
 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

 
 

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 PAŹDZIERNIK 2019 
 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty Branża 

1.    BOBA20181224001  

Firma IT z siedzibą zlokalizowana jest we wschodnim Sarajewie, 
Republice Serbskiej, w jednej z dwóch części Bośni i Hercegowiny. 
Poszukiwani partnerzy do współpracy to firmy zagraniczne 
zainteresowane rozwojem projektów IT. Współpraca może 
przyjąć formę pośrednictwa handlowego lub umowy 
podwykonawstwa. 

komputery i IT 

2.    BOBG20191003001 

Bułgarska firma rodzinna specjalizuje się w przetwarzaniu i 
handlu różnego rodzaju prażonymi, suszonymi oraz surowymi 
orzechami, suszonymi owocami oraz batonami musli 
produkowanymi zgodnie z różnego rodzaju technikami.  Firma 
poszukuje długoterminowej współpracy oraz umów z agentami i 
dystrybutorami dla swoich produktów wysokiej jakości w celu 
rozszerzenia rynku na pozostałe kraje UE. 

spożywcza 

3.    BOES20191004001  

Hiszpańskie MSP działające z sektorze inżynierii rolniczej oferuje 
specjalistyczne usługi konsultacyjne odnośnie farm organicznych 
oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Poszukiwana 
jest współpraca w zakresie podwykonawstwa.  

rolnictwo 

4.    BOFR20190925001  

Francuska firma rozwinęła mobilną aplikację dla profesjonalistów 
pozwalająca na tworzenie oraz wykorzystanie wielu możliwości 
od prostego arkuszu pracy do pełnego raportu. Formy 
dokumentacji mogą być dostosowywane do wymogów klienta. 
Rozwiązanie jest już sprzedawane w ponad 50 krajach, ale firma 
chce zwiększyć swoją obecność i wejść na nowe rynki i poszukuje 
partnerów biznesowych do zawarcia umowy komercyjnej. 

komputery i IT 

5.    BOFR20191011002  

Francuska firma specjalizująca się w pracach badawczo-
rozwojowych oraz produkcji na zamówienie włókien, przędzy 
oraz tkanin poszukuje nowych projektów i innowacyjnych 
produktów zgodnie z zamówieniem klienta. Firma jest w stanie 
produkować przędzę oraz tkaniny (dziergane, tkane oraz z 
włókniny) poza standardową produkcją oraz na specjalne i 
unikatowe zamówienie. Firma szuka partnerów rozwijających 
nowe projekty w celu zawarcia umowy podwykonawstwa oraz 
produkcyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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6.    BOGR20191011001  

Grecka firma MŚP specjalizująca się w produkcji nasion, nawozów 
dolistnych i roślin pastewnych planuje wejść na nowe rynki za 
granicą. W tej perspektywie firma szuka partnerów biznesowych, 
z którymi zawarłaby umowy o pośrednictwo handlowe lub usługi 
dystrybucyjne. 

rolnictwo 

7.    BOKR20190723004  

Koreańska firma z ambicjami do rozwoju i produkcji urządzeń 
ochrony zdrowia oraz urody, produkuje masażery na prąd. 
Urządzenie uwalnia mięśnie od bólu oraz pomaga zregenerować 
je po wysiłku. Firma chce współpracować z partnerami z Europy 
na podstawie umowy dystrybucyjnej lub umowy pośrednictwa 
sprzedaży. Mile widziani partnerzy z bliskimi powiązaniami z 
europejskim rynkiem urządzeń do ochrony zdrowia i urody. 

różne inne 
produkty 

8.    BOQA20190926001  

Startup oferujący innowacyjne usługi dla sektora finansowego 
zlokalizowany w Katarze szuka partnerstwa do nawiązania 
współpracy na zasadzie przedstawicielstwa handlowego do 
rozwoju usług związanych z rozwiązaniami odnośnie płatności 
oraz usług związanych z płatnościami transgranicznymi przy 
użyciu zarówno tradycyjnej bankowości jak i rozwiązań w zakresie 
blockchain. 

inne usługi 

9.    BORO20190827002  

Rumuńska firma z ponad 18-letnim doświadczeniem, z siedzibą w 
Północnej Transylwanii działa w dziedzinie oprogramowania i 
usług w chmurze obliczeniowej. Firma oferuje hosting 
wirtualnego serwera prywatnego, serwera dedykowanego, 
przechowywania w chmurze, elektronicznej archiwizacji 
dokumentów i usług zarządzania. Firma jest zainteresowana 
nawiązaniem długoterminowej współpracy z wiarygodnymi 
partnerami na podstawie umowy agencyjnej. 

komputery i IT 

10.    BORO20190913001  

Rumuńska firma specjalizuje się w sprzedaży solidnych, dwu lub 
trzywarstwowych parkietów produkowanych w Transylwanii i 
poszukuje nowych międzynarodowych partnerów do umowy 
dystrybucyjnej. 

materiały i usługi 
budowlane 

11.    BORO20190924001  

Rumuńska firma znajduje się w południowo-zachodniej części 
regionu Oltenia i rozwija niestandardowe rozwiązania 
programistyczne dla różnych branż. Firma jest zainteresowana 
identyfikacją międzynarodowych partnerów biznesowych w celu 
rozszerzenia swojego rynku poprzez umowę outsourcingową. 

komputery i IT 

12.    BORO20191010001  

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji ręcznie robionych 
dekoracji wewnętrznych z kolb kukurydzianych takich jak 
dekoracje ścienne, kosze na pieczywo, dekoracje na choinkę, 
pudełka, torby na zakupy, lalki, lampy, słoiki oraz osłonki na 
butelki poszukuje partnerów biznesowych zainteresowanych 
sprzedażą swoich produktów w formie umowy dystrybucyjnej. 

różne inne 
produkty 

13.    BORO20191014001  

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji damskiej odzieży 
takiej jak sukienki, bluzki, swetry, spodnie oraz płaszcze. Firma 
jest zainteresowana rozszerzeniem swojego portfolio klientów 
poprzez identyfikacje nowych międzynarodowych partnerów 
biznesowych na podstawie umowy dystrybucyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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14.    BOTR20190924003 

Turecki producent z sektora spożywczego produkujący młynki, 
urządzenia do obróbki pszenicy i roślin strączkowych oraz inne 
maszyny do przetwórstwa szuka pośredników handlowych do 
dystrybucji swoich maszyn i urządzeń oraz oferuje swoje usługi 
produkcyjne w ramach podwykonawstwa. 

spożywcza 

15.    BOUK20190923001  

Kampus Innowacji w Wielkiej Brytanii oferuje pakiet biurowy, 
który zapewnia bezpłatne miejsca w biurze, dostęp do 
laboratoriów i sprzętu, a także działania wspierające, promocyjne 
i sieciowe dla innowacyjnych zagranicznych MŚP chcących 
prowadzić działalność w Wielkiej Brytanii. Przewiduje się, że 
partnerstwo przyjmie formę umowy agencji handlowej, chociaż w 
stosownych przypadkach zostaną rozważone inne rodzaje 
partnerstwa. 

inne usługi 

16.   BOAL20190915001 

 
Biuro podróży ma siedzibę w Tiranie. Firma oferuje szeroką gamę 
wycieczek po Albanii, w tym przygody w górach, wycieczki 
kulturalne, kulinarne i nadmorskie. Agencja posiada również 
prywatną plażę w mieście Vlora i apartamenty w tym mieście. 
Firma poszukuje biur podróży i organizatorów wycieczek na 
podstawie umów agencyjnych. 

inne usługi 

17.   BOAM20191009002 

Armeńska firma produkuje damskie buty na każdy sezon, 
wykonane ze skóry naturalnej. Jako surowiec firma wykorzystuje 
skórę i futro naturalne, importowane głównie z Włoch. Firma 
szuka pośrednictwa handlowego lub umowy produkcyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

18.   BOBE20190925001 

 
Belgijska firma produkuje artykuły promocyjne dla przemysłu 
piwowarskiego i napojów. Główne produkty są wykonane z 
metalu, a firma wykorzystuje najnowsze technologie (CAD, CAM, 
formowanie 3D, cięcie laserowe itp.), Aby wytwarzać 
niestandardowe materiały reklamowe w oparciu o potrzeby 
klientów. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych w Europie, 
którzy działają w sektorach browarniczym, alkoholowym i 
miękkim. 

różne inne 
produkty 

19.   BOBG20190607001 

Bułgarska firma założona w 1989 r., Jeden z najpopularniejszych 
producentów wyrobów betonowych w Bułgarii, szuka 
dystrybutorów, aby wejść na nowe rynki. Firma produkuje ponad 
50 rodzajów artykułów betonowych, takich jak cegły, bruk, 
krawężniki i wiele innych. 

materiały i usługi 
budowlane 

20.   BOFR20190823001 

 
Francuska firma z południowo-zachodniej Francji, z ponad 65-
letnim doświadczeniem w dziedzinie miniatur emaliowanych, o 
szczególnym i rzadkim know-how, szuka partnerów do 
współpracy w ramach umowy podwykonawczej. 

inne usługi 

21.   BOFR20190823003 

 
Francuskie MŚP specjalizujące się w produkcji wysokiej jakości 
pasztetów i rillette, posiadające akredytację wyższego poziomu 
IFS, szuka partnerów do dystrybucji swojej oferty produktów. 

rolnictwo 
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22.   BOHU20191003001 

Klient ma jedną z najpopularniejszych winiarni na Węgrzech, 
Badacsony. Jest to firma rodzinna oferująca wina gatunkowe 
suche. Zasadniczo mają do czynienia z tradycyjnymi, lokalnymi 
odmianami winogron, które znajdują się w najlepiej 
dopasowanych miejscach otaczających wulkaniczne nasypy. 
Poszukiwani są zagraniczni hurtownicy lub detaliści aby 
odsprzedawać wina w sektorze Horeca, a nawet w sprzedaży 
detalicznej. Poszukiwana forma partnerstwa to umowa handlowa 
lub umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

rolnictwo 

23.   BOIT20190911001 

 
Włoska firma zamierza rozszerzyć portfolio dystrybutorów o linię 
urządzeń do profesjonalnego leczenia estetycznego. Urządzenia 
zostały stworzone z myślą o centrach estetycznych. Specjaliści od 
estetyki mogą zastosować krioterapię i termoterapię, która 
pomaga klientom uzyskać szczupłą i harmonijną, ale także 
tonizującą i zdrową sylwetkę. Firma poszukuje dystrybutorów w 
określonych krajach w Europie. 

inne usługi 

24.   BOJP20191010001 

 
Japońska firma specjalizująca się w badaniach i rozwoju sond 
magnetycznych do identyfikacji wartowniczych węzłów 
chłonnych poszukuje partnerów z doświadczeniem i powiązaniem 
w sektorze bioinżynierii i urządzeń medycznych, aby wspierać ich 
wejście na rynek UE. Poszukiwana współpraca to umowa o 
świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowa agencyjna. 

inne usługi 

25.   BOJP20191017001 

 
Japoński producent innowacyjnych urządzeń ogrodniczych 
poszukuje partnera w UE w postaci usług dystrybucyjnych i umów 
agencyjnych. Firma jest jednym z wiodących producentów 
dalekosiężnych urządzeń ogrodniczych, takich jak sekatory i 
sekatory sekcyjne. Poszukują partnerów, którzy mogą im pomóc 
zwiększyć swoją obecność na rynku UE i mają nadzieję na 
ustanowienie korzystnych dla obu stron długoterminowych 
partnerstw. 

różne inne 
produkty 

26.   BOKR20190723003 

Koreańskie MŚP ze specjalizacją techniczną w zakresie 
wykorzystania światła podczerwonego, produkuje maski do 
pielęgnacji skóry i skóry głowy za pomocą diody 
elektroluminescencyjnej (LED). Światło LED wspiera zdrową skórę 
poprzez głębokie wnikanie w warstwy naskórka w celu 
zapobiegania starzeniu się skóry. Ta firma szuka partnera do 
dystrybucji urządzenia w Europie. Oczekuje się, że partner będzie 
miał szeroką sieć powiązaną z rynkiem higieny osobistej. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 
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27.   BOLT20191001001 

 
Litewska firma zajmuje się produkcją przekąsek (przekąsek 
ziemniaczanych, kukurydzianych, chipsów chlebowych itp.) Oraz 
aromatyzowanych orzechów i nasion (orzechy prażone w 
miodzie, prażone solone orzechy, chrupiące polewy orzechowe, 
słodkie lub solone nasiona słonecznika itp.). Firma dąży do 
rozszerzenia sprzedaży za granicą i poszukuje pośredników 
handlowych do pracy na podstawie umowy agencyjnej i 
dystrybucyjnej. 

rolnictwo 

28.   BORO20191011002 

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji pakowanych 
produktów spożywczych na rynku detalicznym jest skłonna 
eksportować produkty lokalne na podstawie umów o świadczenie 
usług dystrybucji. 

rolnictwo 

29.   BOSE20190913001 

Szwedzka firma opracowuje inteligentne produkty elektroniczne 
od 1985 roku. Produkty tej firmy mają uczynić życie 
bezpieczniejszym i wygodniejszym. Firma opracowała czujniki 
dymu, które są niezawodne z 10-letnią żywotnością bez wymiany 
baterii i z alarmami dla dzieci o najniższym poziomie 
promieniowania na rynku. Ponieważ firma zwiększyła sprzedaż w 
Szwecji i innych skandynawskich firmach, chce znaleźć 
dystrybutorów w krajach europejskich. 

różne inne 
produkty 

30.   BOSE20190927001 

 
Szwedzka firma opracowuje innowacyjne produkty w celu 
poprawy zdrowia kobiet i jakości życia. Produkty firmy mają być 
bezpieczne, skuteczne i łatwe w użyciu. Pierwszy produkt, 
posiadający certyfikat CE i opatentowany produkt technologii 
medycznej, służy do zmniejszenia wysiłkowego nietrzymania 
moczu (SUI). 
Firma poszukuje długoterminowych dystrybutorów w Europie. 

różne inne 
produkty 

31.   BOSG20190924001 

Singapurska firma założona w 2015 r. specjalizuje się w 
opracowywaniu i rozwijaniu wielu innowacyjnych produktów. 
Firma opracowała podkładkę z funkcją natychmiastowego 
chłodzenia, która nie musi być zamrożona przed użyciem. Efekt 
chłodzenia osiąga się, gdy użytkownik ściska podkładkę. 
Podkładka chłodząca może być stosowana przez sportowców, 
personel medyczny lub po prostu do chłodzenia napojów, czy 
przechowywania żywności. Firma poszukuje dystrybutorów z 
Europy.  

różne inne 
produkty 

32.   BOTR20190912001 

Turecka firma specjalizuje się w produkcji nawozów organicznych 
opartych na technologii wermikompostowania. Firma chce 
rozszerzyć działalność na podstawie umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 
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33.   BOTR20190917001 

 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji znakomitej oliwy z 
oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia poszukuje 
dystrybutorów swoich produktów w krajach europejskich. Oliwa z 
oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia jest 
produkowana z oliwek z wybrzeża Morza Egejskiego i jest 
dostępna w różnych rozmiarach i opakowaniach. 

rolnictwo 

34.   BOTR20190924005 

 
Turecka firma ma doświadczenie w produkcji różnego rodzaju 
mydeł, w tym mydła kosmetycznego, mydła toaletowego, do 
kąpieli i prania, a także mydeł w płynie, detergentów do mycia 
naczyń, odświeżaczy powietrza, wybielaczy i środków do 
czyszczenia szkła. Firma chciałaby podpisać umowy dystrybucyjne 
lub umowy z agencjami handlowymi na sprzedaż swoich 
produktów na szerszych rynkach. 

różne inne 
produkty 

35.   BRDE20191001001 

Niemiecki dostawca dla przemysłu samochodowego poszukuje 
partnerów, specjalizujących się w obróbce części z magnezu 
(skrawanie, polerowanie). Firma chce podpisać umowę 
produkcyjną lub usługową. Części te to małe, płaskie ramki o 
wymiarach 300 x 200 x 15 mm. 

narzędzia i części 

36.  BOAM20191014001  

Armeńska firma produkuje wyłącznie ręcznie robione płytki i 
mozaiki ścienne oraz podłogowe, a także płytki z naturalnej gliny. 
Firma wykorzystuje do produkcji unikatowy, endemiczny design . 
Firma chce powiększyć rynki zbytu i szuka umowy produkcyjnej 
lub umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

inne usługi 

37.  BOBG20190916002 

Bułgarska firma działająca w sektorze metali i obróbki metali, 
produkcji spawanych elektrycznie rur stalowych i różnych 
płaskich wyrobów metalowych, szuka współpracy w ramach 
umów produkcyjnych, outsourcingowych i / lub 
podwykonawczych z partnerami w całej Europie. 

metalowa 

38.  BOCN20190211001 

Chińska firma zajmująca się produkcją i eksportem luksusowych 
dywaników samochodowych 5D, poszukuje hurtowników, 
dystrybutorów i przedstawicieli. Oferowane dywaniki wykonane 
są z ekologicznego i nietoksycznego materiału, posiadają 
specjalną konstrukcję 5D i pasują do każdego samochodu, 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Struktura 5D 
sprawia, że dywanik jest mocniejszy, obejmuje ponad 90% dolnej 
części samochodu i ma lepszą nośność. 

różne inne 
produkty 
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39.  BOCZ20190808001  

Czeskie biotechnologiczne MŚP opracowało i oferuje 
termostabilne białka zwane czynnikami wzrostu fibroblastów 
(FGF), które można wykorzystać np. w badaniach nad komórkami 
macierzystymi, w leczeniu ran lub kosmetykach. Inne oferowane 
produkty to haloalkanowe dehalogenazy stosowane w celu 
przyspieszenia bioremediacji i katalizy w badaniach i rozwoju. 
Wszystkie produkty można dostosować szybko i niezawodnie. 
Poszukiwanymi partnerami są globalni dystrybutorzy lub 
organizacje działające w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie 
stosowania takich substancji na podstawie licencji lub umowy 
dystrybucyjnej. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

40.  BOCZ20190829001 

Firma z zachodniej części Czech z ponad 25-letnim 
doświadczeniem w branży soczewek kontaktowych, a także 
producent niestandardowych produktów hydrożelowych 
opracowała niedawno nowe produkty - niestandardowy 
hydrożelowy implant orbitalny i implant tęczówki hydrożelowej. 
Firma poszukuje nowych partnerów biznesowych (pośredników 
handlowych, dystrybutorów, przedstawicieli handlowych lub 
przedstawicieli), którzy pomogą wprowadzić te produkty za 
granicę. 

medycyna 

41.  BOCZ20190920001 

Czeski producent innowacyjnych narzędzi dla firm działających w 
sektorze elektrycznym (niskiego i wysokiego napięcia) oferuje 
korytka kablowe. Firma poszukuje dystrybutorów w Austrii, 
Niemczech, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. 

narzędzia i części 

42.  BOCZ20191022001 

Szybko rozwijające się czeskie MŚP oferuje klientom 
przemysłowym najnowocześniejszą technologię wykrywania 
akustycznego. Korzyściami dla klientów są oszczędności kosztów i 
redukcja ryzyka nieprzewidzianych awarii dzięki ulepszeniom w 
zakresie konserwacji, jakości i kontroli procesu. MSP oferuje 
swoje rozwiązanie w oparciu o umowę handlową. 

inne usługi 

43.  BODE20190821001  

Niemiecki, niezależny, niekomercyjny instytut badawczy z 
dziedziny fotoniki i technologii laserowej oferuje usługi w 
zakresie badań, rozwoju, doradztwa i szkoleń firmom aktywnie 
rozwijającym procesy produkcyjne i obróbkę materiałów. Są 
gotowi pracować jako podwykonawca lub w ramach umów 
outsourcingowych. Instytut badawczy jest również otwarty na 
prace nad dopasowaniem konsorcjów w projektach H2020. 

inne usługi 

44.  BODE20190916001 

Niemiecka agencja rekrutacyjna, specjalizująca się w zatrudnianiu 
wykwalifikowanych osób w sektorze medycznym / opieki 
zdrowotnej i przemysłowej, oferuje swoje usługi podobnym 
agencjom i / lub firmom potrzebującym usług rekrutacyjnych na 
całym świecie w ramach umów podwykonawstwa lub 
outsourcingu. 

doradztwo i 
konsultacje 
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45.  BODE20190926001  

Ta niemiecka firma doradcza wykorzystuje nowatorskie podejście 
do wizualizacji złożonych scenariuszy decyzyjnych i / lub 
produktów i usług, aby umożliwić firmom uniknięcie 
nieporozumień, a tym samym przezwyciężenie wewnętrznych 
blokad w rozwoju strategii lub szybszej sprzedaży. Poszukują 
partnerów w ramach umów outsourcingowych na arenie 
europejskiej, a następnie w Azji. 

inne usługi 

46.  BODE20190926002 

Niemieckie MŚP z siedzibą w Berlinie jest wyspecjalizowanym 
dostawcą usług w zakresie sprzedaży technicznej i rozwoju 
biznesu, który wprowadza złożone produkty / rozwiązania 
techniczne na rynek niemieckojęzyczny. Firma oferuje usługi 
eksperckie w zakresie produktów z zakresu elektroniki, 
automatyki, energii odnawialnej i oprogramowania technicznego 
na podstawie umowy o świadczenie usług. 

komputery i IT 

47.  BODE20191017002  

Niemieckie MŚP zlokalizowane na południu Niemiec opracowało 
nową aplikację ratunkową, w której można zarządzać danymi 
osobowymi i medycznymi. Aplikacja służy jako platforma 
komunikacyjna dla pacjentów i personelu medycznego i jest 
dostępna w 15 językach. Aplikacja jest oparta na chmurze i 
wyposażona w doskonałe funkcje awaryjne. MŚP poszukuje teraz 
partnerów, którzy chcieliby kupić tę aplikację na podstawie 
umowy licencyjnej. 

komputery i IT 

48.  BODE20191029003  

Niemiecki startup opracował algorytm do analizy cyfrowych 
odcisków palców, które dostarczają wgląd odnośnie bazy 
klientów, grup klientów oraz konkurencji na rynku niemieckim 
oraz USA. Firma oferuje dane w ogólnie stosowanych formatach 
oraz zapewnia wsparcie odnośnie analizy i dalszych kroków. 
Firma szuka producentów aktywnych w branży sprzedażowej do 
umowy zlecenia oraz umowy podwykonawstwa w zakresie 
agencji marketingowej. 

doradztwo i 
konsultacje 

49.  BODK20191025001 

Innowacyjna duńska firma poszukuje dystrybutorów i agentów 
dla swojego szeregu innowacyjnych rozwiązań powłok 
przemysłowych, obróbki powierzchni i druku 3D, wliczając 
ochronę betonu, materiału giętkiego i antybakteryjną obróbkę 
powierzchni, odpowiednich dla sektorów budownictwa, 
spożywczego i rolnego. 

inne usługi 

50.  BOES20190830001 

Firma z siedzibą w Walencji (Hiszpania) ma na celu rozwój ultra 
luminescencyjnych elementów z wysokim natężeniem światła 
oraz dłuższym okresem świecenia niż obecnie istniejące podobne 
produkty. Elementy są odporne na warunki atmosferyczne, czego 
nie można przypisać podobnym elementom luminescencyjnym 
wykorzystywanym w budynkach. Firma szuka agentów 
komercyjnych i partnerów w Europie. 

materiały i usługi 
budowlane 
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51.  BOES20190923001 

Hiszpańska firma z 15-letnim doświadczeniem w branży 
turystycznej opracowała oprogramowanie do rezerwacji online 
oraz cyfrową platformę do zarządzania i marketingu,  stosowaną 
w turystyce wiejskiej (zakwaterowanie i małe hotele) oraz 
turystyce aktywnej (aktywność ruchowa, enoturystyka). Ich atuty 
to  konkurencyjne ceny, elastyczność i możliwość uwzględniania 
w opcjach oferty różnych form zakwaterowania oraz aktywności. 
Firma poszukuje agentów do komercjalizacji swoich produktów 
za granicą. 

turystyka 

52.  BOES20190930001 
Hiszpańska firma zajmująca się B&R, produkcją narzędzi oraz 
konserwacji systemów oświetlenia miejskiego poszukuje 
dystrybutorów w Polsce i Niemczech. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

53.  BOES20191009001 

Hiszpański producent części i produktów z tworzyw sztucznych i 
krzemu metodą formowania wtryskowego szuka 
międzynarodowych partnerów potrzebujących niestandardowych 
części, w tym części dwuskładnikowych (plastik, silikon, tekstylia, 
metal itp.). Firma szuka umów o podwykonawstwo. 

różne inne 
produkty 

54.  BOES20191011001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w legislacji chemikaliów 
opracowała program do zarządzania magazynowaniem i 
dystrybucją produktów chemicznych. Dokumentacja spełnia 
wymogi rozporządzenia REACH (tytuł IV "informacja o łańcuchu 
dostaw"). Narzędzie pozwala na znaczącą poprawę 
wewnętrznych procesów zarządzania dokumentami. Firma 
poszukuje partnerów z branży chemikaliów zainteresowanych 
wdrożeniem narzędzia poprzez zawarcie umowy licencyjnej. 

komputery i IT 

55.  BOES20191014001 

Hiszpańskie MŚP opracowało platformę, która obejmuje aplikację 
mobilną dla klientów w hotelu oraz aplikację backend. Daje ona 
dostęp do nieruchomości i innych usług uzupełniających 
(sprzedaż krzyżowa) ze smartfona klienta. Oczekuje się umowy o 
podwykonawstwo. 

komputery i IT 

56.  BOFR20190326002 

Przedsiębiorstwo sektora MŚP z Francji, które wytwarza pod 
własną marką gin rzemieślniczy i cold brew, szuka nowych 
partnerów, aby objąć swoje produkty umowami o usługi 
dystrybucyjne. 

spożywcza 

57.  BOFR20190919001  

Ta francuska firma opracowała i przetestowała podłączony 
ochraniacz kolan do rehabilitacji na rynku francuskim. 
Rehabilitację subskrybuje chirurg i / lub fizjoterapeuta, który 
może śledzić postęp programu rehabilitacyjnego na żywo i 
dostosowywać go, jeśli uzna to za konieczne. 
Ten wysoce technologiczny produkt zachęca użytkowników do 
zarządzania ich rehabilitacją i odzyskiwaniem z 
odpowiedzialnością i autonomią w domu. Aby rozszerzyć swój 
rynek, firma obecnie poszukuje dystrybutorów w Europie. 

medycyna 
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58.  BOGR20190927001 

Grecka firma ustanowiła zrównoważony proces produkcji pasz dla 
zwierząt z odpadów z mielenia oliwy, który zawiera polifenole i 
udowodnił korzyści zdrowotne dla zwierząt i konsumentów. 
Proces ten obejmuje przyjazne dla środowiska sposoby 
przekształcania odpadów resztkowych w ciepło i energię 
elektryczną. Firma poszukuje inwestorów do współfinansowania 
obecnej działalności w drodze umowy finansowej. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

59.  BOGR20191009002  

Greckie MŚP zapewnia kompleksową platformę do śledzenia i 
oprogramowanie dla branży łańcucha dostaw. Pomaga ona 
spedytorom i handlowcom (importerom / eksporterom) uzyskać 
pełną widoczność zamówienia od złożenia zamówienia, przez 
produkcję, kontrolę jakości, wysyłkę, odprawę celną i dostawę 
końcową. Pozwala wszystkim stronom wiedzieć, czego i kiedy się 
spodziewać: klientowi końcowemu, producentowi oraz stronom 
pośredniczącym. Rodzaj rozważanego partnerstwa to umowa o 
świadczenie usług dystrybucji. 

komputery i IT 

60.  BOHR20190717001 

Chorwacki projektant mody specjalizujący się w produkcji 
dzianinowych ubrań przy użyciu tradycyjnych technik (tkanie i 
dzianie, szydełkowanie i haft) oraz materiałów naturalnych 
(wełna, jedwab, bawełna i len) szuka umów na usługi 
dystrybucyjne. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

61.  BOIE20190912003 

Irlandzka firma zajmująca się biotechnologią opracowała proces 
produkcji wolnych od zarazków jaj kurzych i ptaków w ilościach 
komercyjnych dla przemysłu farmaceutycznego, szukając 
możliwości dystrybucji z Europy, USA i Brazylii. 

inne usługi 

62.  BOIL20190428001 

Produkty i usługi izraelskiej firmy to wyroby medyczne, płytki 
obwodów drukowanych, drukowanie 3D, półprzewodniki i druk 
cyfrowy. Firma specjalizująca się w mechanice, optyce, ruchu, 
pneumatyce i sterowaniu szuka umowy outsourcingowej z 
zagranicznymi firmami. 

komputery i IT 

63.  BOIL20190710001 

Izraelska firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i 
budowie systemów siedzisk, pulpitów, łuków, mebli 
gabinetowych i innych unikalnych obiektów do wnętrz synagog. 
Jej wyroby można znaleźć w ponad 5300 synagogach na świecie. 
Firma poszukuje nowych partnerów do globalnej ekspansji. 
Formy współpracy to umowy produkcji, usług dystrybucyjnych 
lub agencji handlowej. 

produkty 
drewniane, meble 

64.  BOIL20190730001 

Izraelska firma specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu 
interfejsów człowiek maszyna (HMI) na ziemi, w powietrzu i na 
morzu, stosowanych w wielu produktach wojskowych i 
komercyjnych. Ta wiodąca firma poszukuje umów joint venture 
lub podwykonawstwa w celu stworzenia globalnych 
strategicznych aliansów i pomocy w rozpowszechnieniu jej 
produktów na różnych rynkach. 

różne inne 
produkty 
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65.  BOIT20190206003 

Włoski dostawca usług logistycznych, ekspert w dziedzinie 
zintegrowanej logistyki intermodalnej, szuka partnera do 
długotrwałej współpracy w ramach umowy outsourcingowej. 
Potencjalnym partnerem może być:  firma transportowa lub 
operator, który chce zlecić na zewnątrz cały dział logistyki, a także 
operatorzy transportu / operatorzy transportu multimodalnego 
zainteresowani transportem kolejowym i kombinowanym z i do 
Włoch.  

transport/logistyka 

66.  BOIT20190220001 

Włoska firma z siedzibą w Neapolu specjalizująca się w produkcji 
odzieży, obuwia i akcesoriów do ochrony osobistej poszukuje 
partnerów zainteresowanych umowami agencyjnymi i 
dystrybucyjnymi. Głównymi klientami docelowymi firmy są 
lokalne organy ochrony zdrowia, administracje publiczne, 
organizacje wolontariackie, agencje ochrony ludności oraz 
przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników służby zdrowia i 
ratowników. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

67.  BOIT20190918002  

Włoska firma produkuje wysokiej jakości oleje CBD, destylat 
pasty złotej i kryształy CBD (kanabidiol) / CBG (kannabigerol). 
Wszystkie produkty wykonane są z ekstrakcji nadkrytycznej CO2. 
Firma jest zainteresowana komercjalizacją swoich produktów za 
granicą i szuka pośredników handlowych (agentów i 
dystrybutorów). Może dostarczać również produkty marek 
własnych i z tego powodu jest zainteresowana umową 
produkcyjną z partnerami w UE i krajach spoza UE. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

68.  BOIT20190925001 

Włoska firma specjalizuje się w produkcji małych i średnich 
pieców konwekcyjnych, w szczególności do ciast, gorących 
punktów, małej piekarni i gastronomii. Firma poszukuje 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych do usług 
dystrybucyjnych i umów agencyjnych. 

różne inne 
produkty 

69.  BOIT20190925002 

Włoska firma specjalizuje się w sektorze obróbki drewna, w 
szczególności w tworzeniu drzwi i okien na zamówienie, 
drewnianych podłóg i wykładzin ściennych. Firma poszukuje 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. 

materiały i usługi 
budowlane 

70.  BOIT20191003001 

Włoskie konsorcjum spółdzielni produkuje mannę, zestalony 
słodki sok, który wypływa z nacięć wykonanych na pniu i 
głównych gałęziach kilku gatunków rodzaju Fraxinus, 
wykorzystywanych zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i 
spożywczym. 
W celu rozwoju nowych rynków firma poszukuje doświadczonych 
dystrybutorów i agentów w branży spożywczej i / lub 
farmaceutycznej w ramach umowy handlowej lub o świadczenie 
usług dystrybucji. 

spożywcza 
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71.  BOIT20191024001 

Włoskie MŚP opracowało samobieżną maszynę do zbiorów 
oliwek i owoców wiszących (wstrząsarka). Urządzenie ma 
centrum sterowania, 4 napędzane koła, hydrostatyczny posuw, 
elektrycznie spawane stalowe nadwozie i balansującą tylną oś. 
Opatentowana głowica wstrząsająca pozwala na dozowanie 
wibracji zgodnie z charakterystyką drzewa i jest wyposażona w 
system przeciwodkorowujący chroniący drzewa. Firma poszukuje 
dystrybutorów i/lub agentów w Europie i poza nią. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

72.  BOKR20190930002 

Koreańska firma z sektora bio-opieki zdrowotnej poszukuje 
dystrybutorów kolagenowej maści na rynku europejskim. Firma 
jest zainteresowana umową usług dystrybucyjnych. Jako środek 
doustny maść działa na śluzówkę i kolagen jest bezpośrednio 
absorbowany do ciała z pominięciem procesu trawiennego. Ma 
92 razy wyższy poziom absorpcji kolagenu od innych doustnych 
środków i zawiera kolagen, kwas hialuronowy i elastynę, które 
nawilżają i uelastyczniają. 

medycyna 

73.  BOLT20190823003 

Litewski producent profesjonalnych kosmetyków (kremy, 
zmywacze, sera itp.) planuje wejść na nowe rynki i poszukuje 
partnerów do współpracy w ramach umów agencji handlowej lub 
usług dystrybucyjnych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

74.  BOLT20190823004 

Litewska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych wyrobów 
octowych. Poza octem firma produkuje sosy pomidorowe, 
musztardę, warzywa konserwowane, sztuczny miód, syropy, soft 
drinki itp. Firma poszukuje partnerów do współpracy na bazie 
umów usług dystrybucyjnych. 

spożywcza 

75.  BOME20191008001  

Czarnogórska firma z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w 
sektorze biur podróży oferuje szeroki zakres usług turystycznych 
innym biurom podróży i organizacjom z Europy oraz innych 
krajów, w ramach umowy o świadczenie usług 

turystyka 

76.  BONL20190806001 

Holendersko-brytyjska firma oferuje badania przedkliniczne dla 
firm opracowujących leki. Firma oferuje różne testy 
immunologiczne, in vitro, oparte na białkach i bioanalityczne z 
wykorzystaniem linii komórkowych i komórek pierwotnych. Aby 
rozszerzyć swoją działalność handlową za granicą, firma 
poszukuje przedstawicieli handlowych wspierających ich działania 
sprzedażowe. Przewidywana jest umowa agencyjna. 

medycyna 

77.  BOQA20190826001  

Firma z Kataru produkuje lampy uliczne (latarnie) oraz barierki 
ochronne i szuka potencjalnych dystrybutorów z Afryki i Europy. 
Dystrybutor powinien być zaangażowany w handel i posiadać 
doświadczenie lub listę potencjalnych kontaktów. 

różne inne 
produkty 

78.  BOQA20190929001  

Katarski producent puszek i wiader stożkowych oferuje 
rozwiązania w zakresie opakowań, które zaspokajają potrzeby 
producentów z takich sektorów jak: żywność, napoje, oleje, 
smary, farby, kleje, rozpuszczalniki i chemikalia. Świadczą również 
inne usługi, takie jak cięcie, tłoczenie i drukowanie blachy 
blaszanej. Firma chce stworzyć międzynarodową sieć 
dystrybutorów. 

opakowania, papier 
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79.  BOQA20191009001 

Ta katarska firma specjalizuje się w produkcji obuwia ochronnego 
dla różnego typu pracowników (np.  kierowników, inżynierów, 
pracowników ochrony i pracowników sprzątających). Firma 
poszukuje partnerów na rynkach międzynarodowych do 
współpracy w ramach umowy dystrybucji.  

różne inne 
produkty 

80.  BORO20190910001  

Firma z północno-wschodniej części Rumunii z ponad 25 letnim 
doświadczeniem w produkcji i dystrybucji systemów z 
wzmocnionej tkaniny z włókna szklanego, drenażu oraz systemów 
wodoodpornych jest zainteresowana współpracą z partnerami 
zagranicznymi w celu zdobycia nowych rynków na podstawie 
umowy dystrybucyjnej / produkcyjnej usługowej. 

materiały i usługi 
budowlane 

81.  BORO20190924002 

Rumuńska firma dostarcza i wdraża rozwiązania w zakresie 
opakowań, maszyn, urządzeń i systemów do żywności, 
farmaceutyków, kosmetyków, pasz dla zwierząt i chemikaliów. 
Działalność obejmuje instalację pojedynczej maszyny, 
projektowanie i produkcję kompletnych linii produkcyjnych, pod 
klucz. Firma poszukuje agentów, aby rozszerzyć swoje produkty 
na rynki międzynarodowe w ramach umowy agencyjnej. 

opakowania, papier 

82.  BORO20191001001 

Rumuńska firma specjalizująca się w obróbce metali, która 
korzysta z maszyn CNC i urządzeń do obróbki metalu, oferuje się 
jako podwykonawca. Firma poszukuje partnerów z krajów UE do 
współpracy w ramach umowy podwykonawczej. 

metalowa 

83.  BORO20191001002 
Rumuńska firma produkuje wysokiej jakości napój narodowy, 
zwany „tuica”, tradycyjny certyfikowany produkt, który składa się 
w 100% ze śliwek. Firma szuka dystrybutorów i agentów. 

spożywcza 

84.  BORO20191002001 

Rumuńska firma produkuje wyroby termoplastyczne z 
poliuretanu o dużej gęstości, wzmocnionego włóknem szklanym. 
Firma poszukuje partnerów z UE do współpracy w ramach 
umowy dotyczącej dystrybucji lub podwykonawstwa. 

różne inne 
produkty 

85.  BORO20191009008 

Rumuńska firma specjalizująca się w obróbce metali za pomocą 
komputerowego sterowania numerycznego (CNC) toczenia i 
frezowania oferuje się jako podwykonawca lub jako producent 
precyzyjnych części metalowych stosowanych w przemyśle 
motoryzacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym. Firma szuka 
partnerów na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Polsce i 
Francji. 

różne inne 
produkty 

86.  BORO20191009009 

Rumuńska firma specjalizująca się w realizacji projektów 
inżynieryjnych oferuje kompleksowe usługi w zakresie 
budownictwa przemysłowego oraz rozwiązania dla obiektów 
hydrotechnicznych i ochrony środowiska. Firma chętnie podejmie 
współpracę z partnerami z UE w ramach umowy 
podwykonawstwa.  

inne usługi 

87.  BORO20191011001 

Rumuńska firma z branży tekstylnej produkuje taśmy tkaninowe, 
wstążki, materiały z nadrukami i różne ozdoby, zgodnie z 
potrzebami klientów. Firma poszukuje partnerów z UE do 
współpracy w zakresie usług dystrybucyjnych lub umów 
produkcyjnych. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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88.  BORS20190827004 

Serbski pięciogwiazdkowy nowoczesny hotel, położony w 
największym mieście na południu kraju (Nisz), poszukuje 
zagranicznych biur podróży w celu zawarcia umowy z agencją 
handlową. Hotel oferuje różnego rodzaju usługi, zakwaterowanie, 
a także opcje turystyki miejskiej. 

turystyka 

89.  BOSG20190903001 

Singapurska firma, założona przez grupę innowatorów i 
specjalistów medycznych, jest dostawcą innowacyjnych 
rozwiązań dla zdrowia układu oddechowego. Firma opracowała 
poręczne urządzenie medyczne do słuchania dźwięków płuc. 
Dźwięki są odbierane przez urządzenie i przekształcane w 
wnikliwe dane dla personelu medycznego. 
Firma ma nadzieję na znalezienie europejskiego dystrybutora na 
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

medycyna 

90.  BOSG20190917002  

Producent sprzętu medycznego z Singapuru opracował bezigłowy 
system iniekcji dla nieinwazyjnego aplikowania leków do ciała. 
Proste urządzenie może być stosowane u pacjentów 
wymagających ciągłej iniekcji. Firma poszukuje dystrybutorów w 
Europie do dystrybucji produktu na rynku europejskim na 
podstawie umowy dystrybucyjnej. 

medycyna 

91.  BOSI20190425002 

Słoweńska firma specjalizująca się w międzyorganizacyjnej 
wymianie danych w globalnych łańcuchach dostaw i 
środowiskach korporacyjnych szuka partnerów z UE i spoza niej. 
Edukacja, doradztwo i wdrażanie aplikacji opartych na 
wartościach wprowadzają technologie typu blockchain i 
rozproszonego rejestru (DTL) do konkretnych przypadków 
biznesowych. Oferowana jest umowa agencyjna. 

komputery i IT 

92.  BOSI20190905001 

Słoweńska firma rodzinna aktywna w branży tekstylnej oferuje 
produkty i artykuły, takie jak nici szwalnicze, nici z nylonu, zamki 
błyskawiczne, guziki, napy, zatrzaski, przędze wełniane i 
bawełniane. Firma sprzedaje innowacyjne zgniatarki dla 
przemysłu tekstylnego. Firma poszukuje partnerstw do zawarcia 
umów agencji handlowych lub  outsourcingu w przypadku usług 
konsultacyjnych dla MŚP z branży tekstylnej i mody. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

93.  BOTR20190404008 

Turecka firma specjalizuje się w produkcji i eksporcie urządzeń 
elektrycznych od 2002 roku. Ich głównymi produktami są: 
skrzynki bezpieczników, przełączniki i gniazdka elektryczne, 
uziemione przedłużacze i powiązane akcesoria. Eksportują 60% 
swoich produktów do ponad 15 krajów. Firma chciałaby 
zwiększyć eksport do Europy, dlatego szuka umów 
dystrybucyjnych z potencjalnymi partnerami w Europie. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

94.  BOTR20190624002 

Turecka firma z siedzibą w Ankarze realizuje usługi dla wiodących 
firm w branży budowy statków, kolei, budownictwa, hydrauliki, 
przetwórstwa rolnego, przemysłu maszynowego itp., w tym 
gotowe projekty związane z produkcją elementów z żeliwa 
sferoidalnego i żeliwa szarego. 90% jej produktów jest 
eksportowanych do krajów UE. Firma oferuje umowę na 
podwykonawstwo i produkcję. 

różne inne 
produkty 
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95.  BOTR20190802002 

Turecka firma, założona w 2019 roku, pracuje w takich obszarach 
jak technologie big data, sztuczna inteligencja czy rozszerzona 
rzeczywistość. Firma tworzy systemy softwarowe w 
technologiach Android (Kotlin), iOS (Swift), JavaScript, Python i 
Asp.Net (MVC). Firma chce rozwinąć działalność poprzez 
współpracę zagraniczną i wspólne projekty. Poszukuje partnerów 
chętnych do zawarcia  umów joint venture lub agencji handlowej.  

komputery i IT 

96.  BOTR20190829002 

Ta turecka firma, od momentu powstania w 1979 r., działa w 
branży systemów powłokowych z aluminium. Firma dostarcza 
klientom aluminiowe okna i drzwi swojego  projektu. W 1994 r. 
rozpoczęła produkcję własnego aluminium w swoich fabrykach. Z 
uwagi na duże doświadczenie w zakresie powlekania oraz 
projektowania architektonicznego firma chce nawiązać 
współpracę z firmami budowlanymi i właścicielami budynków, w 
ramach umowy podwykonawstwa.  

materiały i usługi 
budowlane 

97.  BOTR20190919001 

Turecki producent niestandardowych napędów, kół zębatych, 
elementów przekładni szuka możliwości współpracy w ramach 
umowy dystrybucyjnej i umowy agencyjnej. Firma już od 1978 r. 
specjalizuje się w produkcji przekładni maszynowych, w tym w 
szczególności przekładni okrętowych. Firma stale się rozwija, 
inwestuje i bada nowe technologie dotyczące przekładni, aby 
podnieść jakość swojej oferty. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

98.  BOTR20190920001 

Turecka firma założona w 2007 roku produkuje materiały 
izolacyjne, takie jak membrany z PCV (polichlorku winylu), 
geomembrany, taśmy wodoodporne, maty geotekstylne itp. 
Firma poszukuje umów usług dystrybucyjnych. 

materiały i usługi 
budowlane 

99.  BOTR20190920002 

Turecka firma z branży tworzyw sztucznych i opakowań 
produkuje arkusze z poliwęglanu. Firma powstała w 1991 roku w 
Kayseri. Produkuje także karbowane arkusze z poliwęglanu, 
panele dachowe i arkusze wielowarstwowe. Firma poszukuje 
umów usług dystrybucyjnych. 

opakowania, papier 

100.  BOUA20190809001 

Ukraińska firma z Kijowa jest producentem zlewozmywaków 
kuchennych z kwarcu. Obecnie firma ma swoje 
przedstawicielstwa w Belgii, Holandii oraz Bułgarii i jest otwarta 
na współpracę z nowymi, wyłącznymi przedstawicielami i 
agentami na całym świecie. Chcąc rozszerzyć dotychczasową sieć 
przedstawicielstwa, ukraiński producent poszukuje wiarygodnych 
partnerów, gotowych podjąć współpracę w ramach umowy 
dystrybucji.  

różne inne 
produkty 

101.  BOUA20190909001 

Firma została założona i ma siedzibę na Ukrainie. Jej działalność 
związana jest z przemysłem spożywczym, w szczególności z 
produkcją gotowej do spożycia żywności do przechowywania 
przez długi czas (konserwy). Producenci szukają potencjalnych 
partnerów (nabywców hurtowych, sprzedawców detalicznych), 
którzy starają się dostarczać wysokiej jakości i długoterminowe 
jedzenie (konserwy) z Ukrainy w kraju pochodzenia. Firma dąży 
do zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

spożywcza 
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102.  BOUK20190819001 

Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów w Europie dla swoich 
indywidualnie przygotowywanych pod klienta systemów 
mieszania gazu w dozownikach do piwa. To rozwiązanie to tylko 
jedna z szeregu pozycji w ofercie tej firmy. Sprzęt służy do 
mieszania odpowiednich gazów, aby umożliwić dostarczanie piwa 
o wysokiej jakości, zgodnie z oczekiwanym standardem, o 
wymaganym smaku i przy niższych kosztach. Dostępna jest 
również opcja usługi projektowania na zamówienie. 

spożywcza 

103.  BOUK20190925001 

Brytyjska firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych 
posiadających wiedzę na temat rynku słodyczy do sprzedaży 
swoich produktów na nowe rynki w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Już teraz firma sprzedaje swoją ofertę 
superkwaśnych słodyczy na arenie międzynarodowej i jest 
zainteresowana zawarciem nowych umów na usługi 
dystrybucyjne w celu zwiększenia sprzedaży. 

spożywcza 

104.  BOUK20191004001 

Brytyjska firma tworzy produkty modowe zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i standardami certyfikacji 
skierowanymi do segmentu średniego i wysokiego. Kolekcje 
zostały zaprojektowane w całości na miejscu i wyprodukowane 
we własnym zakładzie w Indiach. Firma poszukuje umowy na 
usługi agencyjne / dystrybucyjne w krajach na całym świecie, 
firma zainteresowana jest możliwościami sprzedaży detalicznej z 
lokalnymi partnerami w dużych miastach. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

105.  BOUK20191004002 

Brytyjska firma produkująca wysokiej jakości wegańskie 
szampony klasy premium, odżywki, maskary i olejki z naturalnych 
i antyutleniających składników oferuje gamę produktów do 
pielęgnacji włosów. Firma chce zwiększyć sprzedaż najpierw w 
UE, Afryce i Ameryce Północnej i poszukuje hurtowników, 
dystrybutorów, sprzedawców i agentów handlowych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

106.  BOUK20191009002 

Brytyjska firma opracowała innowację cyfrową, która tworzy 
zautomatyzowane treści filmowane od użytkowników (za 
pośrednictwem aplikacji) podczas wydarzeń sportowych i 
festiwali. Pozwala to na przechwytywanie, rozumienie i 
brandowanie treści od fanów w celach promocyjnych i 
marketingowych. Brytyjska firma szuka międzynarodowych 
dystrybutorów lub umów agencyjnych, aby oferować produkt 
firmom eventowym, właścicielom praw i sponsorom. 

reklamowa, 
filmowa 

107.  BOUK20191018002 

Brytyjska firma opracowała czytnik pulsu i aplikację, która oblicza 
„wiek serca” na podstawie sztywności aorty, wskaźnika rozwoju (i 
odwrotu) chorób. Produkt nie jest urządzeniem medycznym, ale 
czytnikiem pulsu, który wykrywa i rejestruje pulsacje tętnic w 
palcu użytkownika. Firma poszukuje dystrybutorów urządzeń 
medycznych do wprowadzenia produktu na nowe rynki w ramach 
umowy dystrybucyjnej. 

medycyna 
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108.  BRAL20190704001 

Albańska sieć supermarketów znajduje się w największych 
miastach Albanii, głównie w Tiranie, Durres i Fier. Firma 
rozpoczęła działalność w sektorze detalicznym w 2013 roku. 
Działalność firmy koncentruje się na sprzedaży produktów 
sklasyfikowanych jako sucha żywność, świeża żywność i produkty 
niespożywcze. 
Firma stara się współpracować z dostawcami i / lub 
dystrybutorami z całego świata, aby zostać ich wyłącznym 
przedstawicielem w Albanii. 

spożywcza 

109.  BRAL20191007001 

Firma założona w 2009 roku z siedzibą w Tiranie działa w dwóch 
sektorach: w sektorze detalicznym jako właściciel sieci aptek 
funkcjonujących w sieci, a także w sektorze hurtowym jako 
importer i dystrybutor farmaceutyczny reprezentujący 30 
zagranicznych firm na całym świecie . 
Firma dąży do zawarcia umowy z dostawcą i umów 
produkcyjnych dotyczących różnych produktów, takich jak leki, 
suplementy, kosmetyki, zioła i urządzenia medyczne. 

medycyna 

110.  BRDE20190916002 

Młoda, ambitna i nagradzana firma z Niemiec chce zbudować 
inteligentne urządzenia do zarządzania sieciami wód. Firma 
poszukuje partnerów z doświadczeniem technicznym i know-how 
w budowie stanowiska do prób dla urządzeń hydraulicznych w 
celu przetestowania ich produktów i systemów. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

111.  BRDE20190923002 

Niemiecka firma rozpoczynająca działalność, która chce 
zbudować inteligentny sprzęt do sieci dystrybucji wody, szuka 
partnerów o sprawdzonej wiedzy specjalistycznej w zakresie 
opracowywania oprogramowania do monitorowania i 
przetwarzania danych. MSP chce zidentyfikować partnerów do 
niestandardowych produktów do rejestracji, analizy, 
przetwarzania końcowego i raportowania danych dla branży sieci 
dystrybucji wody na podstawie umowy o świadczenie usług. 

inne usługi 

112.  BRDE20190923003 

Młody, ambitny start-up z Niemiec chce zbudować inteligentne 
urządzenia do zarządzania sieciami wód. Firma poszukuje firm 
zajmujących się projektowaniem i produkcją płytek drukowanych 
PCB i chce zlecić stworzenie modułów IoT, systemów baterii, 
kontrolerów ładowania oraz mikrokontrolerów. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

113.  BRDE20190924001 

Ambitna firma typu start-up z Niemiec, której wizją jest budowa 
inteligentnego sprzętu do sieci wodnych, poszukuje partnerów o 
sprawdzonej wiedzy fachowej w zakresie produkcji odlewów na 
zamówienie. MSP bada outsourcing działalności produkcyjnej 
niestandardowych elementów odlewniczych do wody pitnej, 
takich jak zawory i kołnierze, w ramach umów produkcyjnych. 
Próba ta polega na wytwarzaniu części odlewniczych, a także na 
obróbce końcowej razem i ewentualnie spawaniu. 

narzędzia i części 
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114.  BRDE20191023001 

Niemiecka firma specjalizuje się w handlu częściami zamiennymi 
do samochodów osobowych, ciężarówek i autobusów, ciężkim 
sprzętem, zaopatrzeniem przemysłu cementowego, a także 
sprzętem wiertniczym do kopalni odkrywkowych i podziemnych 
(części oryginalne oraz części OEM). Firma poszukuje dostawców 
dalszych części zamiennych, aby rozszerzyć swoją linię produktów 
i oferuje umowę na usługi dystrybucji. 

narzędzia i części 

115.  BRES20191010001 

Hiszpańska firma zajmująca się dystrybucją produktów, sprzętu 
medycznego i sanitarnego (zwłaszcza instrumentów 
traumatologicznych) chce wprowadzić instrumenty medyczne, 
sprzęt, artykuły jednorazowego użytku i wszelkie inne towary 
związane z sektorem sanitarnym. Firma szuka umów 
dystrybucyjnych głównie z producentami europejskimi. 

medycyna 

116.  BRFR20190920001 

Francuski agent sprzedający pamiątki i upominki do ogrodów 
zoologicznych, akwariów, jaskiń i sklepów w górskich kurortach 
szuka nowych produktów do komercjalizacji na rynku francuskim. 
Przedstawiciel handlowy szuka wyłącznie umowy agencyjnej. 

turystyka 

117.  BRFR20190923001 

Francuska firma szuka partnerów w Europie do instalacji lub 
konserwacji sprzętu multimedialnego, takiego jak digital signage, 
kioski, wideokonferencje, projekcje wideo, audio, okablowanie. 
Umowy o świadczenie usług są oferowane partnerom, zwłaszcza 
w krajach europejskich. 

komputery i IT 

118.  BRFR20190923002 

Francuska firma oferuje usługi sprzedażowe B2B i B2C, 
szczególnie dotyczące hurtu. Firma posiada 11 agencji we Francji i 
poszukuje podobnej firmy w celu połączenia swoich sił, by móc 
konkurować z dużymi, europejskimi firmami. 

doradztwo i 
konsultacje 

119.  BRFR20190926001 

Francuskie MŚP zajmujące się projektowaniem i produkcją 
krzeseł szuka pracującego w drewnie producenta oparć, siedzeń i 
skorup ze sklejki bukowej. Firma poszukuje długoterminowego 
partnera do podwykonawstwa w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, 
Polsce, Rumunii i na Ukrainie. 

produkty 
drewniane, meble 

120.  BRFR20191001001 

Francuska firma dystrybuuje i integruje obrabiarki, roboty, roboty 
współpracujące i systemy manipulacyjne dla hutnictwa, 
hutnictwa żelaza i stali, przemysłu tworzyw sztucznych, 
wyposażenia, przemysłu samochodowego i lotniczego. Biorąc pod 
uwagę rosnące zapotrzebowanie rynku, francuska firma szuka 
producenta 3-osiowej maszyny CNC w ramach umowy agencyjnej 
i umowy serwisowej. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 
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121.  BRPT20191009001 

Portugalska firma Z Madeiry, produkująca czekoladę poszukuje 
dostawców ziaren prażonego kakao i okruchów kakaowych 
odmian  "forastero" i "trinitarian", posiadające rok przydatności 
do spożycia. Surowiec ten będzie wykorzystywany do produkcji 
ręcznie robionych czekolad z dodatkiem egzotycznych smaków z 
Madery. Wszystkie jej wyroby nie zawierają sztucznych dodatków 
i są produkowane ekologicznie.  

spożywcza 

122.  BRQA20191015001 
Katarska firma zajmująca się produkcją recyklingowanego 
papieru Kraft poszukuje dostawców odpadów kartonowych.  

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

123.  BRRO20190423001 

Rumuńska firma specjalizująca się w handlu 
wewnątrzwspólnotowym i eksporcie produktów rumuńskich 
szuka długoterminowych partnerstw z producentami wysokiej 
jakości specjalistycznej żywności skierowanej do branży 
delikatesowej i gastronomicznej. Firma chce działać jako agent i 
reprezentować produkty spożywcze produkowane głównie z 
krajów UE i rynku amerykańskiego na rynku rumuńskim i innych 
rynkach. 

spożywcza 

124.  BRRO20190912001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiego 
asortymentu żaluzji, spełniając wymagania różnych branż, w tym 
edukacji, opieki zdrowotnej, hotelarstwa itp. Firma jest 
zainteresowana identyfikacją nowych międzynarodowych 
partnerów biznesowych, którzy są w stanie dostarczyć 
komponenty do produkcji żaluzji i markiz. Współpraca będzie 
oparta na umowach produkcyjnych. 

różne inne 
produkty 

125.  BRRO20191011001 

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji pakowanych 
produktów spożywczych na rynku detalicznym poszukuje nowych 
dostawców w celu rozszerzenia swojego portfolio na podstawie 
umów o usługi dystrybucyjne. 

spożywcza 

126.  BRRU20190614001 
Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji części 
zamiennych oraz narzędzi do samochodów dostawczych 
poszukuje dostawców taśmy odblaskowej z krajów UE.  

narzędzia i części 

127.  BRSE20190913003 

Szwedzka firma medyczna z sektora MSP zajmuje się tworzeniem 
rozwiązań do opatrywania ran przy użyciu urządzeń medycznych 
zapobiegających infekcjom. Firma poszukuje partnerów, 
będących w stanie dostarczyć surowce polimerowe, w 
szczególności trójblokowe kopolimery modyfikowane 
diakrylanem, takie jak Poloxamer 407.  

medycyna 

128.  BRSE20190916001 

Szwedzka firma startupowa, która zaprojektowała nowe 
narzędzie kuchenne - szczypce kuchenne - szuka producenta, 
który może produkować ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem 
szwedzkiej firmy. Preferowana jest umowa produkcyjna z firmą w 
Estonii, na Litwie, w Niemczech lub Polsce. 

różne inne 
produkty 
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129.  BRSE20191003001 

Szwedzka firma szuka dostawców w UE, którzy mogliby 
zaopatrywać ich w produkty do sklepu internetowego, 
szczególnie w zakresie produktów domowych i rekreacyjnych. 
Szukają produktów, które są małe i sklasyfikowane jako 
akcesoria. Wymagane jest, aby dostawca miał stronę internetową 
z dużym asortymentem produktów (1000–10 000), które są 
wyświetlane ze zdjęciami i tekstem, aby szwedzka firma mogła 
złożyć zamówienie bezpośrednio na stronie internetowej 
dostawcy. 

różne inne 
produkty 

130.  BRSI20190920001 

Słoweńska firma, specjalizująca się w produkcji słojów i zestawów 
do fermentacji do wyrobu kefiru i sera w warunkach domowych 
poszukuje dostawcy butelek ze szkła borosilikatowego, 
posiadających szeroką szyjkę oraz plastikowe (bez BPA) wieczko 
zapobiegające wyciekaniu zawartości. 

spożywcza 

131.  BRUK20191029001 

Brytyjska firma jest start-upową brytyjską marką projektującą 
zrównoważoną odzież damską dla branży mody obiegowej. Firma 
poszukuje producenta do produkcji przyjaznych dla środowiska i 
trwałych okryć wierzchnich. Idealnie, ale opcjonalnie, partnerzy 
będą mieli urządzenia do demontażu, aby pomóc brytyjskiej 
firmie w recyklingu tych ubrań. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

 


