rodzajów produktów) 
poszukuje dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą 
ekskluzywnych ręcznie robionych produktów tego rodzaju na 
podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

70.  BOSK20190709001 

Słowacka firma specjalizująca się w produkcji różnych tacek 
drewnianych szuka dystrybutorów. Firma oferuje szeroką gamę 
niestandardowych wysokiej jakości drewnianych tac, zarówno w 
małych, jak i dużych seriach, w ramach umowy o usługi 
dystrybucyjne. Partnerzy są przeszukiwani głównie w Europie. 

różne inne 
produkty 

71.   BOES20190927001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji i postprodukcji 
modeli 3D oraz filmów i obrazów 3D. W szczególności zapewnia 
usługi animacji 3D, w tym multimedia Full HD, VR (rzeczywistość 
wirtualna), filmy FullDome i filmy 360 °. Studio opracowuje 
atrakcyjne rekonstrukcje 3D i animacje na tematy archeologiczne, 
historyczne, techniczne i naukowe. Przewidywana umowa o 
podwykonawstwo. 

różne inne 
produkty 

72.  BOIT20190904001 

Włoska firma, działająca w dziedzinie energii, opracowała system 
do pomiaru i kontroli zarówno zużycia energii, jak i produkcji w 
zakładach przemysłowych, zwłaszcza w zakładzie produkującym 
konglomerat bitumiczny, produkcję kruszywa i beton towarowy. 
Firma szuka umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

73.  BOGR20190801001 

 
Grecka firma informatyczna z sektora MŚP opracowała platformę 
chmurową w celu usprawnienia procesów i wydajności 
działalności gastronomicznej. Zakres obejmuje rozwój 
technologiczny branży gastronomicznej i turystycznej poprzez 
oferowanie rozwiązań marketingowych i zamówień online dla 
restauracji i przedsiębiorstw spożywczych i napojów (F&B). Firma 
jest zainteresowana identyfikacją sprzedawców za granicą na 
podstawie umowy agencyjnej. 

inne usługi 

74.   BOSI20190326001 

Mała firma ze Słowenii oferuje usługi oczyszczania, redukcji i 
rekultywacji zanieczyszczonych wód i gleby / osadów w oparciu o 
naturalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania 
ekologiczne. Ich usługi obejmują wszystkie etapy od wczesnych 
badań do wdrożenia wybranego rozwiązania, z zastosowaniem 
ekosystemów współnaturalnych w celu ochrony i odtwarzania 
środowiska. Chcą ustanowić międzynarodowe partnerstwa 
poprzez podwykonawstwo. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

75.   BOTR20190730001 

 
Turecka firma z siedzibą w Ankarze specjalizuje się w meblach 
biurowych, takich jak krzesła biurowe, krzesła menedżerskie, 
krzesła wielofunkcyjne, sofy, meble do kawiarni, meble do sal 
konferencyjnych itp. 
Firma szuka dystrybutorów i przedstawicieli handlowych oraz 
oferuje umowy produkcyjne w celu zwiększenia swojego udziału 
w rynku za granicą. 

różne inne 
produkty 
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76.   BOUK20190910001 

 
Brytyjska firma komunikacyjna specjalizująca się w czystych 
technologiach pomaga średnim firmom inżynieryjnym wchodzić 
na rynki europejskie. Projektują i dostarczają kompleksowe 
strategie, które zwiększają wartość wszystkich doświadczeń 
związanych z wydarzeniami poprzez; historie cyfrowe, analizę 
odbiorców, strategie komunikacji, planowanie wydarzeń, 
tworzenie treści, zarządzanie wiedzą i certyfikowane szkolenia. 
MŚP poszukuje partnerów na rynkach UE do wspólnego rozwoju 
biznesu w ramach umowy outsourcingu i / lub podwykonawstwa. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

77.   BORO20190917001 

Rumuńskie przedsiębiorstwo ma odpowiednie doświadczenie w 
produkcji przewodów wentylacyjnych nabytych w ciągu 10 lat. 
Produkty wytwarzane przez rumuńską firmę są przeznaczone 
głównie do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 
Rumuńskie MŚP stara się nawiązać nowe partnerstwa na 
podstawie umów produkcyjnych i zwiększyć swój portfel z 
międzynarodowymi przedsiębiorstwami dowolnej wielkości. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

78.  BOIL20190728001 

 
Izraelskie MŚP oferuje innowacyjne i sprawdzone niechemiczne 
rozwiązania do uzdatniania wody w procesach chłodzenia, do 
zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Technologia 
umożliwia wielokrotne użycie wody tylko w procesie częściowej 
elektrolizy, bez użycia dodatków chemicznych, co znacznie 
oszczędza zasoby, fundusze i wpływa na jakość środowiska. 
Poszukuje się przedstawicieli handlowych, umów dystrybucyjnych 
i licencyjnych z uznanymi firmami, które mogą reprezentować 
firmę. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

79.  BRFR20190924001 

Francuska firma specjalizująca się w tworzeniu wysokiej jakości 
mebli dla dorosłych i dzieci poszukuje producenta cienkiej blachy 
do współpracy na zasadzie podwykonawstwa na Litwie, w 
Słowenii, na Łotwie, w Estonii lub w Polsce. Francuskie MŚP 
chciałoby znaleźć partnera, który jest w stanie wyprodukować 
duże deski kreślarskie o kształtach wzorniczych z wgłębieniami 
wokół deski.  

różne inne 
produkty 

80.  BRSE20190815001 

Szwedzka firma produkuje wiertarki z napędem przekładniowym 
oraz frezarki i poszukuje podwykonawcy do produkcji odlewów z 
żeliwa szarego o niewielkich rozmiarach (3-55 kg). Firma 
poszukuje dostawcy z Europy Wschodniej.  Partner powinien 
posiadać efektywne kosztowo zakłady produkcyjne i dostarczać 
małe rozmiary odlewów z żeliwa szarego w partiach od 500 do 
1000 sztuk  rocznie. 

narzędzia i części 
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81.  BRNL20190826001 

To holenderskie MŚP ma korporacyjną wizję odpowiedzialności 
społecznej polegającą na nadawaniu produktom o wysokiej 
jakości dobrego miejsca przeznaczenia i w ten sposób 
zapobieganiu marnotrawstwu żywności. Firma jest 
zainteresowana kupnem produktów spożywczych, które nie 
mogą być sprzedawane (już) na regularne rynki. Może to być 
spowodowane wieloma przyczynami, takimi jak nieregularny 
rozmiar lub kształt, data zakończenia sprzedaży lub pozostałości 
zapasów. Firma ma duże doświadczenie w przechowywaniu i 
dystrybucji produktów spożywczych oraz oferowaniu dostawcom 
sytuacji wygranej. 

spożywcza 

82.  BRSE20190904001 

Małe przedsiębiorstwo z północnej Szwecji specjalizujące się w 
produkcji i sprzedaży detergentów do mycia wykonanych z 
przetworzonego oleju roślinnego poszukuje dostawcy 
przyjaznych dla środowiska i nadających się do recyklingu 
opakowań w UE. Wielkość opakowania 450 ml. Firma dąży do 
zawarcia długoterminowej umowy produkcyjnej.    

opakowania, papier 

83.  BRUK20190730002 

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii dostarcza obecnie produkty 
chemiczne, higieniczne i kawowe na terenie całego kraju dla 
branży hotelarsko-gastronomicznej i rekreacyjnej. Firma oferuje 
umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych 
producentom/dostawcom zagranicznym, którzy chcą stworzyć 
produkty pokrewne na rynku brytyjskim. 

różne inne 
produkty 

84.  BRNO20190424001 

Norweska firma poszukuje partnera do umowy produkcyjnej. 
Produktem, który ma zostać wyprodukowany są pokrywy do 
jednorazowych kubków. Poszukiwany producent powinien mieć 
doświadczenie i być w stanie dostarczyć duże ilości w krótkim 
czasie. Zamówienie może wynieść do 100 milionów sztuk 
wyprodukowanych w technologii termo vaccuuming. Producent 
powinien być w stanie dostarczyć pokrywy zarówno z materiału 
PS, jak i PET do produkcji gorących i zimnych napojów. 
Preferowany będzie dostawca, który będzie w stanie drukować 
i/lub etykietować wieczka.  

opakowania, papier 

85.  BRES20190926001 

Hiszpańskie MŚP opracowało i opatentowało urządzenie do 
analizy sekwencji genetycznych, które umożliwia szybką, 
wiarygodną i selektywną identyfikację kwasów nukleinowych bez 
wykonywania testów elektroforezy lub sekwencjonowania, co 
skraca czas trwania analizy i obniża koszty ekonomiczne. MŚP 
poszukuje producentów zdolnych do produkcji urządzenia na 
większą skalę.  

medycyna 

86.  BRUK20190906001 

Firma brytyjska importuje wysokiej jakości tradycyjne produkty 
hiszpańskie i zaopatruje restauracje, hurtownie, hotele i sklepy 
delikatesowe w Londynie i południowo-wschodniej Anglii. Firma 
poszukuje nowego, długoterminowego dostawcy oferującego 
naturalne wędliny wędzone i peklowane z Hiszpanii. 

spożywcza 
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87.  BRUK20190813001 

Brytyjski deweloper poszukuje producenta w ramach umowy 
produkcyjnej dla innowacyjnego, skutecznego i bezpiecznego 
urządzenia do leczenia stresującego nietrzymania moczu i 
wypadnięcia macicy z pochwy. Warunki te mają negatywny 
wpływ na dobrostan społeczny, fizyczny i psychiczny kobiety, 
prowadząc do zakłopotania, niskiego poczucia własnej wartości i 
społecznej izolacji. Producent będzie musiał zbudować prototyp 
gotowy do testów.  

medycyna 

88.  BRDE20190923001 

Niemieckie MŚP stworzyło platformę e-commerce, aby zwiększyć 
sprzedaż zrównoważonych i estetycznie pożądanych produktów 
wysokiej jakości. Firma poszukuje partnerów z branży 
kosmetycznej, akcesoriów do domu i mody, koncentrujących się 
na zrównoważonym rozwoju, sprawiedliwym handlu i 
przejrzystości, którzy są zainteresowani oferowaniem swoich 
produktów i marek za pośrednictwem platformy MŚP w ramach 
umowy agencyjnej.  

różne inne 
produkty 

89.  BRSE20190913001 

Szwedzki startup wystartował około rok temu, z pomysłem 
biznesowym polegającym na zaoferowaniu przystępnego 
sposobu na zaprezentowanie się w modnym stylu poprzez 
pięknie zaprojektowane, lekkie, plastikowe kolczyki. Sprzedaż jest 
wyższa niż oczekiwano, a w celu zaspokojenia popytu firma 
poszukuje partnera, który może zaoferować kompleksowe 
rozwiązanie, począwszy od dostarczenia materiału do montażu 
gotowego kolczyka. Poszukiwany partner powinien mieć siedzibę 
w Unii Europejskiej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

90.  BRBE20190909001 

Ambitna i młoda belgijska firma specjalizuje się w projektowaniu i 
produkcji akcesoriów i upominków dla domu. Firma odlewa 
materiały kompozytowe w formach silikonowych i tworzy własne 
formy silikonowe. Ze względu na zwiększony popyt i ograniczone 
możliwości produkcyjne firma poszukuje partnera produkcyjnego 
za granicą. 

różne inne 
produkty 

91.  BRFR20190731001 

Francuska firma, specjalizująca się w produkcji innowacyjnych 
urządzeń, poszukuje poziomic. Poziomice zostaną zintegrowane z 
urządzeniem do cięcia włosów w celu poprawy i ułatwienia 
obsługi. To urządzenie do cięcia włosów pozwala szybko i łatwo 
osiągnąć wszystkie rodzaje cięć i jest odpowiednie zarówno dla 
profesjonalistów, jak i dla wszystkich grup społecznych. 

różne inne 
produkty 

92.  BRDE20190909001 

Niemiecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
modułowych minibudynków poszukuje lokalnych partnerów 
montażowych w całej Europie, aby zapewnić zdecentralizowany, 
a tym samym zrównoważony system instalacji. Domy są 
montowane na miejscu z prefabrykowanych zestawów 
montażowych. Ponieważ montaż jest prosty, wielu 
usługodawców, takich jak stolarnie i firmy zajmujące się 
szkleniem, byłoby w stanie zaangażować się w taką współpracę w 
ramach umowy o świadczenie usług. 

inne usługi 
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93.  BRUK20190812002 

Brytyjski agent handlowy, który od ponad 25 lat specjalizuje się w 
handlu produktami spożywczymi, olejami roślinnymi, nawozami, 
paszami dla zwierząt i produktami związanymi z energią 
słoneczną, oferuje swoje usługi partnerom zagranicznym, którzy 
poszukują przedstawicielstwa w celu wejścia na nowe rynki, na 
podstawie umowy agencyjnej. Brytyjska firma oferuje doradztwo, 
marketing i wsparcie sprzedaży firmom poszukującym wejścia na 
nowe rynki na podstawie umowy na wyłączność. Firma brytyjska 
ma swoje powiązania w ponad 20 krajach na całym świecie. 

różne inne 
produkty 

94.  BRDE20190920001 

Niemiecka agencja handlowa z wieloletnim doświadczeniem na 
rynku energetycznym poszukuje produktów dla przemysłu 
naftowego i gazowego oraz energetyki. Oferowane są umowy 
agencyjne. Umowa obejmuje usługi sprzedaży i wsparcie w 
zakresie internacjonalizacji, dostosowane dokładnie do wymagań 
partnera. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

95.  BRDE20190916004 

Mała niemiecka firma produkująca lody poszukuje linii pakującej 
dla małych porcji o wydajności 1000 porcji na godzinę. Linie 
pakujące dostępne na rynku mają zwykle znacznie większe 
możliwości produkcyjne, ale są nieekonomiczne dla obecnego 
zastosowania. Linia powinna być w pełni rozwinięta w celu 
dostosowania do istniejącego środowiska produkcyjnego w 
ramach umowy z dostawcą. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

96.  BRHU20190909001 

Główną działalnością węgierskiego przedsiębiorstwa średniej 
wielkości jest sprzedaż hurtowa podstawowych materiałów do 
produkcji artykułów spożywczych i procesów przemysłowych, 
które są importowane z zagranicy. Firma poszukuje nowych 
partnerów w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych.  

spożywcza 

97.  BOTR20190913001  

Turecka firma produkująca szkło hartowane szuka umów na 
usługi dystrybucyjne w celu znalezienia partnerów biznesowych 
na rynkach europejskich. Firma specjalizuje się w produkcji szkła 
hartowanego dla przemysłu AGD, meblowego, handlowego i 
architektonicznego. 

inne usługi 

98.    BORO20190822003 

Firma z północno-wschodniej części Rumunii, producent kilku 
modeli drewnianych drzwi, schodów, okien i innych elementów 
stolarki (półki, stoły), głównie z drewna twardego, szuka innych 
firm sektora meblarskiego zainteresowanych współpracą, w 
ramach umowy produkcyjne. 

produkty 
drewniane, meble 

99.  BOQA20190826002  

Firma z Kataru oferuje platformę technologii nieruchomości 
(SaaS) skoncentrowaną wyłącznie na małych hotelach i 
pensjonatach. Platforma oferuje kompleksowe oprogramowanie 
do zarządzania nieruchomościami i synchronizuje się z 
rozwiązaniem do zarządzania kanałami, co pozwala klientom 
zwiększać zyski, zwiększać pustostany i oszczędzać czas. Firma 
szuka partnera dystrybucyjnego świadczącego usługi dla hoteli, 
pensjonatów i pensjonatów. 

inne usługi 
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100.    BOUK20190920001  

Brytyjska firma opracowała szereg odżywczych suplementów 
diety, które mają zaspokoić potrzeby młodych rodzin. Firma chce 
rozszerzyć swoją obecność w Wielkiej Brytanii i na świecie za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej. 

spożywcza 

101.    BOLT20190814001  

Litewska firma produkuje okna i drzwi z tworzywa sztucznego o 
standardowych i niestandardowych wymiarach i kształtach (PVC) 
przeznaczone na rynki europejskie i skandynawskie. Firma 
poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów, a także 
oferuje umowy o podwykonawstwo. 

inne usługi 

102.    BOTR20190626006  
Turecka firma produkuje giętarki do rur i giętarki do profili od 
1979 roku. Firma chce rozszerzyć swoją działalność, wchodząc na 
rynki zagraniczne. Firma szuka umów agencyjnych. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

103.  BOIT20190903001  

Włoski startup, doświadczony w sektorze spożywczym, 
opracował model e-commerce dla sektora spożywczego, w 
którym konsumenci mogą wybierać produkty przez Internet i 
odbierać je w specjalnych szafkach, kiedy im pasuje. Jest to 
automatyczny system osadzony w oprogramowaniu, który 
wymaga bardzo niskich kosztów wdrożenia. Gwarantuje to 
większą wydajność po stronie klienta. Firma poszukuje partnerów 
międzynarodowych zainteresowanych systemem w ramach 
umów joint venture i umów agencyjnych. 

spożywcza 

104.  BOKR20190508001  

Lokalizator GPS koreańskiej firmy obsługuje globalny roaming, 
umożliwiając śledzenie ruchu transgranicznego. Silna łączność 
czujników umożliwia stosowanie w połączeniu z innymi 
czujnikami. Ponieważ usługa śledzenia jest świadczona za 
pośrednictwem platformy usług w chmurze, przedsiębiorstwa 
każdej wielkości mogą z łatwością zastosować tę usługę w swojej 
firmie bez dodatkowego rozwoju systemu informatycznego. 
Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów agencyjnych lub 
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

inne usługi 

105.  BOSG20190903002 

Singapurska firma zajmująca się ochroną zdrowia i 
profilaktycznymi produktami ochronnymi, zaopatruje klientów 
krajowych i międzynarodowych od 2010 roku. Firma specjalizuje 
się w dostarczaniu takich produktów, jak maski oddechowe, 
osłony zębów i rękawice lateksowe. Firma poszukuje 
europejskiego partnera do dystrybucji produktów na rynku 
europejskim w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

medycyna 

106.    BOBG20190911001  
Bułgarski producent i dostawca szerokiej gamy profesjonalnych 
powłok na bazie wody szuka partnerów z branży meblarskiej do 
zawarcia umów produkcyjnych. 

produkty 
drewniane, meble 

107.    BORO20190809002  

Utalentowany rumuński projektant mebli i producent 
rzemieślniczych mebli artystycznych, a także dekoracyjnych 
przedmiotów drewnianych z litego drewna, szuka współpracy z 
architektami, projektantami wnętrz i handlowcami przedmiotów 
artystycznych na podstawie umowy handlowej lub umowy 
produkcyjnej. 

produkty 
drewniane, meble 
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108.  BOBA20190705007  

Firma z Republiki Serbskiej produkuje torby papierowe i pudełka 
na pizzę w różnych kształtach i rozmiarach. Firma jest 
zainteresowana nawiązaniem współpracy z partnerami 
europejskimi w ramach umowy o usługi dystrybucyjne. Jakość 
jest zapewniona przez różnorodność stosowanych standardów, 
użycie własnych materiałów i najnowocześniejszą technologię. 

opakowania, papier 

109.  BOSK20190814001 

Innowacyjna, słowacka firma specjalizująca się w zabezpieczaniu i 
uwierzytelnianiu dokumentów elektronicznych oferuje pełną 
gamę opracowanych przez nią produktów w dziedzinie podpisu 
elektronicznego, w tym: kwalifikowany podpis elektroniczny, 
bezpieczną archiwizację elektroniczną oraz rejestr elektroniczny. 
Firma poszukuje partnerów zainteresowanych bezpiecznymi 
rozwiązaniami komunikacyjnymi do współpracy poprzez umowę 
przejęcia z pomocą techniczną lub umowę outsourcingową. 

inne usługi 

110.    BOIT20190711002  

Włoskie MŚP, specjalizujące się w produkcji odzieży ochronnej do 
zastosowań profesjonalnych, technicznych i sportowych, oferuje 
swoje produkty i możliwości badawczo-rozwojowe w ramach 
umów agencyjnych lub usług dystrybucyjnych. Firma produkuje 
również własną linię tkanin, wyprodukowaną z przetworzonego 
PET i bawełny organicznej, zwracając uwagę na zrównoważony 
rozwój procesów. 

inne usługi 

111.  BOUK20190909002  

Brytyjska firma opracowała małe aplikatory nasion i środków 
chemicznych dla rolnictwa lub leśnictwa, które są kontrolowane 
przez informacje geograficzne. Na całym świecie poszukuje 
sprzedawców sprzętu rolniczego, którzy znają rynek rolnictwa 
precyzyjnego na podstawie umów agencyjnych i umów 
dystrybucyjnych, którzy mogą zaspokoić jej standardy i 
oczekiwania. 

rolnictwo 

112.  BOCZ20190905001  

Czeska firma dostarcza komponenty producentom produktów 
farmaceutycznych i suplementów diety, a obecnie oferuje 
najwyższej klasy proszek beta-glukanu o wysokiej czystości. 
Pożądanymi partnerami są producenci środków 
farmaceutycznych i suplementów diety w Europie, którzy 
chcieliby ulepszyć swoje produkty o wysokiej jakości komponent. 
Oczekuje się partnerstwa na podstawie podwykonawstwa. 

medycyna 

113.  BORS20190827003 

Firma z południowej Serbii, produkująca naturalne soki, 
poszukuje międzynarodowych partnerów. Firma posiada 
długoletnie doświadczenie we współpracy z sadownikami z całej 
Serbii , wytwarzając naturalne soki z jabłek, moreli i brzoskwiń. 
Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów w ramach 
umów: dystrybucji lub przedstawicielstwa handlowego. 

spożywcza 
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114.  BOSG20190815001 

Singapurska firma z branży oświetleniowej założona w 1997 roku 
jest wiodącym dostawcą produktów oświetleniowych w 
Singapurze. Firma reprezentuje różne marki  oświetleniowe 
począwszy od USA, Tajwan, Hong Kong, a skończywszy na Korei 
Południowej, służąc potrzebom klientów.Firma współpracowała z 
branżami: wydobycie gazu i ropy, przemysł, handel i architektura 
w Singapurze. Z uwagi na ekspansję, firma poszukuje 
dystrybutorów w Europie. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

115.  BOTR20190913002 

Turecki producent, specjalizujący się w rozwiązaniach 
dotyczących linii produkcyjnych tj. urządzeń służących 
pakowaniu, wypełnianiu, pokrywaniu, znakowaniu oraz w 
konstrukcji taśmociągów do transportu palet poszukuje 
dystrybutorów  i oferuje umowę produkcyjną. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

116.  BORO20190606002 

Rumuńska firma wyspecjalizowana w produkcji metalowych 
stojaków i podpór do lad, bufetów, drukarek, rzutników 
multimedialnych, siedzisk obrotowych i składanych. Firma 
poszukuje zagranicznych partnerów w ramach umowy 
produkcyjnej lub podwykonawstwa z krajów europejskich. Firma 
pragnie nawiązania kontaktów z przedstawicielami handlowymi 
do reprezentowania producenta metalowych stojaków w ramach 
umowy z agencją pośrednictwa handlowego.  

metalowa 

117.  BORO20190806001 

Dynamiczna, szybko rozwijająca się firma rumuńska opracowała 
rozwiązania w zakresie Industry (Przemysł )4.0 dla wyzwań w 
procesie produkcji. Ich rozwiązania to: system wykonania procesu 
w przemyśle lekkim, system Andon (toyota), planowanie w czasie 
rzeczywistym, zarządzanie wizualne. Firma  jest obecna w 
sektorze farmaceutycznym w zakresie dobrych praktyk 
produkcyjnych oraz systemu reklamacyjnego w branży 
samochodowej, spożywczej i budowlanej. Firma pragnie rozwijać 
się  w wymienionych sektorach na rynku międzynarodowym  po 
przez zawarcie umów: dystrybucji lub przedstawicielstwa 
handlowego. 

inne usługi 

118.  BOUK20190726001 

Firma z Wielkiej Brytanii, producent wyczynowej i ratunkowej 
odzieży na podczerwień. Produkty wykorzystują technologie 
podczerwieni w celu spotęgowania osiągów sportowców, jak ich 
szybszego przywrócenia do zdrowia po doznanych kontuzjach i 
wyczerpaniu fizycznym.  Firma jest zainteresowana współpracą z 
dystrybutorami i handlowcami w Europie oraz resztą świata w 
ramach umowy dystrybucji. 

medycyna 

119.  BORU20190814002 

Rumuński wytwórca metalowych wyrobów ze stali nierdzewnej 
(płyt, profili i rur) jak również zbiorników na paliwo ze stali 
nierdzewnej, poszukuje partnerów biznesowych. Firma zamierza 
rozpocząć współpracę z międzynarodowym partnerem w celu 
produkcji swoich wyrobów ze stali nierdzewnej w ramach umowy 
podwykonawstwa lub współpracy z partnerem zainteresowanym 
znalezieniem producenta zbiorników ciśnieniowych ze stali 
nierdzewnej. 

metalowa 
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120.  BOIT20190904002 

Włoska firma specjalizująca się w wytwarzaniu łatwych w 
instalacji innowacyjnych, promiennikowych systemów 
grzewczych, bazujących na zasadzie promieniowania cieplnego, 
które nie wytwarzają przepływu ciepłego powietrza 
konwekcyjnego (wznoszącego). Firma oferuje 
zindywidualizowane umowy partnerskie dla detalistów i hurtowni 
w zależności od  potrzeb każdego rynku. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

121.  BOPL20190830002 

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.  

inne usługi 

122.  BOIL20190718002 

Firma z Izraela wynalazła i wyprodukowała specjalne rozwiązania  
najwyższej jakości w zakresie opancerzenia kuloodpornego, 
używając materiałów ceramicznych do ochrony ciała, statków 
powietrznych, okrętów oraz pojazdów. Firma projektuje i 
wytwarza zindywidualizowane systemy, moduły oraz części z 
zaawansowanych materiałów ceramicznych, poszukuje 
globalnego partnera w ramach umów: produkcyjnej,joint-
venture, dystrybucji lub licencji i podwykonawstwa. 

różne inne 
produkty 

123.  BOTR20180928001 

Innowacyjna firma turecka, założona w  2013 roku przez  siostry-
bliźniaczki, które zaprojektowały nagrodzone wieloma nagrodami 
urządzenie  do czyszczenia zwierząt domowych, poszukuje 
partnerów zainteresowanych dystrybucją urządzenia  w celu 
penetracji rynku europejskiego. 

narzędzia i części 

124.  BORU20190621002 

Rumuńska firma poszukuje sezonowych usług wynajmu swoich 
gokartów na pedały i do jazdy z górki. Firma jest zainteresowana 
kooperacją z partnerami z rejonu południowej Europy w ramach 
umowy podwykonawstwa. 

transport/logistyka 

125.  BOCN20190829001 

Chińska firma stworzyła edytora rzeczywistości wizualnej i 
rozszerzonej  z otwartym kodem źródłowym. Firma szuka 
pośredników do sprzedaży swojej technologii edycji na rynku 
europejskim. Potencjalna współpraca to umowa pośrednictwa 
handlowego, zapewniamy pomoc techniczną. 

inne usługi 

126.  BOSG20190819001 

Singapurska firma z branży zintegrowanych urządzeń w sektorze 
gospodarki odpadami, specjalizuje się w projektowaniu, 
produkcji, serwisowaniu oraz naprawie urządzeń do utylizacji 
odpadów. Poszukują partnerów z Europy do sprzedaży swoich 
urządzeń w ramach umowy dystrybucji.   

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

127.  BOIT20190913001 

Włoski wynalazca  nowych rozwiązań służących do zasłonięcia 
ramiączek  biustonoszy poprzez zastosowanie specyficznych 
zaczepów na ich ramiączkach oraz chronionego patentem  wzoru 
użytkowego, poszukuje międzynarodowych partnerów z branży 
tekstylnej czy świata mody do zawarcia umowy licencji. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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128.  BOPL20190813003 

Polski producent jachtów  oraz komponentów w branży 
stoczniowej poszukuje odpowiedniego partnera operującego w 
branży produkcji łodzi jachtowych lub reprezentanta przemysłu 
jachtowego. Firma oferuje swoje usługi  przy budowie jachtów 
oraz formy do kompozytów przeznaczonych do przemysłu 
jachtowego. Firma jest zainteresowana podwykonawstwem lub 
produkcją łodzi jachtowych. 

sektor morski, 
lotniczy 

129.  BOIT20190903002 

Włoska firma oferuje wysokiej jakości oraz szyte na miarę suknie 
ślubne. Suknie są projektowane i wykonywane przez 
utalentowany stylistów oraz właściciela firmy. Ekskluzywność 
oferty polega na możliwości zamówienia własnej stylizacji sukni 
ślubnej z pomocą projektanta mody. Efektem będzie  wysokiej 
jakości krawiecki produkt o niepowtarzalnym charakterze. 
Poszukuje się możliwości zawarcia umów: dystrybucji lub 
pośrednictwa handlowego. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

130.  BOUK20190909004 

Firma z Wielkiej Brytanii z zabezpieczonymi prawami do produkcji 
nowatorskiego oznaczenia tablic nauki jazdy. Są bardziej 
widoczne w  ruchu ulicznym oraz pod każdym kątem. Firma 
poszukuje sprzedawców  z branży produktów do monitorowania 
oraz bezpieczeństwa ruchu w celu dystrybucji produktów lub 
nabycia praw w ramach umowy licencyjnej. 

różne inne 
produkty 

131.  BOAM20190821001 

Armeńska firma oferuje swój wynalazek zainteresowanym 
partnerom. Model użytkowy to mobilny sprzęt handlowy służący 
do dostarczania towarów klientom na podstawie zamówień w 
przedsprzedaży, na przykład poprzez sprzedaż online w 
Internecie, przez telefon lub przy innych zamówieniach towarów. 
Firma oferuje umowę licencyjną. 

komputery i IT 

132.  BOLV20190917001 

Łotewska firma specjalizuje się w innowacyjnym projektowaniu w 
drewnie i ma doświadczenie w skomplikowanych kształtach i 
niestandardowych projektach. Firma ma własną linię produktów 
do projektowania i oferuje usługi produkcyjne dla szerokiej gamy 
form drewnianych - paneli dekoracyjnych, elementów 
wewnętrznych i innych funkcjonalnych rozwiązań. 
Firma oferuje współpracę na podstawie umowy produkcyjnej z 
pracowniami architektonicznymi i projektowymi, firmami 
budowlanymi oraz umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z 
detalistami lub hurtownikami. 

produkty 
drewniane, meble 

133.  BOUK20190825001 

Brytyjska firma opracowała zgłoszoną do opatentowania 
kombinację materiałów i technik procesowych do produkcji 
wysoce ochronnych toreb do zastosowań sportowych, 
logistycznych i wojskowych, które konsumenci bardzo pozytywnie 
ocenili w trakcie testowania prototypu. Firma poszukuje umów 
licencyjnych dotyczących technologii materiałów z producentami 
tekstyliów, którzy chcą produkować torby dla swoich klientów lub 
dla projektantów toreb specjalistycznych, torby można 
wprowadzić również dla innych producentów 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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134.   BOLT20190808001 

Litewski producent substancji zapachowych, specjalizujący się w 
produkcji odmian zapachowych do użytku osobistego, 
domowego, samochodowego i na terenie firmy, poszukuje 
pośredników w handlu międzynarodowym. Firma oferuje im 
pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

135.   BOES20190516002 

Hiszpańska firma zajmująca się technologią oprogramowania, 
doświadczona w rozwiązaniach IoT i M2M posiada platformę IoT, 
która podąża za koncepcją solidności, skalowalności, 
elastyczności i agnostycyzmu (czujników) i oferuje łatwą 
integrację z procesami biznesowymi, oferując zestaw 
profesjonalnych usług (zaawansowane usługi IoT, doradztwo w 
zakresie digitalizacji Internetu rzeczy); Firma kieruje swoją ofertę 
do wszystkich branż (Przemysł 4.0, energetyka, transport, 
logistyka, rolnictwo). Szukane są umowy licencyjne lub umowy 
agencyjne. 

komputery i IT 

136.  BOIT20190830001 

Włoska firma, założona w 1996 roku, specjalizuje się w produkcji 
kawy. To, co wyróżnia ją spośród innych rzemieślniczych firm 
zajmujących się paleniem kawy, to rygorystyczny łańcuch 
produkcji. Ich celem jest zachowanie aromatów 
charakterystycznych dla różnych kaw poprzez wyszukiwanie 
najlepszych rodzajów kawy i przestrzeganie dokładnego procesu 
produkcyjnego. Firma poszukuje umów agencyjnych i umów o 
usługi dystrybucyjne dla krajów EMEA. 

spożywcza 

137.   BOIT20190924001 

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
galanterii skórzanej szuka małych firm do porozumień 
produkcyjnych. 
Począwszy od potrzeb klientów, firma może produkować torby, 
paski i akcesoria dla mężczyzn i kobiet. Produkcja odbywa się we 
Włoszech. Artykuły zostaną zaprojektowane specjalnie dla 
pojedynczego klienta. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

138.   BOIT20190718001 

Włoska firma, specjalizująca się od ponad 50 lat w projektowaniu, 
produkcji i marketingu wysokiej jakości mebli designerskich, 
koncentruje się na najwyższych segmentach rynku i ma duże 
znaczenie międzynarodowe, poszukuje agentów i dystrybutorów. 
Firma szuka także potencjalnych partnerów finansowych. 

produkty 
drewniane, meble 

139.  BOLT20190813001 

Litewska firma, specjalizująca się w produkcji halogeneratorów 
pozwalających na systematyczne i skuteczne oczyszczanie dróg 
oddechowych i płuc, zmniejszenie ryzyka chorób oraz 
wzmocnienie układu odpornościowego w salach solnych 
(komorach) w szpitalach, SPA i siłowniach, szuka możliwości 
rozszerzenia oferty i poszukuje partnerów międzynarodowych do 
pracy na podstawie umowy o pośrednictwo handlowe lub usługi 
dystrybucyjne. 

medycyna 
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140.  BOAM20190809001 

Ormiańska firma typu start-up specjalizuje się w wytwarzaniu 
ręcznie robionych produktów z naturalnych surowców (wełna, 
bawełna i jedwab). Firma produkuje filc z naturalnych surowców, 
a następnie produkuje różne ręcznie robione produkty. Firma w 
szczególności produkuje torby, czapki, buty, kurtki, akcesoria dla 
kobiet i dzieci itp. 
Firma szuka umowy o usługi dystrybucyjne i / lub umowy 
produkcyjne. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

141.   BOUK20190905001 

To brytyjskie MŚP projektuje i produkuje konsystometry Bostwick 
o różnych rozmiarach, stosowane do pomiaru konsystencji i 
prędkości przepływu najczęściej stosowanych w przemyśle 
spożywczym (ale także w innych sektorach i środowiskach, takich 
jak laboratoria) - w tym do przygotowywania i przetwarzania 
żywności, sosów pomidorowych i innych rodzajów mieszanek 
sosów, przetworów, zup, nadzienia, żywności dla niemowląt i 
sosów sałatkowych. Firma szuka przedstawicieli handlowych i 
dystrybutorów do zawarcia umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

142.  BOUK20190916002 

Wielokrotnie nagradzana firma z siedzibą w północnej Anglii 
(Yorkshire) ma ponad 30-letnie doświadczenie we wszystkich 
odmianach tworzyw konstrukcyjnych, a zwłaszcza w poliuretanie. 
Firma oferuje trzy główne usługi: formowanie wtryskowe, 
odlewanie i produkcje form. Firma poszukuje partnerów, którzy 
będą zaopatrywać się w tego typu części na podstawie umowy 
produkcyjnej lub istniejących producentów części, którzy chcą 
zwiększyć moce produkcyjne lub rozszerzyć asortyment 
produktów poprzez wspólne przedsięwzięcie. 

metalowa 

143.   BOBE20190906001 

Firma, rodzinny biznes, specjalizuje się w belgijskich, 
ekologicznych piwach rzemieślniczych najwyższej jakości i 
obecnie oferuje trzy różne odmiany. Piwa warzy się tradycyjnymi 
metodami z certyfikowanymi składnikami organicznymi. 
Firma poszukuje partnerstwa, najlepiej z firmą rodzinną lub 
średnią firmą (MŚP), która jest aktywna w dystrybucji napojów / 
piw alkoholowych, głównie w Europie (ale także zainteresowana 
dystrybucją do Azji, Kanady i Stanów Zjednoczonych). 

spożywcza 

144.  BOUK20190816001 

Brytyjski specjalista od mieszania chemikaliów opracował 
produkt przyjazny dla środowiska, do czyszczenia i konserwacji. 
Firma poszukuje partnera zainteresowanego przyjęciem 
nietoksycznego produktu do czyszczenia piekarników z białą 
etykietą i wprowadzeniem go do obrotu pod własną marką, w 
ramach umowy produkcyjnej. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

145.   BOUK20181105002 

Ta brytyjska organizacja konsultingowa i szkoleniowa opracowała 
rozwiązanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem ISO, które 
może posiadać dowolną liczbę norm ISO. Produkt może zapewnić 
wszystkim głównym ramom biznesowym bibliotekę najlepszych 
praktyk z listami kontrolnymi i ocenami. Firma oferuje umowy 
licencyjne dla partnerów biznesowych na całym świecie. 

doradztwo i 
konsultacje 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

146.   BOIT20190603003 

Włoska firma, specjalizująca się w branży elektromechanicznej, 
opracowała innowacyjny masażer wibracyjny. Firma poszukuje 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych do usług 
dystrybucyjnych i umów agencyjnych. Partner musi pochodzić z 
krajów europejskich. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

147.  BORO20190905001 
Rumuńska firma z regionu Muntenia Południowa, zajmująca się 
produkcją mebli ogrodowych, szuka partnerów do zawarcia 
umowy produkcyjnej na rynku europejskim. 

produkty 
drewniane, meble 

148.  BOSK20190905001 

Mała słowacka firma zajmująca się produkcją wyrobów z tworzyw 
sztucznych z technologiami formowania wtryskowego i 
termoformowania, szuka partnerów do współpracy w ramach 
umów produkcyjnych lub podwykonawstwa. Firma oferuje wolne 
moce produkcyjne do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, 
takich jak artykuły dla przemysłu i kształtki techniczne, testery 
niskiego napięcia, zabawki, formy i narzędzia itp. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

149.  BOBG20190911002 

Bułgarska firma specjalizująca się w uprawie i dostarczaniu 
produktów z orzechów włoskich szuka międzynarodowych 
partnerów biznesowych, którzy korzystają z takich produktów i 
szukają dystrybutorów tego rodzaju produktów. Poszukują 
partnerów chętnych do zawierania umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

spożywcza 

150.  BOUK20190819004 

Ta wyspecjalizowana brytyjska firma opracowała niskokosztową 
matę grzewczą do zastosowania w produkcji półek chłodniczych 
do witryn sklepowych w supermarketach. Produkt jest pasywny, 
nie wymaga energii zewnętrznej, wykazuje doskonałą spójność 
temperaturową i wykazano, że oferuje znaczną oszczędność 
kosztów energii, jeśli jest zainstalowany w witrynach 
chłodniczych. Szukają umowy typu joint venture lub umowy 
licencyjnej z firmami inżynieryjnymi, producentami urządzeń 
chłodniczych lub wytłaczarek aluminiowych. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

151.  BOIT20190724002 

Firma jest przedsiębiorstwem typu start-up z Apulii na południu 
Włoch, mającym na celu szerzenie kultury zdrowia i dobrego 
samopoczucia w ekologicznie zrównoważonym świecie. Firma 
produkuje naturalne kosmetyki (mydła, balsamy do ciała, olejki, 
krem) o niskim wpływie na środowisko zgodnie z zasadami eko-
kosmetyków. Głównymi składnikami są: oliwa z oliwek najwyższej 
jakości z pierwszego tłoczenia, mleko osłów, olej z konopi i yerba 
mate. Firma szuka nowych dystrybutorów. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

152.  BOIL20190626001 

Firma jest jedną z wiodących firm w Izraelu, która zapewnia 
rozwiązania „pod klucz” dla różnych projektów w imieniu firm 
przemysłowych i zaawansowanych technologicznie w kraju. Firma 
może zarządzać rozwojem produktu klienta, od stworzenia 
skutecznego i opłacalnego procesu projektowania i wytwarzania 
produktu, po prototypowanie, masową produkcję i wysyłkę 
produktu. Firma chce zawrzeć umowę produkcyjną lub 
outsourcingową z międzynarodową firmą. 

doradztwo i 
konsultacje 
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153.  BORO20190815002 

Rumuńska firma produkuje części, komponenty i narzędzia o 
różnym stopniu złożoności: części stalowe, aluminiowe i 
miedziane, formy, jądra, narzędzia wykrawające, maski 
lakiernicze. Dzięki nowoczesnym maszynom firma wytwarza 
swoje produkty zgodnie ze specyfikacjami klientów. W razie 
potrzeby firma może również świadczyć usługi projektowe, 
inżynieryjne lub doradcze. Partnerstwo z beneficjentem z 
dowolnego kraju powinno być umową produkcyjną. 

narzędzia i części 

154.  BOAM20190807001 

Ta armeńska firma produkuje kombucha, napój zawierający 
naturalne probiotyki, którego początki sięgają 2200 lat. 
Kombucha to bardzo zdrowy produkt zawierający ponad 20 
korzystnych dla zdrowia składników. Firma poszukuje 
dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych dla swojego 
produktu. 

spożywcza 

155.  BOUK20190822001 

Wiodący na rynku w Wielkiej Brytanii producent prawie 100 
produktów niskobiałkowych i bezglutenowych (makarony, 
pieczywo, ciastka, ciasta, mieszanki, dania gotowe)  dla osób z 
wrodzonymi zaburzeniami metabolicznymi, oferuje swoje usługi 
poprzez produkcję i podwykonawstwo kontraktów innym 
europejskim producentom. 

spożywcza 

156.  BOSI20190916001 

Słoweński producent opracowuje innowacyjne produkty 
aluminiowe, takie jak elastyczne modułowe elementy zewnętrzne 
do fitnessu, nauki, rynku lub spotkań towarzyskich; inteligentna 
ściana wspinaczkowa; wielokrotnie nagradzany leżak i inne 
produkty sportowe, rekreacyjne i do codziennego użytku. Firma 
szuka partnera z UE i spoza niej, który dystrybuowałby swoje 
programy wyposażenia zewnętrznego, oferując umowę na usługi 
dystrybucji. 

metalowa 

157.  BOUK20190903001 

Ta brytyjska firma opracowała rewolucyjną gamę produktów do 
pielęgnacji włosów, która rozwiązuje problem prostowania 
kręconych, puszystych lub falowanych włosów i naprawia 
rozdwojone końcówki włosów. Chce zwiększyć swoją sieć 
dystrybutorów w Europie i poza nią. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

158.  BOQA20190710001 

Katarski producent rozdzielnic elektrycznych i obudów blaszanych 
poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych w 
sektorach przemysłu, takich jak budynki, infrastruktura naftowa i 
gazowa, kolej, stadiony i infrastruktura handlowa, aby uzyskać 
dostęp do rynków międzynarodowych. 

metalowa 

159.  BOLT20190918001 

Litewska firma zajmuje się obróbką tkanin i zapewnia 
zmiękczanie, farbowanie i inne wykończenia gotowej odzieży i 
tkanin. Firma poszukuje partnerów biznesowych do pracy w 
ramach umowy podwykonawczej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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160.  BOSK20190730001 

Założona słowacka firma programistyczna specjalizuje się w 
opracowywaniu wysokiej jakości rozwiązań cyfrowych, takich jak 
aplikacje mobilne i internetowe oraz niestandardowych 
rozwiązań programowych dla firm z różnych segmentów 
przemysłu (takich jak produkcja, logistyka, dystrybucja, 
ubezpieczenia, usługi zdrowotne, usługi biznesowe i inne ). 
Poszukują partnerów do współpracy w ramach umowy 
outsourcingowej. 

komputery i IT 

161.  BOPT20190723001 

Portugalski producent mebli szpitalnych i innych akcesoriów dla 
sektora medycznego, w tym łóżek, krzeseł, wózków, szyn, szafek 
medycznych i stołów, poszukuje doświadczonych partnerów, 
którzy dostarczaliby sprzęt medyczny dostawcom opieki 
zdrowotnej w ich krajach na podstawie umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

medycyna 

162.  BOMK20190916001 

Macedońska firma, która świadczy usługi projektowania i 
instalacji szerokiej gamy instalacji elektrycznych i systemów 
zarządzania budynkiem, oferuje umowy o podwykonawstwo i 
outsourcing firmom z Europy. Potencjalnymi partnerami powinny 
być firmy działające w branży budowlanej dla budynków 
mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

 


