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

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty Kategoria 

1.  BRRO20191004002 

Rumuńska firma jest producentem wielowarstwowych 
drewnianych okien oraz drewnianych, plastikowych i 
aluminiowych poszukują dostawców wielowarstwowych 
(laminowanych) profili drewnianych, produkowanych z drewna 
dębowego oraz jodłowego (3000 sztuk/miesięcznie). 

materiały i usługi 
budowlane 

2.  BRRO20191024002 

Rumuńska firma z siedzibą w Kluż-Napoka, założona w 2018 roku 
i zatrudniająca 5 osób zajmuje się dystrybucją drukarek 3D, 
tworzeniem modeli 3D i ich drukowaniem. Firma poszukuje 
dystrybutorów oraz agentów handlowych. 

komputery i IT 

3.  
BRGR2019111800
1 

Grecka firma z sektora MSP oferuje dedykowane usługi kontroli 
silników i akcesoriów dla sektora lotniczego. Firma poszukuje 
nowych dostawców cześć i akcesoriów do silników lotniczych. 

sektor morski, 
lotniczy 

4.  BRAL20191104001 

Największy albański dystrybutor leków, mający siedzibę przy 
autostradzie pomiędzy Durres a Tiraną, oprócz produktów 
medycznych i innych związanych z dobrostanem, oferuje usługi 
magazynowania,  nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
obsługi kwestii prawnych oraz marketingu.  Firma oferuje usługi 
dystrybucji na terenie Albanii. 

medycyna 

5.  BOHU20191025001 
Węgierski tartak specjalizuje się w produkcji mebli kuchennych i 
ogrodowych oraz zdobionych parkietów z jesionu i robinii 
poszukuje dystrybutorów i oferuje usługi podwykonawstwa. 

produkty 
drewniane, meble 

6.  BOCZ20191021001 

Doświadczona czeska firma zajmująca się technologiami 
transportu, rozwiązaniami z zakresu logistyki, części do wózków 
widłowych i ładowarek teleskopowych poszukuje agentów 
handlowych zainteresowanych współpracą w Austrii, Bułgarii, na 
Węgrzech, w Polsce i Chorwacji.  

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

7.  BOFI20191126001 

Fińska firma z sektora MSP, posiadająca rosnącą bazę klientów na 
całym świecie oraz bogate portfolio wykonanych zleceń z zakresu 
GIS (systemu informacji geograficznej) oraz rozwiązań z zakresu 
sieci informacyjnych poszukuje dystrybutorów. 

komputery i IT 

8.  BOLT20190722001 

Litewska firma specjalizująca się w transporcie kolejowym, 
drogowym i morskim, magazynowaniu, obsłudze ładunków oraz 
innych usług logistycznych poszukuje partnerów. Firm oferuje 
usługi podwykonawstwa i outsourcingu.  

transport/logistyka 
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9.  BOLT20191016001 

Litewska firma specjalizująca się w produkcji elementów ze stali 
nierdzewnej dla przemysłu spożywczego poszukuje producentów 
maszyn do wyrabiania ciasta na pączki oraz mikserów 
planetarnych. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

10.  BODE20191009001 

Młoda niemiecka firma rozwija i produkuje kosmetyki do 
naturalnej pielęgnacji, wyprodukowane na bazie miodu manuka i 
kitu pszczelego. Ich opatentowane i certyfikowane nalewki 
pomagają zwalczać choroby dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej. 
Po sukcesie na rynkach austriackim i niemieckim, firma chce 
wejść na inne rynki. Firma poszukuje dystrybutorów w 
Skandynawii, krajach Beneluksu, Polsce i Francji, działających w 
sektorze zdrowia.  

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

11.  BOTR20190924004 
Turecka firma z sektora budowlanego produkuje specjalny rodzaj 
ocieplenia z perlitu, skały pochodzenia wulkanicznego. Firma 
poszukuje agentów handlowych. 

materiały i usługi 
budowlane 

12.   BOTR20191106002 

Turecka firma odzieżowa zajmuje się produkcją ubrań damskich i 
męskich na zamówienie. W swoich wzorach z  dzianin, firma łączy 
klasyczny i nowoczesny styl. Firma poszukuje dystrybutorów, 
agentów handlowych oraz oferuje usługi produkcyjne.  

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

13.  BODE20191126001 

Niemiecka firma opracowało proces grilowania i gotowania przy 
użyciu krótkofalowego promieniowania podczerwonego, który 
pozwala na beztłuszczowe przygotowanie kiełbasek, czipsów, 
burgerów i innych przysmaków. Urządzenie zużywa mniej energii 
niż istniejące rozwiązania i jest wyposażone w filtry plazmowe, 
które pozwalają na beztłuszczowe i bezzapachowe przygotowanie 
potraw, co sprawia, że może być używane w miejscach bez 
systemów wentylacyjnych. Firma poszukuje dystrybutorów.  

spożywcza 

14.  BOIT20191108002 

Włoska firma produkująca wysokiej jakości, ręcznie paloną kawę 
poszukuje dystrybutorów, działających przede wszystkim w 
sektorze HorEcA, jednak rynek detaliczny również leży w zakresie 
ich zainteresowań. 

spożywcza 

15.  BOQA20191022001 

Katarska firma, produkująca konfigurowalne, wysokiej jakości 
systemy dostępowe z aluminium okrętowego, systemy zsypów 
śmieci oraz szybów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej i 
galwanizowanego żelaza stosowane w budowie wieżowców. 
Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.  

materiały i usługi 
budowlane 

16.  BOBG20191126001 

Bułgarska firma rozwija robotyczne systemy usprawniania 
ruchowego dla niepełnosprawnych poszukuje dystrybutorów w 
krajach UE. Urządzenia te są lżejsze, łatwiejsze w obsłudze i 
posiadają lepszą manewrowość niż konkurencyjne rozwiązania.  

medycyna 

17.   BOIT20191009001 

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
elektronicznych urządzeń z zakresu systemów kontroli poboru 
mocy (liczników prądu, urządzeń analizujących jakość zasilania), 
posiadająca 30 lat doświadczenia poszukuje agentów handlowych 
i dystrybutorów.  

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 
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18.  BOJP20191118001 

Japońska firma produkująca urządzenia medyczne chce 
wprowadzić na rynek UE swoje elektroniczne monitory płodów 
oraz mobilne kardiografy (CTG). Urządzenia tej firmy mogą 
konkurować z konwencjonalnymi rozwiązaniami, będąc 
przenośnymi, bezprzewodowymi i nie zużywającymi papieru. 
Firma poszukuje dystrybutorów.  

medycyna 

19.  BODE20191115001 
Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji wódek, likierów i 
mieszanych napojów alkoholowych poszukuje pośredników 
handlowych w Europie oraz oferuje usługi produkcyjne.  

spożywcza 

20.  BOAL20191028001 
Albańska firma produkująca wyroby z kawy oraz profesjonalne 
wyposażenie i akcesoria do produkcji kawy poszukuje 
dystrybutorów.  

spożywcza 

21.   BOBG20191115001 
Bułgarska winnica, produkująca wysokiej jakości wino butikowe 
oraz limitowane edycje (specjalne i rezerwy) win butelkowanych 
poszukuje dystrybutorów.  

spożywcza 

22.   BOUA20190930001 

Ukraińska firma, założona w 1997 roku jako mały dom 
wydawniczy, wyspecjalizowała się w produkcji opakowań 
kartonowych, stosowanych w takich branżach jak kosmetyczna, 
farmaceutyczna, spożywcza. Firma oferuje umowy produkcyjne. 

opakowania, papier 

23.  BOHU20191024002 

Węgierska firma opracowała żel do regeneracji skóry. Firma 
poszukuje dystrybutorów, mających kontakty wśród takich 
odbiorców jak sklepy, apteki, sklepy z akcesoriami medycznymi, 
przychodniami, hospicjami i domami opieki. 

medycyna 

24.  
BORS2019082300
2 

Laboratorium chemii fizycznej serbskiego instytutu B&R 
opracowało i wyprodukowało elektrochemiczne urządzenie do 
testowania i charakteryzowania krzywej prądowo-napięciowej 
ogniw wodorowych (FC). Urządzenie to stanowisko pomiarowe 
kontrolowane przez komputer i posiadające programowalne 
źródło napięcia. Firma poszukuje agentów handlowych, którzy 
zajmą się sprzedażą tych urządzeń jako specjalistycznych 
urządzeń elektronicznych lub jako pomoce edukacyjne. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

25.   BOIT20191113001 

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
dżinsu poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 
Wszystkie jej wyroby są wykonane z dbałością o materiał, wzór i 
prawidłowy przebieg procesu produkcji. Ubrania są produkowane 
we Włoszech. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

26.  BOQA20191022002 

Katarska firma, producent złączek oraz rur z CPVC do rurociągów 
z ciepła i zimną wodą w kolorze tan i średnicach od 16 do 160 
mm. CPVC jest odporne na korozję, przez co wytrzymuje wiele lat 
będąc narażonym na działanie czynników korozyjnych i 
agresywnych, jest również materiałem bezpiecznym. Firma 
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

materiały i usługi 
budowlane 

27.  BOPT20191105001 

Firma ze środkowej Portugalii, założona w 1997 r., oferuje szereg 
usług związanych z projektowaniem, produkcją oraz wsparciem 
posprzedażowym form odlewniczych. Firma współpracuje z 
klientami z ponad 20 sektorów. Oferuje usługi podwykonawstwa 
oraz poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.  

narzędzia i części 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

28.  BORO20191016001 

Rumuńska firma produkuje części o różnym stopniu 
skomplikowania z takich materiałów jak stal, stal nierdzewna, 
aluminium, miedź i plastiki (z wyłączeniem żywic oraz textolitu). 
Założona w 2019 r. firma posiada nowoczesny park maszynowy, 
dzięki któremu jest w stanie produkować części dla takich branż 
jak aeronautyczna, luksusowych samochód oraz sektora B&R, 
zgodnie z wytycznymi klientów. Firm oferuje również usługi 
inżynieryjne oraz obróbki termochemicznej. Firma oferuje usługi 
produkcyjne, podwykonawstwa oraz outsourcingu. 

narzędzia i części 

29.  BOFR20191107001 

Francuski producent biżuterii, zdobywca kilku branżowych 
nagród, oferuje usługi projektowania i produkcji biżuterii na bazie 
umowy o podwykonawstwie. Firma poszukuje zainteresowanych 
właścicieli dużych marek jubilerskich lub luksusowych.   

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

30.  BORO20191118001 

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji miejskiej, 
każualowej odzieży kobiecej, takiej jak bluzy, sukienki, spódnice, 
spodnie, kurtki i płaszcze. Wszystkie jej produkty uszyte są z 
naturalnych materiałów i oparte na oryginalnych projektach 
firmy. Poszukiwani są dystrybutorzy. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

31.  BORO20191105001 

Rumuńska firma, założona w 2011 roku, zajmuje się produkcją 
elementów metalowych przy użyciu różnych technik obróbki -
toczenie, frezowanie, ciecie laserem, gięcie i spawanie MIG-MAG. 
Firma stosuje najnowocześniejsze rozwiązania CNC, co 
gwarantuje wysoką jakość produktów i dotrzymania terminów 
dostaw. Firma oferuje usługi produkcyjne firmom z sektora 
przemysłowego. 

metalowa 

32.  BOBE20191022001 

Belgijska palarnia kawy działa na rynku produkcji dla marek 
własnych w rożnych ilościach i smakach. Firma jest już obecna na 
zagranicznych rynkach i poszukuje nowych agentów handlowych, 
sprzedawców detalicznych i dystrybutorów. 

spożywcza 

33.  BOIT20190613001 
Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie 
wentylowanych fasad pod klucz. Firma posiada siedzibę we 
Włoszech lecz zakłady produkcyjne znajdują się w innych krajach.  

materiały i usługi 
budowlane 

34.  BOFR20191104001 

Francuska firma produkuje system pozycjonowania do ich 
pomiaru anten, śledzenia, komunikacji satelitarnej oraz do 
budowy systemów testowania na kolei. Firma poszukuje agentów 
handlowych z doświadczeniem w sektorach kosmiczny, 
aeronautycznym, obronnym oraz kolejowym na całym świecie. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

35.  BOIT20191030001 

Włoskie konsorcjum producentów OEM posiada w swoim 
portfolio szereg produktów do przechowywania i przesyłu 
biogazu - systemy magazynowania, dmuchawy, kompresory, 
urządzenia do spalania i obróbki, miksery, pompy, separatory, 
systemy oczyszczania powietrza, systemy kontroli zapachu. Firma 
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów oraz firm 
budowlanych i inżynieryjnych. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

36.  BORO20191030002 
Rumuńska firma z Transylwanii, aktywna w sektorze IT oferuje 
specjalistyczne usługi analizy i rozwoju oprogramowania dla 
sektora medycznego w ramach outsourcingu.  

komputery i IT 
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37.   BOAM20191009001 
Armeńska firma zajmuje się produkcją metalowych kapsli, 
używanych w produkcji wody butelkowanej, mineralnej, napojów 
gazowanych oraz soków. Firma oferuje umowę produkcyjną.  

spożywcza 

38.  BORU20190316019 
Rosyjska firma z okolic Tomska oferuje usługi rozwoju, 
konsultacji, prototypowania oraz badania maszyn z zakresu 
SI/uczenia maszynowego w ramach usługi outsourcingu.  

komputery i IT 

39.   BORO20191113005 

Mała rumuńska firma oferuje doradztwo związane z odżywianiem 
się i dietetyką - personalizowane diety oraz porady dotyczące 
stylu życia dla dorosłych i dzieci, cierpiących na różne choroby, 
ale również dla zdrowych i dla sportowców. Poszukiwane są firmy 
świadczące tego typu usługi bezpośrednio lub online, które 
chciałyby współpracować w tej kwestii z firmą z Rumunii. 

inne usługi 

40.  BOES20191106001 

Hiszpańska firma produkująca lody z Majorki poszukuje 
dostawców opakowań, które będą w stanie zastąpić plastik. 
Opakowania mają mieć 500 ml i od 80 do 100 ml oraz wieko z 
kartonu lub innego biodegradowalnego materiału.  

spożywcza 

41.  BORO20191009005 
Rumuńska firma, specjalizująca się w spawaniu plastiku, oferuje 
szeroką gamę produktów i usług z tego sektora. Firma oferuje 
usługi podwykonawstwa i produkcyjne. 

inne usługi 

42.   BORO20191009004 

Rumuńska firma z sektora mechanicznej obróbki metalu, 
przynosząca zyski, jest wystawiona na sprzedaż przez właściciela z 
powodów osobistych. Firma posiada względnie nowe maszyny, 
szerokie portfolio klientów oraz zatrudnia doświadczony zespół 
specjalistów. 

metalowa 

43.  
BOTR2019112200
1 

Turecka firma z sektora IT oferuje oprogramowanie z zakresu 
zarządzania klęskami żywiołowymi. Firma posiada ponad 12-
letnie doświadczenie we współpracy w tym zakresie z 
administracją publiczną. Ich rozwiązanie posiada precyzyjnie 
dostosowany i dobrze działający algorytm, posiada także system 
do symulacji, który pozwala na minimalizację skutków powodzi 
przy użyciu rożnych metod. Firma poszukuje agentów 
handlowych w krajach UE. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

44.  BOGR20191129001 

Grecka firma MSP specjalizuje się w produkcji elementów z 
kompozytów (włókno szklane i węglowe) dla sektora energii 
wiatrowej (szyby dla turbin), procesów przemysłowych (ramiona 
robotów, przenośniki, lekkie dźwigi), morskiego (produkty do 
jachtów, żaglówek i łodzi podwodnych) oraz projektów 
infrastrukturalnych (systemy wodociągowe, części struktur). 
Firma poszukuje agentów handlowych. 

materiały i usługi 
budowlane 

45.   BOIT20190607001 

Włoska firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji koszul i 
ich dostarczaniu do klienta gwarantuje, że jej produkty są 
wysokiej jakości dzięki ciągłemu badaniu surowców oraz 
wprowadzaniu innowacji technologicznych. Firma oferuje szeroką 
gamę produktów, modeli i ekskluzywnych kolekcji na podstawie 
umowy produkcyjnej lub licencyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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46.  BOSE20191010001 

Szwedzka firma MSP z sektora energetycznego oferuje 
innowacyjny produkt do monitorowania inteligentnych sieci 
przesyłowych, które pozwala na klasyfikowanie i lokalizowanie 
awarii w czasie rzeczywistym. Firma poszukuje dystrybutorów, 
agentów handlowych oraz szuka możliwości zawiązania spółki 
joint venture. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

47.   BOQA20191022003 

Katarska firma, produkująca wysokiej jakości system plastikowych 
powleczeń, stosowanych do ochrony betonowych rur i 
konstrukcji (rur kanalizacyjnych, zbiorników na chemikalia, 
piwnic, fundamentów, tuneli, przejść podziemnych, płyt 
chodnikowych, zbiorników do oczyszczania ścieków) poszukuje 
agentów handlowych i dystrybutorów oraz poszukuje możliwości 
zawiązania spółki joint venture. 

materiały i usługi 
budowlane 

48.  BOUA20191122001 
Ukraińska firma oferuje klientów z krajów UE usługi produkcyjne 
brykietu Pini-Kay. 

produkty 
drewniane, meble 

49.  BOES20191113001 

Hiszpańska firma produkcyjna oferuje części zamienne do maszyn 
rolniczych oraz narzędzia do wiercenia i dla górnictwa, 
kompatybilne z urządzeniami wiodących marek światowych. 
Firma poszukuje dystrybutorów. 

narzędzia i części 

50.   BOUK20190912002 

Brytyjski dostawca maszyn do cięcia laserem CO2 z polem 
roboczym o wymiarach od 300 x 200 mm do 3000 x 2000 mm i o 
mocy do 150W, używanych do grawerowania i ciecia metali 
powlekanych i niepowlekanych, plastiku, drewna, papieru, skóry, 
tektury oraz szkła poszukuje dystrybutorów mających klientów z 
sektorów edukacyjnego, produkcji  znaków, drukowania oraz 
inżynieryjnego. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

51.  BOBA20191021001 

Nowoczesny browar rzemieślniczy z Bośni i Hercegowiny 
produkuje obecnie piwo pale, ciemne oraz bezglutenowe. Firma 
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych z branży. Firma 
produkuje również piwo kontraktowo.  

spożywcza 

52.  BOIT20191111002 

Innowacyjna firma typu start-up, założona w 2016 roku we 
Włoszech (region  Apulia), produkuje w 100% naturalną i czystą 
spirulinę oraz funkcjonalne produkty wzbogacone spiruliną, np. 
makarony i miód. Spirulina to niebiesko-zielona mikroalga 
charakteryzująca się wysoką wartością odżywczą oraz niskim 
oddziaływaniem na środowisko - zdefiniowana przez  Organizację 
Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) jako 
„żywność przyszłości”. Firma poszukuje partnerów do współpracy 
w ramach umowy dystrybucji.  

spożywcza 

53.  BORO20191029001 

Rumuńska firma produkuje szeroki asortyment naklejek 
dekoracyjnych, dostępnych w różnych modelach, rozmiarach i 
kolorach. Firma poszukuje nowych partnerów biznesowych do 
współpracy w ramach umów dystrybucji.  

różne inne 
produkty 
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54.  BOAL20190626001 

Doświadczony artysta fotograf z Albanii (Tirana) chce oferować 
swoje usługi zagranicznym partnerom w ramach umowy 
podwykonawstwa. Firma specjalizuje się w  fotografii różnego 
typu, która min. obejmuje: zdjęcia reklamowe w zakresie 
beauty&fashion, portrety, zdjęcia  produktów, obiektów 
architektonicznych, różnego typu wydarzeń, dzieł sztuki.   

inne usługi 

55.  BOES20191021001 

Hiszpańska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem na rynku, 
specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości mozaiki szklanej, 
oferując szeroką gamę produktów w tym zakresie. Dbając o 
jakość produkcji, wysyłki produktów oraz innych usług 
realizowanych na rzecz klienta, firma stosuje najnowsze 
technologie. Poszukiwani są partnerzy do współpracy w ramach 
umów przedstawicielstwa handlowego  i umów dystrybucji.  

różne inne 
produkty 

56.  BOIT20191031004 

Włoska firma z siedzibą w Castellana Grotte (region Apulia, 
prowincja Bari), założona w  1976 r., produkuje mrożony 
makaron różnego rodzaju. Produkcja odbywa się według 
starożytnych technik, które do dziś stosowane są przez 
gospodynie domowe zamieszkujące Apulię.  Obecnie firma jest 
zmodernizowana i cieszy się dużym uznaniem w regionie, głównie 
z uwagi na jakość oferowanych produktów, używanych do 
przygotowania potraw. Firma jest gotowa na zawarcie nowych 
umów dystrybucji.  

spożywcza 

57.  BOBG20191118004 

Bułgarska firma produkująca konstrukcje metalowe, które mogą 
być stosowane w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, 
poszukuje międzynarodowych partnerów. Firma specjalizuje się 
w projektowaniu, produkcji, transporcie i budowaniu różnego 
rodzaju obiektów. Firma oferuje gotowe rozwiązania dla każdego 
projektu, wysyłając na miejsce budowy swoich 
wykwalifikowanych pracowników/specjalistów. Oferowana forma 
współpracy to umowa agencyjna.  

materiały i usługi 
budowlane 

58.  BOES20191114001 

Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w produkcji wyrobów 
włókienniczych jest zainteresowana współpracą na warunkach 
umowy produkcji. Głównym produktem firmy są spodnie męskie, 
ale oprócz nich w ofercie są również spodnie damskie i dziecięce 
wyprodukowane  w Hiszpanii.  
Jednocześnie firma oferuje artykuły/egzemplarze własnego 
projektu, dystrybutorom zainteresowanym ich komercjalizacją.   

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

59.  BOIT20191122003 

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
męskich płaszczy poszukuje partnerów (agencji handlowych i / 
lub usług dystrybucyjnych). Wszystkie produkty są wykonane z 
najwyższą starannością w zakresie materiałów i obejmują kroje 
zarówno klasyczne, jak i nowoczesne. Wytworna, szykowna 
włoska produkcja o wyjątkowym charakterze, cechująca się 
jakością w każdym detalu. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

60.  BOBG20191120001 

Bułgarski producent mody dziecięcej chciałby zawrzeć umowę o 
świadczenie usług dystrybucyjnych z właścicielami hurtowni lub 
umowy agencyjne z niezależnymi agentami i agencjami mody 
dziecięcej. 
Firma wydaje nowy katalog swoich linii dwa razy w roku i została 
zakwalifikowana do konkursu Junior Design Awards 2018. Firma 
tworzy różnorodne i przyciągające uwagę stroje zaprojektowane 
dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.  

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

61.   BOCH20190225001 

Szwajcarska firma specjalizuje się w procesach formowania 
wtryskowego (RIM), technologii kompozytów, tworzyw 
sztucznych wzmacnianych włóknami i "ocynowane". Bazując na 
swoim  ponad 30.letnim doświadczeniu w branży, produkują 
części spełniające konkretne specyfikacje klienta. Firma szuka 
możliwości zawarcia umów produkcyjnych z firmami, które 
potrzebują wysoce spersonalizowanych części, od prototypów po 
małe ilości lub serie do 1 500 sztuk rocznie. 

inne usługi 

62.  BOAL20191106003 

Albańska firma jest producentem okien i drzwi. Powstała 20 lat 
temu i oferuje szeroką gamę produktów z aluminium i tworzyw 
sztucznych, takich jak drzwi, okna itp. Firma poszukuje 
potencjalnych dystrybutorów, działających również w tym 
sektorze w celu zawarcia umów na usługi dystrybucyjne. 

materiały i usługi 
budowlane 

63.  BOUK20191021001 

Brytyjska firm,a opracowała urządzenie indukujące sen, które 
łagodzi bezsenność i poprawia wzorce snu dzięki serii 
zaprogramowanych dźwięków uspokajających. Urządzenie 
wykorzystuje opatentowaną technologię audio, aby pomóc 
mózgowi zresetować swój naturalny cykl snu. Urządzenie może 
być stosowane jako alternatywa dla leków bez recepty. Firma 
poszukuje dystrybutorów produktów medycznych, którzy 
pomogą produktowi w wejściu na nowe rynki. 

medycyna 

64.  BOIT20191030002 

Włoska firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej 
innowacyjnych tkanin tekstylnych, oferowanych przede 
wszystkim producentom mebli tapicerowanych, ale także małym 
rzemieślnikom i firmom architektonicznym. Firma szuka 
partnerów w celu zawarcia umów agencyjnych i umów o usługi 
dystrybucji. 

produkty 
drewniane, meble 

65.  BOSI20190924001 

Słoweńskie mikroprzedsiębiorstwo, specjalizuje się w tapicerce i 
cięciu pianki poliuretanowej. Firma wykorzystuje zaawansowane 
technologicznie maszyny do cięcia pianki i szycia. Gotowa jest do 
świadczenia usług innym firmom. Poszukują partnerów do umów 
produkcyjnych, podwykonawstwa i umów outsourcingowych. 

produkty 
drewniane, meble 
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66.  BONL20191113001 

Holenderskie MŚP opracowało czujnik i oprogramowanie, które 
umożliwia pomiar jakości wody w czasie rzeczywistym i kontrolę 
urządzeń do uzdatniania wody. Umożliwia to podmiotom 
odpowiedzialnym za infrastrukturę uzdatniania wody, wdrożenie 
systemów wczesnego ostrzegania w celu wykrycia zmian w 
jakości wody i / lub ograniczenia zużycia wody i energii, 
konserwacji i stosowania chemikaliów. MŚP poszukuje 
użytkowników końcowych do długoterminowej umowy 
serwisowej, a także dystrybutorów w Unii Europejskiej. 

inne usługi 

67.  BOIT20191106002 

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
galanterii skórzanej poszukuje agentów lub agencji, mogących 
reprezentować jej skórzane torby dla kobiet. Są to prawdziwie 
włoskie produkty, w tym modne torebki. Oczekiwana forma 
współpracy: umowy agencyjne. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

68.  BODE20191016001 

Niemieckie MŚP, z siedzibą w Saksonii, prowadzi działalność w 
zakresie produkcji i rozwoju części toczonych z różnych 
materiałów. Szukają możliwości współpracy z innymi firmami z 
całej Europy w ramach podwykonawstwa. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

69.  BOES20191008001 

Hiszpańska firma, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
urządzeń dźwiękowych i nagłośnieniowych, jest zainteresowana 
zawarciem umów agencyjnych, dystrybucji lub realizacji 
wspólnych przedsięwzięć z partnerem. Firma znana na rynku 
hiszpańskim chce rozszerzyć swoją działalność międzynarodową. 

różne inne 
produkty 

70.  BOUA20191004001 

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji 
klasycznych lemoniad, napojów owocowych i bezalkoholowych, 
opartych na europejskich przepisach, napojów niskokalorycznych, 
napojów energetycznych i wody dla niemowląt. Zakład 
produkcyjny znajduje się w regionach Dniepropietrowska i 
obwodu czerkaskiego. 
Firma poszukuje partnerów biznesowych (hurtowników, 
restauracji, sieci handlowych) do zawarcia umowy o usługi 
dystrybucyjne.  

spożywcza 

71.  BOGR20191101001 

Grecki producent przenośnych systemów energii elektrycznej, 
zasilanych wodą znajduje się w regionie Heraklionu na Krecie w 
Grecji. Firma specjalizuje się w produkcji latarek ratunkowych / 
ratowniczych, które nie działają ze źródłem energii elektrycznej, 
ale z wodą (tj. nie wymagają baterii). W celu dalszego 
rozszerzenia sieci dystrybucji firma szuka nowych partnerów na 
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

72.  BORU20190316013 

Rosyjska firma z Moskwy, opracowuje i produkuje systemy 
kontroli uszkodzeń, łopat, turbin, oparte na optycznym 
kompaktowym mechanizmie kontrolnym. Dążąc do wejścia na 
rynki zagraniczne, firma szuka partnerów do zawarcia umów 
licencyjnych. 

sektor morski, 
lotniczy 
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73.  BOIT20191031003 

Włoska firma została założona w Andrii, stolicy oliwy apulijskiej, 
pięć generacji temu. Firma produkuje oliwę extra virgin, 
organiczne i aromatyczne oleje. Firma poszukuje dystrybutorów 
w Europie i poza nią do współpracy na podstawie umów usług 
dystrybucyjnych. 

spożywcza 

74.  BOFR20191011001 

Francuskie MŚP opracowało izotermiczną kopertę do 48 
godzinnej ochrony produktów wrażliwych na temperaturę. 
Rozwiązuje to problemy z transportem produktów wymagających 
ochrony. Firma poszukuje partnerów handlowych, takich jak 
dostawcy opakowań transportowych do zawarcia umów 
dystrybucji. 

różne inne 
produkty 

75.  BODE20191114001 

Niemiecka firma z sektora IT opracowała grę opartą na wirtualnej 
rzeczywistości  (PS4 VR & PC VR), która jest również dostępna w 
wersji japońskiej i prostym języku mandaryńskim. Firma 
poszukuje partnera do cyfrowej publikacji i promocji gry na Play 
Station 4 w wersji japońskiej oraz na innych rynkach azjatyckich. 
Potencjalni partnerzy winni być zainteresowani zawarciem umów 
agencji handlowych i zaaranżować proces dystrybucji. 

komputery i IT 

76.  BOHR20190828001 

Mała firma chorwacka ma duże doświadczenie w usługach 
konsultacyjnych dla firm zainteresowanych pozyskaniem 
europejskich, krajowych, międzynarodowych i rządowych 
pożyczek i bezzwrotnych funduszy w wielu dziedzinach 
działalności. Firma chce zidentyfikować międzynarodowych 
partnerów do współpracy na zasadzie podzlecenia lub 
podwykonawstwa. 

doradztwo i 
konsultacje 

77.  BOBA20191029001 

Bośniacki producent odzieży roboczej dla takich branż jak 
ochrona zdrowia, budownictwo, służby ratownicze, produkcja i 
obsługa żywności (HORECA) poszukuje dystrybutorów lub 
agentów handlowych do zawarcia odpowiednich umów. Firma 
oferuje również wolne moce produkcyjne w szyciu w ramach 
umowy podwykonawstwa. Poszukiwani partnerzy w Europie. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

78.  BOMK20191115001 

Macedońskie MŚP, aktywne w produkcji nawozów mineralnych, 
poszukuje zagranicznych partnerów do budowy nowego zakładu 
w ramach umowy joint venture lub  dystrybutorów z branży 
rolnej w celu zwiększenia rocznej produkcji. 

rolnictwo 

79.  BORO20191112002 

Rumuńska firma z branży IT opracowała mobilną aplikację na iOS 
i Android do zamawiania i rezerwacji miejsc w restauracjach. 
Narzędzie ma poprawić usługi świadczone klientom, zredukować 
miesięczne koszty i zoptymalizować przepływ klientów. Aplikacja 
zapewnia korzyści zarówno restauracjom jak i klientom, którzy 
zdobędą  przyjemniejsze doświadczenie kulinarne. Rodzaj 
współpracy to umowa licencyjna lub agencji handlowej. 

komputery i IT 

80.  BOUK20190918001 

Brytyjski producent i dostawca wysokiej jakości, markowych 
artykułów z wełny, tweedu i owczej skóry poszukuje agentów i 
dystrybutorów z kontaktami wśród niezależnych sprzedawców 
wysokiej jakości odzieży i akcesoriów. Oferuje umowy agencji 
handlowej i usług dystrybucyjnych. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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81.  BOSI20190930001 

Słoweńska firma rodzinna jest aktywna w projektowaniu i 
produkcji wyrobów z plastiku, urządzeń i komponentów 
(pojemniki, rurociągi i systemy wentylacyjne). Firma oferuje 
usługi i produkty w ramach umowy produkcyjnej, ale również 
umowy podwykonawstwa i/lub podzlecania zainteresowanym 
europejskim MŚP i dużym firmom przemysłowym np. z sektora 
biochemii. 

różne inne 
produkty 

82.  BOHR20190429002 

Chorwacka firma oferuje usługi w zakresie SEO (optymalizacja 
narzędzi wyszukiwania) firmom chcącym wzmocnić swoją pozycję 
w wybranej branży. Poszukuje umów usług podzlecenia lub 
podwykonawstwa. 

komputery i IT 

83.  BOIL20191124001 

Wiodąca izraelska firma specjalizująca się w rozwoju, produkcji i 
marketingu wysokiej jakości medycznych zestawów i systemów 
diagnostycznych opracowała nowy test do określania typu 
haptoglobiny, markera zapowiadającego rozwój wysokiego 
ryzyka komplikacji sercowo-naczyniowych w ludzkim serum. 
Firma poszukuje umów agencji handlowych i usług 
dystrybucyjnych do zwiększenia sprzedaży testu. 

medycyna 

84.  BORU20190318001 

Rosyjska firma z Tatarstanu zaangażowana w produkcję studni do 
wydobywania ropy naftowej oferuje kompaktowe 
piezoelektryczne zestawy pompujące do dystrybucji na rynkach 
zagranicznych. 

różne inne 
produkty 

85.  BOIT20191111004 

Włoska firma z Apulii produkuje porcelanowe kafle. Łączy 
nowoczesną technologię z tradycyjnym rzemiosłem. Jest zdolna 
do produkcji wykładzin kamiennych lub nowoczesnych projektów 
wystroju wnętrz, aby spełnić różnorodne potrzeby klientów. 
Firma jest zainteresowana sprzedażą swoich produktów za 
granicą poprzez umowy usług dystrybucyjnych lub agencji 
handlowej do projektów renowacyjnych i/lub nowych budynków. 

różne inne 
produkty 

86.  BORO20191113003 

Rumuńska firma specjalizuje się w ręcznym wyrobie biżuterii z 
żywic. Oferuje szeroki asortyment produktów od pierścionków, 
kolczyków, naszyjników, bransolet, wisiorków do broszek i 
spinek. Wszystkie wyroby są wykonane ręcznie według własnych 
wzorów, z wysokiej jakości żywicy. Firma jest zainteresowana 
znalezieniem partnerów do dystrybucji swoich wyrobów na bazie 
umowy usług dystrybucyjnych. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

87.  BOIT20191112002 

Włoska firma zlokalizowana na południu kraju oferuje produkty 
spożywcze: warzywa w oliwie, pieczone warzywa, sosy, dżemy 
sporządzone nowoczesnymi technikami, ale z tradycyjną 
starannością. Firma poszukuje dystrybutorów. 

spożywcza 

88.  BOES20191120001 

Farmaceutyczna firma z centralnej Hiszpanii zajmuje się 
rozwojem, produkcją i dystrybucją leków. Poszukuje usług 
dystrybucyjnych i/lub umowy produkcyjnej. Oferuje szeroki 
zakres specyfików farmaceutycznych, suplementów diety i 
kosmetyków. Oferuje też usługi produkcyjne kontrahentom pod 
ich markami. 

medycyna 
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89.  BOBA20191107001 

Bośniacka firma IT powstała w 2013 i zajmuje się rozwojem 
złożonych aplikacji web i mobilnych, opartych głównie na 
technologiach oprogramowania otwartego. Specjalizuje się w 
rozwoju oprogramowania dla przemysłu samochodowego, 
logistyki i komunikacji. Firma poszukuje partnerów do umów 
agencji handlowej, podzlecenia lub usługowej, ze wskazaniem 
Norwegii, Szwecji, Danii, Niemiec, Austrii i Zjednoczonego 
Królestwa. 

komputery i IT 

90.  BOIT20191016002 

Włoski importer i eksporter świeżych owoców poszukuje 
dystrybutorów i agentów. Firma oferuje winogrona 
eksportowane do wielu krajów europejskich oraz owoce 
egzotyczne importowane z różnych krajów. 

spożywcza 

91.  BOIT20190927001 

Włoska winnica zlokalizowana na południu kraju i bazująca na 
tradycjach rodzinnych poszukuje dystrybutorów do rozszerzenia 
sprzedaży na rynkach europejskich. Wina są wytwarzane z 
użyciem technologii "alberello" na terenie położonym 150 m nad 
poziomem morza, z wysokimi średnimi temperaturami i rzadkimi 
opadami deszczu. Firma stosuje organiczne techniki produkcji 
win, minimalną obróbkę bez użycia dodatków chemicznych. 
Firma poszukuje  dystrybutorów. 

spożywcza 

92.  BOFR20191107002 

Francuska firma projektuje i produkuje naturalne organiczne 
nawozy dla profesjonalistów i jest liderem na rynku takich 
produktów na rynku krajowym. Bazą produktów jest owczy 
nawóz. Firma poszukuje umów handlowych z dystrybutorami 
nawozów w całej Europie. 

rolnictwo 

93.  BORU20190311008 
Rosyjska firma z regionu Niżnego Nowogrodu produkuje miękkie 
soczewki i sztuczne tęczówki. Firma poszukuje partnerów do 
zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

94.  BOES20190807001 

Hiszpańska firma rozwija systemy monitorowania powietrza i 
wody, które łączą automatyczną konfigurację osprzętu (plug-and-
play) z internetem rzeczy (IoT), sztuczną inteligencję i technologię 
chmury do wydajnego przepływu danych w czasie rzeczywistym, 
które mogą być przechowywane i pobierane nawet w obszarach 
bez okablowania. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów, 
obecnych na rynku, z wiedzą i doświadczeniem. Oferuje stałe 
wsparcie techniczne. 

komputery i IT 

95.   BOIT20191008001 

 
Włoska firma zajmująca się sprzętem ratunkowym i 
rozwiązaniami dla przemysłu stoczniowego szuka umowy 
finansowej lub produkcyjnej na prototypowanie i produkcję 
rewolucyjnego systemu do ratowania ludzi z morza lub tonących 
statków. System opracowany przez firmę składa się z 
nadmuchiwanej rampy ratunkowej, która umożliwia przejście po 
schodach do statku ratunkowego. Po zwolnieniu systemu 
blokowania stopni rampa zamienia się w zjeżdżalnię, która 
umożliwia przewóz także rannych. 

różne inne 
produkty 
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96.   BOIT20191125002 

 
Włoska firma jest małym producentem oświetlenia i lamp 
rzemieślniczych. Projekt odbywa się przez skonsolidowany zespół 
architektów i projektantów, którzy bezpośrednio zajmują się 
fazami prototypowania. Każda lampa jest szczegółowo badana, 
poddawana ręcznym kontrolom i wykończeniom. 
Firma poszukuje partnerów B2B z Europy i USA, przedstawicieli 
handlowych i dystrybutorów. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

97.   BODE20191108001 

 
Niemieckie MŚP opracowuje i zapewnia indywidualnie 
zaprojektowane i dostosowane systemy do podstawowych 
eksperymentów i stosowanych nauk przyrodniczych. Firma 
oferuje także wsparcie w zakresie zmiany opracowanych 
rozwiązań / demonstratorów w urządzenia dostępne na rynku. 
Teraz szukają zainteresowanych klientów, którzy potrzebują 
wsparcia, aby rozwinąć swoją indywidualny pomysł na sprzęt do 
biegania. Współpraca jest przewidziana w ramach umów 
podwykonawstwa lub umów produkcyjnych. 

różne inne 
produkty 

98.   BOIL20191104001 

Izraelska firma opracowuje i produkuje innowacyjne, niezawodne 
i wysokiej jakości produkty oświetlenia awaryjnego. 
Jej produkty są przeznaczone do instalacji w różnych 
zastosowaniach, takich jak obiekty użyteczności publicznej, 
budynki przemysłowe, biura i budynki mieszkalne. Firma chce 
zawrzeć umowy o świadczenie usług dystrybucji z partnerami, 
którzy mogą reprezentować jej produkty. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

99.   BOSK20191119001 

Słowacka firma, producent produktów i towarów szklanych - 
szkło użytkowe dla gospodarstw domowych, szkło premium i 
szkło zdobione na każdą okazję - poszukuje przedstawicieli 
handlowych i dystrybutorów, nie tylko z rynku UE. 

różne inne 
produkty 

100.   BORU20190317004  

Rosyjski projektant aplikacji do rejestrowania ruchu twarzy dla 
branż kreatywnych szuka partnerów do współpracy na podstawie 
umowy licencyjnej. Firma jest również zainteresowana 
zdobyciem pozycji na rynkach zagranicznych poprzez świadczenie 
usług informatycznych dla zagranicznych partnerów w ramach 
umowy podwykonawczej. 

inne usługi 

101.   BONL20191028002 

Od 2005 r. To holenderskie MŚP posiada różne ekskluzywne 
receptury antyperspirantów, które zapewniają ochronę przed 
poceniem i zapachami średnio przez 5 dni (gwarantowane) 
farmaceutom, szpitalom, aptekom, domom towarowym oraz w 
Internecie zarówno w kraju, jak i za granicą. Produkty są 
dostarczane luzem jako spray lub żel lub pakowane do sprzedaży 
pod marką własną. Aby rozszerzyć swoją obecność na rynkach 
zagranicznych, firma poszukuje dystrybutorów z dostępem do 
wspomnianych kanałów sprzedaży. 

różne inne 
produkty 
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102.  BOHR20191108001 

Mały chorwacki producent rustykalnych i współczesnych 
ceramicznych ręcznie malowanych piorunów i naczyń 
ceramicznych do użytku w przemyśle i gospodarstwie domowym 
szuka pośredników handlowych na rynku UE. 
Firma oferuje swoją wiedzę specjalistyczną jako producent 
ceramicznych produktów rustykalnych poprzez umowy o 
podwykonawstwo i usługi dystrybucji dla firm architektonicznych 
i projektowych. 

różne inne 
produkty 

103.   BORO20191124001 

Mała rumuńska firma poszukuje partnerów w całej Europie. 
Firma oferuje wyspecjalizowane usługi serwisowe, doradztwo i 
szkolenia w zakresie zgrzewania ultradźwiękowego i maszyn do 
zaciskania lub działa jako pośrednik dla innych usług w branży 
motoryzacyjnej. 
Partnerem poszukiwanym powinna być każda firma działająca w 
branży motoryzacyjnej, która chce otworzyć lub rozszerzyć 
działalność na podstawie umowy outsourcingowej lub 
reprezentować spółkę rumuńską na podstawie umowy 
agencyjnej. 

różne inne 
produkty 

104.  
 
 BORS20180125003 

Serbska firma opracowuje i wdraża systemy do automatycznego 
spawania. Firma oferuje podwykonawstwo większych projektów 
najnowocześniejszych usług spawalniczych w powietrzu i wodzie. 
Spawają również nadstopy na bazie niklu i aluminium. Firma 
posiada technologię automatycznego spawania w wycinaniu 
plazmowym 2D i 3D części, które zapewniają wysoką jakość 
spawanych / ciętych elementów. Szukają partnerstwa z firmami 
świadczącymi usługi serwisowe dla różnych branż. 

inne usługi 

105.   BOIT20191120001 

Włoska znana firma z dużym doświadczeniem w zakresie 
profesjonalnych usług wydawniczych chciałaby rozszerzyć swoją 
obecność na rynkach zagranicznych i zostać podwykonawcą 
podmiotów potrzebujących wysokiej jakości publikacji 
korporacyjnych, zarówno drukowanych, jak i cyfrowych. 

różne inne 
produkty 

106.   BODE20191112001 

Niemiecki producent wysokiej jakości implantów ortopedycznych, 
urazowych i kręgosłupa szuka pośredników handlowych. 
Poszukiwani partnerzy to doświadczeni dystrybutorzy lub 
przedstawiciele handlowi specjalizujący się w implantach 
chirurgicznych kości. 

różne inne 
produkty 

107.  
BORO2019051500
1 

Rumuńska firma specjalizująca się w budowie statków oraz 
naprawie / konserwacji statków poszukuje nowych partnerów do 
rozszerzenia działalności. Firma poszukuje partnerów w 
przemyśle stoczniowym (produkcja i montaż pokryw, obsługa 
śladów elektrycznych, wentylacja i klimatyzacja) do pracy w 
ramach umów outsourcingowych i podwykonawczych w celu 
znalezienia nowego, opłacalnego obiektu i rozszerzenia 
działalności. 

różne inne 
produkty 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

108.  BOAL20191021001 

 
Firma informatyczna z siedzibą w Tiranie w Albanii koncentruje 
się na cyfryzacji usług biznesowych. Oferują usługi digitalizacji dla 
usług outsourcingu IT / near-shoringu i umów podwykonawstwa, 
w tym między innymi: nazwy stron internetowych, hosting stron 
internetowych, projekty stron internetowych, systemy 
internetowe, marketing internetowy i wsparcie internetowe, 
doradztwo IT, branding, tworzenie aplikacji mobilnych itd. 
Firma poszukuje umów na outsourcing i podwykonawstwo w 
krajach UE. 

inne usługi 

109.   BOAM20191009003  

Armeński producent zajmuje się produkcją srebrnej biżuterii, 
pamiątek i zastawy stołowej. Firma produkuje srebrne 
pierścionki, naszyjniki, bransoletki, wisiorki, krzyże, broszki, a 
także ramki pamiątkowe i zastawę stołową. Firma wykorzystuje 
do produkcji szkliwa i różne kamienie naturalne. 
Producent szuka umowy dystrybucyjnej. 

różne inne 
produkty 

110.   BOAM20191119001 

Ta armeńska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 
naturalnych pigmentów mineralnych i ziemnych, które można 
stosować do produkcji różnych farb, a także w projektach 
restauracyjnych, kosmetycznych, spożywczych i innych. Ten 
producent już eksportuje swoją produkcję do innych krajów i 
chce znaleźć nowe rynki zbytu. Firma szuka umowy agencyjnej, 
umowy usług dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

111.  BOFR20191016001 

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w zakresie 
bezpieczeństwa, badań i rozwoju oraz sztucznej inteligencji 
francuskiej firmie udało się zabezpieczyć ponad milion adresów e-
mail. Firma oferuje bardzo wartościową obsługę klienta z ponad 
95% satysfakcją. Oprogramowanie sortuje wiadomości e-mail 
(aby uniknąć spamu), odzyskuje czysty system poczty e-mail i 
pomaga zaoszczędzić czas i spokój. Firma jako lider na francuskim 
rynku antyspamowym jest gotowa do wejścia na rynek 
międzynarodowy i szuka umów agencyjnych. 

inne usługi 

112.   BOFI20191003001  

Fińskie MŚP oferuje system automatyzacji poziomu 2 maszyn do 
odlewania płyt i kęsów stosowanych w przemyśle metalowym, 
motoryzacyjnym i budowlanym. Poszukiwanymi partnerami są 
firmy z branży odlewniczej, producenci maszyn odlewniczych i 
firmy świadczące usługi automatyzacji. Rolą poszukiwanego 
partnera jest licencjobiorca, który również otrzymuje usługi 
posprzedażowe. 

inne usługi 

113.    BOIT20191016001 

Włoska firma z siedzibą w Minervino Murge (Apulia) uprawia 
wyłącznie rolnictwo ekologiczne od 1998 roku. Firma zdobyła 
wiele nagród za jakość oleju. Firma poszukuje dystrybutorów w 
UE zainteresowanych ekologiczną oliwą z oliwek najwyższej 
jakości z pierwszego tłoczenia, organicznymi migdałami i 
ekologicznymi „taralli” (typowymi pikantnymi przekąskami z 
Apulii) wytwarzanymi z mąki migdałowej, zgodnie z umowami o 
dystrybucji. 

rolnictwo 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

114.    BORO20191107001 

Rumuńskie MŚP znajduje się w Klużu-Napoce. Firma produkcyjna, 
która oferuje zagranicznym partnerom usługi obróbki CNC 
(komputerowe sterowanie numeryczne). Firma może pracować 
jako podwykonawca dla firm, które nie są w stanie sprostać 
wysokim wymaganiom produktowym. Są również chętni do pracy 
na podstawie umów produkcyjnych. 

inne usługi 

115.  BRDE20191108001 

Niemiecka firma zajmująca się obróbką metali produkuje schody, 
poręcze, dachy i inne elementy z profili trapezowych i innych 
blach. Ze względu na zbyt dużą ilość zamówień firma poszukuje 
obecnie dostawców lub podwykonawców, którzy mogliby przejąć 
część produkcji. 

metalowa 

116.  BRUK20191022001 

Nagradzany brytyjski projektant luksusowej odzieży damskiej 
poszukuje producentów najwyższej jakości sukienek, tkanych 
topów, spódnic, odzieży wierzchniej (wełnianych i kaszmirowych 
płaszczy, skórzanych kurtek itp.) oraz drobnych towarów. Ta 
nowa marka poszukuje partnera dla niskonakładowych 
producentów odzieży luksusowej w ramach długich i korzystnych 
dla obu stron umów produkcyjnych, w których obie firmy będą 
się wspólnie rozwijać. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

117.  BRDE20191025001 

Niemiecki producent wysokiej klasy urządzeń i komponentów 
elektrycznych i elektronicznych poszukuje podwykonawcy w Unii 
Europejskiej. Działające na skalę światową MŚP poszukują 
dostawcy usług produkcji sprzętu elektronicznego (EMS) w 
zakresie montażu płytek obwodów drukowanych (PCB). 
Oferowany rodzaj współpracy to umowa o podwykonawstwo lub 
outsourcing. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

118.  BRSI20191108001 

Słoweńska firma jest deweloperem i producentem produktów i 
zabawek do ochrony i wzmacniania zdolności poznawczych, 
sensorycznych i ruchowych osób starszych, osób z demencją i 
dzieci. Poszukuje ona doświadczonych producentów, którzy 
podpiszą umowę na produkcję nowo opracowanych produktów 
(gra planszowa, gra na stole drewnianym i drewniane 
(warstwowe) puzzle). 

nauka/edukacja 

119.  BRTR20191118001 

Turecki producent dermokosmetyków/produktów 
pielęgnacyjnych potrzebuje surowców, oferuje podpisanie 
umowy z dostawcą. Dostawcy muszą posiadać doświadczenie w 
pokrewnych dziedzinach. Partner powinien posiadać wiedzę na 
temat produktów i musi być w kontakcie w odpowiednim czasie.  

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

120.  BRES20191022001 

Hiszpański dystrybutor profesjonalnych produktów i sprzętu 
fotograficznego i wideo poszukuje innowacyjnych produktów 
fotograficznych i wideo w celu rozwoju portfolio produktów. 
Firma jest zainteresowana podpisaniem umów dystrybucyjnych. 

reklamowa, 
filmowa 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

121.  BRRO20191024001 

Ta rumuńska firma ma siedzibę w Cluj-Napoca w Transylwanii. 
Swoją działalność rozpoczęła w 2018 roku i zatrudnia 5 
pracowników. Zajmuje się projektowaniem i drukowaniem 
modeli 3D, wykonując skalowalne modele architektoniczne 
począwszy od rysunków 2D. Rumuńska firma poszukuje 
długoterminowych dostawców włókien i materiałów do druku 
3D. 

komputery i IT 

122.  BRDE20191018001 

Ta niemiecka agencja rekrutacyjna rekrutuje pracowników dla 
swoich klientów w Niemczech w różnych sektorach (m.in. opieka 
zdrowotna, inżynieria, rolnictwo, produkcja/produkcja, logistyka). 
Poszukują oni wiarygodnych partnerów europejskich w sektorze 
rekrutacji, na podstawie umów o świadczenie usług, aby 
zapewnić Niemcom wystarczającą liczbę pracowników. 

inne usługi 

123.  BRSE20191121001 

Szwedzka firma handlowa zajmująca się sprzedażą akcesoriów i 
części zamiennych do maszyn ogrodniczych poszukuje 
producentów kabli sygnałowych / drutu granicznego do kosiarek 
automatycznych. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych 
współpracą na zasadzie podwykonawstwa. 

narzędzia i części 

124.  BRES20191114001 

Hiszpańska firma, zajmująca się dystrybucją produktów i sprzętu 
medyczno-sanitarnego (w szczególności instrumentów 
traumatologicznych) chce specjalizować się w obszarze 
kręgosłupa i włączyć do swojego portfolio implanty kręgosłupa 
oraz usuwanie implantów i wdrażanie materiałów chirurgicznych. 
Spółka poszukuje umów dystrybucyjnych głównie z producentami 
europejskimi. 

medycyna 

125.  BRFR20191107001 

Francuskie MŚP, specjalizujące się w produkcji preparatów 
mlekozastępczych i uzupełniającej żywności dla młodych 
zwierząt, poszukuje dostawców mleka w proszku, słodkiej 
serwatki w proszku i ponownie odtłuszczonego mleka w proszku 
dla cieląt. Proszki lub surowce muszą być zgodne ze 
specyfikacjami technicznymi, aby mogły zostać włączone do 
produktów końcowych, wysokowydajnej żywności dla cieląt. 
Firma poszukuje długoterminowych umów z dostawcami. 

rolnictwo 

126.  BRIT20191120001 

Włoska firma produkująca materiały drukowane dla instytucji 
publicznych jest liderem na rynku krajowym i poszukuje 
partnerów do wspólnego uczestnictwa w przetargach publicznych 
UE w ramach umowy joint venture lub podwykonawstwa. W 
zamian firma oferuje partnerom wsparcie w uczestnictwie we 
włoskich przetargach w obszarach zainteresowania. 

reklamowa, 
filmowa 

127.  BRUK20191105001 

Brytyjski projektant i producent rozwiązań do okien, drzwi i 
zasłon poszukuje nowych dostawców, którzy są w stanie spełnić 
rygorystyczne wymagania jakościowe dotyczące tkanin, 
elementów żaluzji, profili i automatyzacji na podstawie umów 
produkcyjnych. 

różne inne 
produkty 
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128.  BRUK20191104003 

Londyńska firma jest cyfrowym rynkiem zbytu dla klienta, w 
którym ludzie mogą wymieniać książki. Firma z powodzeniem 
weszła na rynek w Estonii, a teraz przygotowuje się do 
wprowadzenia produktu w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Firma jest 
tanim serwisem dla wszystkich, którzy mogą znaleźć i łatwo 
zdobyć fizyczną książkę z rynku wtórnego. Przedsiębiorca 
poszukuje możliwości współpracy z firmami kurierskimi w Europie 
w ramach umowy o świadczenie usług. 

inne usługi 

129.  BRIE20191018001 

Mała irlandzka firma specjalizująca się w produkcji hurlingu 
poszukuje dostawcy desek ciętych na wymiar. Idealnie jesiony, z 
których wycinane są deski, powinny mieć gładką korę i mieć 25-
40 lat. Rodzaj poszukiwanej umowy to umowa dostawcy z 
partnerem, który może spełnić specyfikacje wymagane dla 
irlandzkiej firmy. 

produkty 
drewniane, meble 

130.  BRUK20191111001 

Brytyjska firma eventowa, która opracowała rozwiązanie 
technologiczne obejmujące zarówno sprzęt, jak i 
oprogramowanie celem wsparcia profesjonalistów z branży 
eventowej. Rozwiązanie to wykorzystuje technologię komunikacji 
bliskiego zasięgu (NFC). Brytyjska firma szuka producenta, który 
produkuje karty NFC w zamówieniach hurtowych, na mocy 
umowy produkcyjnej. 

komputery i IT 

131.  BRRO20191111001 

Rumuńska firma produkuje w 100% naturalne, ręcznie robione 
kosmetyki dla kobiet i mężczyzn. Firma produkuje szeroką gamę 
produktów, w tym kremy (na dzień, na noc, 
przeciwzmarszczkowe, po goleniu itp.), eliksiry, masła do ciała, 
peelingi i złuszczające, balsamy do ust itp. Wszystkie produkty są 
wytwarzane na podstawie własnych przepisów firmy. Firma 
poszukuje międzynarodowych dostawców opakowań 
kosmetycznych na podstawie umów produkcyjnych. 

opakowania, papier 

132.  BRBE20191106001 

Belgijskie konsorcjum specjalizujące się w roztworach 
katalitycznych poszukuje niepowlekanego metalicznego monolitu 
/ podłoża o różnych kształtach o geometrii porów 
przypominającej plaster miodu. Produkt zostanie wykorzystany w 
testach pilotażowych w zakładzie partnera przemysłowego przed 
uprzemysłowieniem. Grupa badawcza szuka dostawcy tego 
rodzaju podłoża metalicznego. 

różne inne 
produkty 

133.  BRSE20191001001 

Mały szwedzki browar szuka dębowych beczek, którzy byliby w 
stanie dostarczyć beczki używane do dojrzewania win premium w 
określonych warunkach. Firma jest zainteresowana umową z 
dostawcą i wykorzystaniem beczek do własnych potrzeb w 
zakresie dojrzewania. 

produkty 
drewniane, meble 
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134.  BRRO20191104001 

Regionalna firma zajmująca się importem i dystrybucją, 
zlokalizowana w północno-wschodniej Rumunii, działająca w 
dziedzinie produktów przemysłowych, w szczególności 
materiałów wykończeniowych do budowy, instalacji, konserwacji, 
czyszczenia i innych dot. wyposażenia domów i budynków, jest 
zainteresowana nawiązaniem relacji w zakresie działalności 
importowej i dystrybucyjnej z zagranicznymi partnerami, 
będącymi w stanie dostarczać nowe produkty do wykończenia i 
izolacji budynków, na podstawie umów agencyjnych i umów o 
usługi dystrybucyjne. 

materiały i usługi 
budowlane 

135.  BRUK20191028001 

Brytyjska firma specjalizuje się w wydajnym magazynowaniu i 
dystrybucji produktów w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorstwo 
posiada magazyn o powierzchni 12,5 tys. mkw., który jest w pełni 
ubezpieczony z linkami do szybkiej dostawy. Firma posiadają 
również dział marketingu cyfrowego, którego używa do 
optymalizacji stron i platform handlu elektronicznego. Firma 
oferuje usługi dystrybucji dla dostawców innowacyjnych 
produktów pragnących rozszerzyć działalność na terytorium 
Wielkiej Brytanii. Preferowane kategorie to: elektronika, 
przyjazna środowisku żywność ekologiczna, kosmetyki 
organiczne. 

spożywcza 

136.  BRNL20190916001 

Holenderska marka odzieżowa importująca odzież dziecięcą i 
niemowlęcą chciałaby zlecić produkcję własnych wzorów do 
regionu azjatyckiego, takiego jak Indie. W przypadku nowej linii 
produktów MŚP poszukuje nowych dostawców dziecięcych 
kaloszy z polichlorku winylu. Portfolio klientów jest 
zróżnicowane, a supermarkety są ważnym kanałem dystrybucji. 
Dlatego potencjalny dostawca powinien być w stanie zaoferować 
niski poziom cen. Możliwość współpracy w oparciu o 
porozumienie produkcyjne. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

137.    BOPT20191016001  

Portugalska grupa firm założona w 1973 r. w środkowej części 
Portugalii, została utworzona przez wytwórców prefabrykatów z 
betonu i kamienia. Branże te opracowują innowacyjne 
rozwiązania techniczne w zakresie powłok i mebli ulicznych. 
Obejmują 4 różne marki przemysłowe. 
Firmy poszukują partnerów zagranicznych do działania w 
charakterze dystrybutorów i / lub przedstawicieli handlowych. 

inne usługi 

138.  BOUA20191018001  

Firma z Ukrainy jest wiodącym wschodnioeuropejskim 
producentem win musujących produkowanych metodą klasyczną. 
Pełny cykl produkcyjny odbywa się na głębokości ponad 72 
metrów w podziemnych tunelach gipsowych, który utrzymuje 
unikalne warunki mikroklimatyczne przez cały rok. 
Firma szuka partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej.  

spożywcza 
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139.   BODE20191017001  

Niemiecka firma oferuje produkcję neutralnych dla środowiska 
opakowań z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP), które są 
indywidualnie dostosowane do konkretnych wymagań 
dotyczących pakowania. Opakowania mogą być oferowane w 
jakości biodegradowalnej. Opakowanie nadaje się do wielu 
produktów z przemysłu tekstylnego, motoryzacyjnego, 
medycznego i innych. Poszukuje się partnerów do umów o 
podwykonawstwo lub produkcję. 

opakowania, papier 

140.    BOPT20191115001  

Portugalska firma, specjalizująca się w komunikacji 
bezprzewodowej i rozwiązaniach dla Internetu przedmiotów, 
szuka umów outsourcingowych lub umowy podwykonawstwa w 
zakresie rozwiązania analizy porównawczej doświadczeń 
użytkowników dla operatorów sieci komórkowych, regulatorów 
telekomunikacyjnych i dostawców usług. Rozwiązanie jest 
gotowe do wersji wcześniejszej niż 5G i jest obecnie dostępne. 
Firma poszukuje partnerów do pomocy w zawieraniu i 
zabezpieczaniu umów biznesowych. 

komputery i IT 

141.  BOUA20191104001  

Ukraiński producent klocków hamulcowych, okładzin 
hamulcowych, okładzin sprzęgła, materiałów uszczelniających 
oraz innych produktów ciernych i hamulcowych jest obecny na 
rynku od 40 lat. Zakład jest producentem elementów 
hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego, kolejowego, 
kamieniołomów i innych. Jest certyfikowany zgodnie ze 
wszystkimi standardami i wymogami UE. Firma poszukuje 
przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. 

narzędzia i części 

142.  
  
BOMK20191118001  

Macedońska firma zajmująca się projektowaniem, budową, 
nadzorem i rewizją konstrukcji budynków pierwszej kategorii 
oferuje podwykonawstwo konstrukcji stalowych. Firma oferuje 
również montaż konstrukcji stalowych dla zagranicznych 
partnerów biznesowych na podstawie umów outsourcingowych. 

inne usługi 

143.    BOIT20191114002  

Włoska firma z siedzibą w Bari w regionie Apulia, specjalizująca 
się w zarządzaniu międzynarodową wysyłką w celu importu / 
eksportu towarów do / z dowolnego miejsca na świecie i 
logistyce (nawet w przypadku towarów niebezpiecznych), szuka 
umowy na outsourcing lub partnerów podwykonawczych dla 
większa integracja. 

inne usługi 

144.  BORO20191114001  

Rumuńskie MŚP zostało założone w 2011 r. i zajmuje się 
produkcją ręcznie robionych miniatur z drewna, korka, 
ciecierzycy i innych materiałów roślinnych oraz ich sprzedażą. Są 
to miniatury przedmiotów służące promocji i znajomości celów 
turystycznych i kulturalnych. Są zainteresowani zagraniczną 
współpracą z firmami w ramach umowy agencyjnej i / lub umowy 
o usługi dystrybucyjne. 

inne usługi 
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145.  BOIE20191114001  

Irlandzka firma zarządzająca ryzykiem z siedzibą w Dublinie 
opracowała własny program prognozowania zmienności do 
zarządzania ryzykiem. Program prognostyczny to w pełni 
systematyczny program, który ma na celu prognozowanie 
zmienności na giełdzie od 24 godzin do nawet miesięcznego 
wyprzedzenia, w odstępach 5 minut w ciągu dnia. Firma chce 
zawrzeć umowy licencyjne z osobami zarządzającymi wyższym 
ryzykiem i inwestorami. 

inne usługi 

146.  BOBA20180813001  

Firma została założona w 1997 roku i przez lata rozwijała swoją 
działalność. Firma dąży do zawarcia umowy produkcyjnej z 
partnerami zagranicznymi, którzy mają własną produkcję, aby 
firma mogła produkować maszyny i / lub części dla partnerów 
zagranicznych zgodnie z ich licencją i standardami. Firma wymaga 
także od zagranicznych partnerów dystrybucji produktów firmy 
na rynek krajowy. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

147.    BOBG20191122001  

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji i projektowaniu 
odzieży damskiej szuka partnerstwa międzynarodowego. 
Potencjalne nowe partnerstwa są preferowane w ramach umów 
o świadczenie usług dystrybucji. 

inne usługi 

148.    BODE20190620001  

Firma z Niemiec koncentruje się na obróbce powierzchni. MŚP 
specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji PVD (Physical 
Vapour Deposition), powlekania galwanicznego i polerowania. 
Jedną z zalet jest to, że firma realizuje zarówno galwanizację, jak i 
obróbkę PVD. Firma szuka nowych partnerstw i oferuje swoje 
usługi w ramach umowy podwykonawczej. 

inne usługi 

149.    BOTR20191119001  

Turecki producent granulatów drzewnych i tarcicy EnPlus A1, 
zarówno przemysłowych, jak i mieszkalnych, oferuje przyjazne 
dla środowiska produkty w ramach umowy handlowej lub usług 
dystrybucyjnych, aby rozszerzyć swoją działalność na Europę i 
region Morza Śródziemnego. Pellet drzewny jako paliwo biomasy 
jest doskonałym alternatywnym źródłem energii do paliw 
kopalnych ze względu na jego niski popiół, wysoką wartość 
opałową, niską emisję węgla, odnawialność i zrównoważony 
rozwój.  

inne usługi 

150.  BORO20191022001 

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji mebli na 
zamówienie do wnętrz domowych oferuje swoje usługi w ramach 
umowy produkcyjnej i umowy dystrybucyjnej. Firma jest 
zainteresowana współpracą z dystrybutorami, projektantami i 
bezpośrednimi klientami z krajów UE. Firma zapewni transport 
mebli do miejsca docelowego, a także dostarczy szczegółowe 
instrukcje montażu skierowane do specjalisty. 

inne usługi 

151.  BOUA20191024001 

Ukraińska firma jest przedsiębiorstwem badawczo-produkcyjnym 
specjalizującym się w zwiększaniu niezawodności i trwałości 
sprzętu górniczego dzięki projektowaniu i produkcji specjalnej 
gumowej podszewki i innych gumowych produktów technicznych 
wysokiej jakości. Umowa produkcyjna jest oferowana partnerom 
poszukującym wiarygodnego producenta kontraktowego. 

inne usługi 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

152.    BODK20191105001 

Innowacyjny duński start-up w sektorze cyberbezpieczeństwa 
opracował system, który naśladuje element sieci i może zapewnić 
wczesne ostrzeżenie przed próbami włamania. Produkt jest 
obecnie wdrażany zarówno w USA, jak i Europie, a firma zamierza 
dalej rozwijać się poprzez umowy z agencjami handlowymi. 

inne usługi 

153.  BOUK20191001001  

Brytyjska firma programistyczna poszukuje partnerów 
zainteresowanych integracją plików PDF (Portable Document 
Format) z konwerterami HTML5 lub SVG (skalowalna grafika 
wektorowa) w ich bieżącej aplikacji na podstawie umowy 
licencyjnej, z udziałem w przychodach lub zryczałtowanym 
kosztem. 

inne usługi 

154.    BORU20190318009 

Rosyjska firma specjalizująca się w nanotechnologiach 
molekularnych używanych w rolnictwie, kosmetyce, przemyśle i 
przemyśle farmaceutycznym szuka międzynarodowych 
partnerów do podpisania umów o usługi dystrybucyjne. Po latach 
badań naukowych i rozwoju przemysłowego firma wynalazła 
szeroką gamę produktów. 

inne usługi 

155.  BOUA20191107001  

Ukraińska firma inżynierska działa od 17 lat na rynku ukraińskim i 
polskim. Firma oferuje indywidualne szafy elektryczne dla 
różnych branż: 
- tablice rozdzielcze 
- szafki kompensacyjne 
- szafki wzbudzenia 
- szafy automatyki przemysłowej 
Firma jest zainteresowana umowami produkcyjnymi. 

inne usługi 

156.    BOBG20191115002  

Bułgarska firma z doświadczeniem w przetwarzaniu i produkcji 
drewnianych materiałów opakowaniowych, mebli ogrodowych, 
akcesoriów domowych, itp. Oferuje swoje usługi jako 
podwykonawca zainteresowanym firmom. Preferowani są 
partnerzy europejscy. 

inne usługi 

157.    BOES20190618001 

Mała firma z Barcelony (Hiszpania) specjalizuje się w 
projektowaniu obuwia. Ich produkty są wytwarzane w Hiszpanii 
przy użyciu kauczuku naturalnego. Zainspirowane w basenie 
Morza Śródziemnego i przy użyciu naturalnych materiałów, 
oferują wysokiej jakości, lekkie i eleganckie, ale nieformalne 
obuwie. Firma poszukuje agentów lub dystrybutorów w całej 
Europie. 

inne usługi 
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158.  BONL20191007001 

Innowacyjny SME z Holandii, wytwórca produktów spożywczych 

opartych na zasadzie ciągłej produkcji oraz oferujących odżywcze 

i funkcjonalne korzyści. Firma niedawno wyprodukowała otręby 

spożywcze z ryżu w formie sproszkowanej oraz stabilizowny 

ekstrat z tychże otręb. Dla potrzeb poszerzonej internacjonalizacji, 

firma poszukuje europejskich partnerów biznesowych, 

zaangażowanych w sektor  funkcjonalnej żywności oraz 

suplementów diety w celu zawarcia umowy dystrybucji. 

spożywcza 

159.  BOPL20191107001 

SME z południowo-zachodniej Polski oferuje kompleksowe 

rozwiązania w zakresie IT dla małych i średnich firm 

funkcjonujących w sektorze zdrowia. Od ponad 20 lat ta polska 

firma wprowadza zaawansowane produkty dotyczące 

oprogramowania oraz rozwiązania  skoncentrowane na 

medycynie. Firma jest zainteresowana współpracą w zakresie 

kooperacji z centrami medycznymi, szpitalami, lekarzami, 

gabinetami dentystycznymi oraz laboratoriami protetycznymi. 

Preferowany rodzaj współpracy to umowy o podwykonawstwo lub 

zlecenie wykonania usługi na zewnątrz. 

medycyna 

160.  BOPL20191019001 

SME z Polski jest poprodukcyjnym studiem obrazowania  

komputerowego. Firma oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie 

reklamy, gier, filmu, prezentacji multimedialnych oraz efektów 

specjalnych. Firma poszukuje partnerów  z całego świata, 

chcących wykorzystać ich wiedzę w kreowaniu ich produktów. 

Preferowana współpraca to zlecenie wykonania usługi na 

zewnątrz w długoterminowej perspektywie czasowej, jak również 

konkretne projekty z ustalonym terminem na wykonanie. 

reklamowa, 
filmowa 

161.  BOIT20191119001 

Firma włoska z 20-letnim doświadczeniem  w produkcji kół 

pasowych, taśm przenośników od dawna obecna na 

zagranicznych rynkach poszukuje dystrybutorów. Firma jest 

otwarta na propozycje kooperacji joint-venture. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

162.  BOGR20191113001 

Grecki SME oferuje wydzielinę ze ślimaków pozyskiwaną w taki 

sposób, iż śluz zachowuje swoje bioaktywne składniki. Wydzielina 

może być wykorzystana w przemyśle kosmetycznym w formie 

ciekłej lub  sproszkowanej. Firma jest zainteresowana współpracą 

z producentami kosmetyków, którzy chcieliby otrzymać ich 

firmową wydzielinę  w ramach umowy produkcyjnej. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 
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163.  BOIT20191031001 

Firma z południa Włoch, dokładnie z Rutigliano- małego 

miasteczka koło Bari, producent ponad 1000 modeli drewnianych 

drzwi.  Firma buduje swoje rzemiosło od 1966 roku, bazując na 

litym drewnie i wytwarzając swoje wyroby na  rynek Włoch. W 

celu zaznaczenia swojej obecności na zagranicznych rynkach, 

firma poszukuje partnerów do sprzedaży swoich produktów w 

ramach umowy dystrybucji lub umowy z agencją pośrednictwa 

handlowego. 

produkty 
drewniane, meble 

164.  BOIT20191031002 

Nowoczesna włoska firma rodzinna z doświadczeniem  trzech 

generacji prowadzącej ten zakład, produkuje różne rodzaje soli 

morskiej, zarówno do użytku domowego- jodowana i pełna- jak i 

przemysłowego - sól do zmywarek. Firma poszukuje 

dystrybutorów lub agentów handlowych. 

spożywcza 

165.  BORO20191113002 

Rumuńska firma operująca w branży kolejowej, produkuje i 

dostarcza specyficzne rozwiązania dotyczące elektrycznych 

systemów zarządzający koleją:  system poleceń i diagnostyki, 

komunikacja oraz informacja dla pasażerów. Firma oferuje 

produkcję swoich wyrobów dla firm z Europy w ramach umowy  

produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

166.  BOIT20191119002 

Firma włoska operuje  jako hurtownia organicznej oliwy extra 

virgin z południa  Włoch. Firma jest zainteresowana znalezieniem 

partnerów jako dystrybutorów lub pośredników handlowych. 

spożywcza 

167.  BOTR20190521001 

Turecki SME, producent zdalnie sterowanych drzwi i rolet. Firma 

poszukuje  partnerów zainteresowanych dystrybucją markiz, 

zasłon, opadających pionowo systemów okiennych, 

automatycznych drzwi i bram produkowanych przez firmę. 

różne inne 
produkty 

168.  BOIT20191126001 

Firma włoska specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu 

sprzętu pomocniczego dla ludzi niepełnosprawnych, stworzyła i 

opatentowała innowacyjny system sprzęgania pozwalający na 

dołączenie elektrycznego sterowania kołem przekładni w ręcznym 

wózku inwalidzkim. Firma poszukuje partnerów w celu zawarcia  

umowy  dystrybucji lub  przedstawicielstwa handlowego. 

narzędzia i części 
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169.  BOTR20191115002 

Turecki lekarz medycyny w specjalizacji dermatologia 

kosmetyczne wynalazł dermatologiczno-kosmetyczny żel pod 

oczy. Produkt zawiera nanocząsteczki lipidowe. Żel jest 

przeznaczony dla wszystkich typów skóry, w tym bardzo 

wrażliwych, jaki i dla kobiet i mężczyzn. Produkt  mając  

dermatologiczne i kosmetyczne działanie, osiąga prozdrowotne  i 

estetyczne efekty. Firma poszukuje partnerów do sprzedaży w 

ramach umowy dystrybucji.  

medycyna 

170.  BOTR20191118001 

Turecka firma produkuje wewnętrzne i zewnętrzne  izolujące 

gładzie szpachlowe, izolacje podłogowe i tarasowe oraz 

sproszkowaną chemię budowlaną od 2016 roku. Firma eksportuje  

do wielu krajów ale zarazem poszukuje nowych rynków. 

Podwykonawstwo, umowy produkcyjna i dystrybucyjna to możliwe 

formy kooperacji z partnerami. 

materiały i usługi 
budowlane 

171.  BOTR20190621001 

Turecka firma z branży medycznej, wynalazca kompletu do 

wyizolowania komórek macierzystych, za pomocą których jest to 

możliwe na sali chirurgicznej w ciągu 45 minut, firma także 

wytwarza suplement diety w terapii bezpłodności, poszukiwany 

dystrybutor. 

medycyna 

172.  BOUK20191125001 

Brytyjska firma projektuje i wytwarza wysokiej jakości sprzęt audio 

taki jak: amplitunery, kompresory amplitudy, cyfrowe przetworniki 

dźwięku. Całe wyposażenie dźwiękowe jest przeznaczone na 

duże obiekty, w tym sale lub hale koncertowe. Firma poszukuje 

partnera związanego  z międzynarodowymi kontrahentami w 

sferze profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego lub projektanta 

czy producenta sprzętu audio w celu zawarcia umowy dystrybucji 

lub  przedstawicielstwa handlowego. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

173.  BOAM20191122001 

Armeńska firma rodzinna zajmuje się produkcją naturalnych 

dżemów oraz syropów z szyszek sosnowych, jak i też 10 

rodzajów  nalewek owocowych. Firma jest znana na lokalnym 

rynku. Firma chce się rozwijać i dlatego rozszerza działalność na 

rynki zagraniczne w ramach umowy dystrybucji. 

spożywcza 
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174.  BORO20191024001 

Rumuńska firma zlokalizowana jest w Cluj-Napoca, region 

Transylwania. Firma zatrudnia 5 osób i zaczęła działalność w 

2018 roku, zajmuje się  projektowaniem oraz drukowaniem modeli 

3D, tworzą zeskalowane modele architektoniczne zaczynając z 

rysunków w wymiarze 2D. Firma oferuje 

inne usługi 

175.  BORO20191113001 

Rumuńska firma oferuje aplikacje ParkSharing do smartfonów, 

która pozwala właścicielom parkingów (osoby, zarządcy 

parkingów, władze lokalne) usprawnić użytkowanie oraz wpływy 

finansowe z powierzchni parkingowej. Jeśli właściciel parkingu 

chce udostępnić powierzchnie parkingową, może to uczynić po 

przez umieszczenie takich danych w systemie i wstawienie profili 

płatniczych wedle życzenia. Współpraca opierała by się o umowę 

licencji. 

inne usługi 

176.  BOUK20191105001 

Brytyjska firma wytwarza  i dostarcza żaluzje okienne, kurtyny do 

ciężarówek, zasłony do sal szpitalnych oraz rozwiązania 

zapobiegające samookaleczeniu od ponad 30 lat. Firma pragnie 

być obecna na nowych rynkach po przez sieć dystrybucji i w tym 

celu jest zainteresowana umową dystrybucji z międzynarodowym 

partnerem. 

materiały i usługi 
budowlane 

177.  BODE20191029001 

Niemiecka, wielkoformatowa, firma poligraficzna wykonująca 

zewnętrzne i wewnętrzne reklamy przez wiele lat, oferuje wysokiej 

jakości cyfrowy druk w szerokim zakresie  produktów nadających 

się do druku. Firma specjalizuje się w szybkiej i oszczędnej 

usłudze drukarskiej. Firma poszukuje partnera do zawarcia 

umowy wykonawstwa lub podwykonawstwa. 

poligrafia  

178.  BOBY20190905001 

Białoruskie centrum prowadzi transfer technologii, konsultacje 

biznesowe i usługi marketingowe szyte na miarę i uwzględniające 

życzenia klienta. Centrum ułatwia wejście  na rynek i znalezienie 

partnera, w tym dostęp do innowacyjnej platformy e-commerce. 

Poszukiwane europejskie firmy oczekujące profesjonalnej obsługi 

w sytuacji rozpoczęcia  lub rozszerzenia działalności 

gospodarczej na Białorusi. Firma pragnie oferować swoje usługi w 

ramach umowy zlecenia wykonania usługi na zewnątrz. 

inne usługi 

179.  BOUA20191016001 

Ukraiński wytwórca naturalnego i różnobarwnego miodu, jak 

również innych jakościowych produktów, takich jak  propolis, 

poszukuje europejskiego partnera do zawarcia umowy dystrybucji. 

spożywcza 
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180.  BOIT20191029001 

Firma włoska, zlokalizowana  na południe od Apulii (Salento) 

założona w 2017 roku, stworzyła linię kosmetyków oraz odżywek 

zawierających Moringę olejodajną - roślinę tropikalną. Roślina 

posiada wiele prozdrowotnych właściwości. Roślina jest używana 

w ludowej medycynie południowej Azji jako skuteczny lek 

przeciwzapalny i antybakteryjny oraz w leczeniu schorzeń 

krążeniowych i żołądkowo-jelitowych. Firma poszukuje partnera 

do zawarcia umowy dystrybucji. 

medycyna 

181.  BOLT20191104001 

Litewska firma produkująca chemię gospodarczą - żele do mycia, 

produkty czyszczące do kuchni, toalety, WC poszukuje 

pośredników handlowych. Firma jest zainteresowana współpracą 

w ramach umowy pośrednictwa handlowego lub dystrybucji. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

182.  BOHU20191024001 

Węgierska firma jest dystrybutorem oraz wytwórcą produktów 

otrzymywanych z leczniczej borowiny (mułu) z węgierskiego 

akwenu termalnego. Firma poszukuje producenta produktów 

medycznych, zainteresowanego zastosowaniem tego materiału 

lub firmy chcącej wykorzystać ten materiał przy kompozycji 

swoich produktów zdrowotnych i z tego powodu potrzebującej 

dostawcy. Firma oferuje usługę dostawy materiału w ramach 

umowy dystrybucji i dodatkowo jak pomoc w roli podwykonawcy 

czy producenta produktu finalnego. 

medycyna 

183.  BOIT20191112003 

Włoski producent jednofazowych i trójfazowych 
transformatorów izolujących, transformatorów sterujących, 
transformatorów mocy i elementów specjalistycznych szuka 
agentów lub dystrybutorów sprzętu elektrycznego do umów 
handlowych w celu ekspansji na rynki zagraniczne. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

184.  BOIT20191119003 

Włoska spółdzielnia działa w sektorze turystyki oraz promuje i 
sprzedaje wakacje w wielkich kurortach turystycznych regionu 
Kalabrii na południu Włoch. Firma poszukuje organizatorów 
wycieczek i zagranicznych biur podróży zainteresowanych 
turystyką szkolną i aktywnymi wakacjami w regionie 
geograficznym środkowej części Morza Śródziemnego w celu 
nawiązania współpracy w ramach umów handlowych. 

turystyka 
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185.  BOES20191011002 

Firma konsultingowa ds. środowiska z siedzibą w Madrycie 
(Hiszpania) specjalizująca się w rozwiązaniach opartych na 
naturze w zakresie adaptacji do zmian klimatu, sprzedaje 
przetestowaną technologię do zgłaszania strat netto kapitału 
naturalnego oraz do projektowania działań korygujących i 
kompensujących wpływ na środowisko. Firma ma na celu 
zawarcie umowy handlowej z instytucjami publicznymi i 
prywatnymi mającymi na celu radzenie sobie z zagrożeniem dla 
środowiska i zasadą braku strat netto. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

186.  BOTR20191122003 

Turecki producent igieł do wstrzykiwaczy i kompresorów, który 
jest już dominującym podmiotem w sektorze opieki zdrowotnej 
(w kontekście lokalnego rynku), szuka partnerów do współpracy 
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub 
umowy o pośrednictwo handlowe. 

medycyna 

187.   BOIT20191023001 

Włoski producent z siedzibą w Apulii, produkujący ekologiczną 
oliwę z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, szuka 
dystrybutorów w krajach UE, USA i Emiratach Arabskich. 
Przetwarzanie oliwek odbywa się w bardzo krótkim czasie, w 
ciągu 12 godzin od zbioru, dlatego zachowana jest świeżość 
oliwek, co nadaje olejowi jeszcze lepszy smak. 

spożywcza 

188.   BORU20190311006 

Rosyjska firma z Moskwy specjalizuje się w opracowywaniu 
oprogramowania do dużych zbiorów danych i uczenia 
maszynowego, które może być wykorzystywane w różnych 
branżach. Firma szuka partnerów zagranicznych do zawarcia 
umów licencyjnych. 

komputery i IT 

189.  BOMK20191125001 

Macedońska firma specjalizująca się w produkcji odzieży 
damskiej szuka partnerów do nawiązania współpracy 
podwykonawczej i outsourcingowej. Całkowita produkcja może 
zostać uwzględniona w produkcji pożyczki. Firma oferuje wysokiej 
jakości produkcję i minimalne zamówienie na 500 sztuk. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

190.  BOME20191118001 

Czarnogórska firma specjalizująca się w doradztwie biznesowym, 
rozwoju rynku, modelowaniu i organizacji biznesu oferuje swoje 
usługi nie tylko w Czarnogórze, ale także w krajach Bałkanów 
Zachodnich i UE. Partnerstwo opierałoby się na umowie joint 
venture. 

doradztwo i 
konsultacje 

191.  BOQA20191126001 

Fabryka paneli w Katarze znajduje się w nowej dzielnicy 
przemysłowej w Doha. Firma specjalizuje się w projektowaniu i 
produkcji izolowanych paneli kompozytowych, paneli w 
chłodniach, płyty izolacyjnej PIR (poliizocyjanuranu) oraz 
akcesoriów do obróbki blacharskiej i mocowania. Firma 
poszukuje agentów handlowych i / lub dystrybutorów. 

materiały i usługi 
budowlane 
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192.  BORS20190226001 

Serbska firma oferuje usługi doradcze i zarządzanie projektami w 
branży wodno-ściekowej jako podwykonawca przy większych 
projektach. Firma oferuje również specjalne usługi związane z IT 
w inżynierii wodnej. Ostatnie referencje firmy obejmują 
przygotowanie dokumentacji projektowej dla centralnych 
oczyszczalni ścieków dla dwóch miast oraz wstępny i końcowy 
projekt części większego systemu dystrybucji wody. 

materiały i usługi 
budowlane 

193.  BOTR20191115001 

Turecka firma produkująca buty produkuje niestandardowe buty 
męskie. Firma łączy klasyczne i nowoczesne wzory. Firma 
chciałaby podpisać umowy dystrybucyjne, umowy handlowe i 
umowy produkcyjne na sprzedaż swoich produktów na szerszych 
rynkach. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

194.  BOLV20191125001 

Łotewska firma specjalizuje się w produkcji drewnianych płytek 
dekoracyjnych (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), 
dekoracyjnych paneli ściennych i paneli akustycznych. Wszystkie 
produkty wykonane są z wysokiej jakości litego drewna, MDF 
(płyty pilśniowej średniej gęstości), fornirowanej płyty MDF i 
sklejki. Firma poszukuje współpracy w ramach umów 
dystrybucyjnych, a także oferuje współpracę w ramach umów 
produkcyjnych lub podwykonawczych. 

produkty 
drewniane, meble 

195.   BOUA20191007001 

Ukraiński dostawca produktów spożywczych poszukuje 
dystrybutorów, importerów i przedstawicieli handlowych. 
Siedziba firmy znajduje się w Odessie na południu Ukrainy. 
Oferuje: miód i produkty miodowe, pastę pomidorową, sok 
brzozowy, mąkę pszenną, olej słonecznikowy, olej lniany, olej 
kukurydziany, spaghetti i inne. Firma oferuje produkty pod 
własną marką, a także pod marką prywatną i luzem. Firma ma 
dobrze zarządzaną, silną strukturę organizacyjną i wyniki w 
sektorze przemysłowym na całym świecie. 

spożywcza 

196.  BOGR20191106001 

Greckie MŚP działające jako wyspecjalizowany dostawca usług 
lotniczych dla kontroli silników i akcesoriów oferuje szkolenia i 
certyfikację operatorów stanowisk testowych w ramach umów 
outsourcingowych i jest otwarty na umowy finansowe lub 
przejęcia z inwestorami / firmami. 

transport/logistyka 

197.   BOES20191105001 

Hiszpańska firma opracowała gotową do komercjalizacji markę 
naturalnych rub do grillowania. Ruby to mieszanka ziół, przypraw 
i brązowego cukru, które nadają smak mięsu i warzywom przed 
pieczeniem na grillu. Wizualizacja, w tym strona internetowa, 
filmy, strona na Facebooku, książka kucharska, towary, zdjęcia i 
aplikacja, zostały w pełni opracowane w języku angielskim i 
hiszpańskim. Firma poszukuje producenta lub firmy 
dystrybucyjnej, która chce kupić firmę i opracowane produkty. 

spożywcza 

198.  BOUK20191022001 

Brytyjska firma, która produkuje i dostarcza szereg urządzeń do 
pompowania wody dla usług budowlanych, przemysłowych lub 
mieszkalnych oraz sektora wodnego stara się wejść na nowe rynki 
w ramach umów o usługi dystrybucyjne. 

materiały i usługi 
budowlane 
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199.   BOFR20191122001 

Francuski start-up opracowuje cyfrowe rozwiązania do 
zarządzania badaniami klinicznymi w dziedzinie dermatologii, 
medycyny estetycznej i kosmetyków. Firma jest już 
zaangażowana we współpracę ponadnarodową oraz szuka umów 
na usługi dystrybucyjne w sektorze e-zdrowia. 

medycyna 

200.  BOES20191119001 

Hiszpańska fabryka sardeli konserwowanych z prawie 100-letnim 
doświadczeniem oferuje szeroką gamę wysokiej jakości 
produktów rybnych. Dzięki fachowej wiedzy w tym sektorze firma 
stała się punktem odniesienia na rynkach krajowych i 
międzynarodowych. Zgodnie ze strategią internacjonalizacji firma 
szuka partnerów do zawarcia umów handlowych i umów o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

spożywcza 

201.   BOIT20191014001 

Włoska firma z siedzibą w południowym Tyrolu produkuje 
wysokiej jakości produkty z kamienia naturalnego 
(kamieniarstwo). Łączy w sobie najnowocześniejszą technologię z 
tradycyjnym kunsztem. Niezależnie od tego, czy jest to okładzina 
kamienna, czy też nowoczesny wystrój wnętrz, firma jest w stanie 
produkować zgodnie z szeroką gamą potrzeb klientów. 
Przedsiębiorstwo szuka nie tylko umów dotyczących produkcji lub 
outsourcingu, ale jest także zainteresowane sprzedażą swoich 
produktów za pośrednictwem usług dystrybucji lub umów 
handlowych. 

materiały i usługi 
budowlane 

202.  BOFR20191011003 

Francuska firma specjalizująca się w dziedzinie zaawansowanych 
technologicznie urządzeń elektronicznych do obrony i 
bezpieczeństwa opracowała sprzęt przenośny przeznaczony do 
ochrony obszarów krytycznych i budynków przed UAV 
(bezzałogowe pojazdy powietrzne). To MŚP poszukuje partnerów 
handlowych, działających w dziedzinie obronności i 
bezpieczeństwa, aby rozwijać swoją działalność za granicą na 
podstawie umów dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

203.  BOAM20191115001 

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji torebek damskich, 
plecaków dziecięcych, a także toreb męskich ze skóry naturalnej i 
ekoskóry. Firma produkuje torby zarówno według własnego 
projektu, jak i według projektu klienta. Firma chce rozszerzyć 
rynki zbytu i szuka dystrybutorów do współpracy w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

204.  BOCH20190924001 

Szwajcarska marka dermokosmetyków oferuje niezwykły, 
minimalistyczny koncept naprawy skóry dla profesjonalistów. 
Asortyment produktów „mniej znaczy więcej” pozbywa się 
powierzchownych i szkodliwych składników, aby zapewnić 
przepisom rzadkie, sprawdzone klinicznie składniki. Zabiegi są 
skuteczne w przypadku uszkodzeń skóry, chirurgii plastycznej, 
blizn potrądzikowych, leczenia laserowego, suchości i innych 
podrażnień. Firma szuka europejskich grup medycznych, szpitali, 
chirurgii plastycznej i klinik dermatologicznych jako 
dystrybutorów. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 
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205.  BORO20191015001 

Doświadczona i ugruntowana rumuńska firma produkująca 
produkty ścierne: taśmy, dyski, wałki lub paski stosowane w 
różnych gałęziach przemysłu poszukuje partnerów z krajów UE do 
współpracy na podstawie umów produkcyjnych lub 
podwykonawczych. 

materiały i usługi 
budowlane 

206.  BOIT20191111003 

Włoska firma, pracująca w branży inżynierii biomedycznej, 
opracowała lekkie wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych, 
wykorzystujące szczególny rodzaj aluminium wykorzystywanego 
w sektorze lotniczym. Ponadto wózek inwalidzki jest wyposażony 
w trzy opatentowane urządzenia, które zwiększają użyteczność. 
Firma szuka umowy o usługi dystrybucyjne lub umowy 
agencyjnej. 

medycyna 

207.  BOSI20191121001 

Słoweńskie MŚP specjalizuje się w dziedzinie drukowania 
tekstyliów. Projektując i rozwijając swoje produkty, MŚP korzysta 
z tradycyjnej techniki sitodruku i jest w stanie drukować na 
różnych naturalnych tkaninach, w tym na bawełnie, dżinsach i 
lnie. Firma oferuje swoje zaplecze i specjalistyczną wiedzę w 
ramach umów dotyczących produkcji i / lub outsourcingu. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

208.  BOES20191003001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w oprogramowaniu i 
rozwiązaniach sprzętowych dla aptek oraz w spersonalizowanym 
i zautomatyzowanym systemie dawek leków. Poszukuje 
partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych i / lub 
umów agencyjnych. 

komputery i IT 

209.  BOBG20191111001 

Firma z północno-zachodniego regionu Bułgarii jest producentem 
wysokiej jakości niestandardowych mebli do użytku domowego i 
komercyjnego. Wśród ich klientów są hotele, restauracje, sądy i 
apteki itp., a także klienci indywidualni. Oferowane są umowy o 
podwykonawstwo i usługi dystrybucji. 

produkty 
drewniane, meble 

210.  BOCZ20191125001 

Czeski producent materiałów opakowaniowych szuka 
dystrybutora swojego produktu. Firma jest zainteresowana 
wszystkimi sektorami rynku. Firma szuka współpracy w ramach 
umowy dystrybucyjnej. Firma oferuje papierowe zabezpieczenia 
krawędzi, folie polietylenowe - polietylen o niskiej gęstości, 
polietylen o dużej gęstości, fleksodruk, folie stretch, taśmy (taśmy 
klejące, drukowane taśmy do pakowania), kartony (od struktury i 
projektu graficznego do produkcji), tuby papierowe itp. . 

opakowania, papier 

211.  BODE20191121001 

Niemiecka firma produkuje przekładnie od 1 kg do 12 000 kg do 
zastosowań przemysłowych (przekładnie spiralne, przekładnie 
czołowe, przekładnie planetarne itp.). Ich klientami są 
użytkownicy końcowi z branż takich jak inżynieria stali 
konstrukcyjnej, budowa walcowni, produkcja turbin wiatrowych, 
przemysł rozlewni, produkcja pras, inżynieria anten, inżynieria 
sprężarek i wiele innych sektorów. Oferują umowy o usługi 
dystrybucyjne, umowy produkcyjne i podwykonawstwo. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 
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212.  BOAM20191015001 

Armeńska firma zapewnia pełny pakiet usług IT. Firma zapewnia 
kompleksowe usługi informatyczne ponad 160 firmom w Armenii, 
Gruzji, USA i na Białorusi. Firma ma duży potencjał do dalszego 
rozszerzenia zakresu usług i szuka nowych możliwości współpracy 
w ramach umowy outsourcingowej lub podwykonawstwa. 

komputery i IT 

213.  BORO20191009006 

Młoda rumuńska pracownia architektoniczno-projektowa 
specjalizująca się w projektach architektonicznych, projektowaniu 
produktów, produkcji 3D, brandingu i projektach rekreacyjnych 
szuka partnerów do zawarcia umów outsourcingowych. 

inne usługi 

214.  BORS20191104001 

Serbska firma, wiodący dostawca usług w sektorze wellness, 
pielęgnacji urody i dobrego samopoczucia na rynku serbskim, 
szuka międzynarodowych partnerów w celu zawarcia umów o 
usługi dystrybucyjne. Firma organizuje całościowe programy we 
współpracy z partnerami za granicą. Szukanymi partnerami są 
hotele w ośrodkach narciarskich lub nad morzem, poza sezonem. 

inne usługi 

215.  BORO20191018001 

Rumuńska firma produkuje w 100% naturalne, ręcznie robione 
kosmetyki dla kobiet i mężczyzn. Firma produkuje szeroką gamę 
produktów, w tym kremy, eliksiry, masła do ciała, peelingi i 
złuszczające, balsamy do ust itp. Wszystkie produkty wytwarzane 
są według własnych receptur. Firma chce rozszerzyć swój rynek 
międzynarodowy i poszukuje międzynarodowych partnerów 
biznesowych do zawierania umów dystrybucyjnych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

216.  BOSK20191127001 

Słowacka rodzinna firma oferuje innowacyjne pompy ciepła, 
które gwarantują najbardziej wydajną pracę. To rozwiązanie jest 
przyjazne energetycznie, a także przyjazne dla środowiska. Firma 
szuka dystrybutorów swoich produktów za granicą bez 
preferencji krajowych. Chcieliby współpracować za 
pośrednictwem agencji handlowej i umowy usług 
dystrybucyjnych. 

narzędzia i części 

217.  BOUA20191030001 

Ukraińska firma deweloperska, działająca w obszarze 
budownictwa przemysłowego, szuka partnerów w krajach UE do 
budowy eko-centrum, które składa się z centrum handlowego i 
magazynu logistycznego. Firma jest zainteresowana 
długoterminową współpracą i chciałaby podpisać umowę joint 
venture lub umowę o finansowaniu. 

materiały i usługi 
budowlane 

218.  BOSI20190923001 

Słoweńska firma rodzinna zajmuje się projektowaniem, produkcją 
i utrzymaniem różnych rodzajów płyt galwanicznych i innych linii 
do obróbki powierzchni, z oczyszczaniem ścieków i gazu, a także 
pojedynczymi komponentami (zbiorniki procesowe, wentylacja, 
automatyka). Firma oferuje usługi i wiedzę specjalistyczną dla 
przemysłu przetwórstwa metali, przemysłu motoryzacyjnego i 
innych odpowiednich branż na podstawie umów produkcyjnych. 
Realne są również umowy o podwykonawstwo i outsourcing. 

materiały i usługi 
budowlane 
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219.  BORO20191007001 

Działająca w branży kreatywnej organizacja pozarządowa z 
Rumunii specjalizuje się w różnych projektach, od sztuki, 
projektowania, fotografii, wideo, filmu, muzyki, literatury, poezji, 
teatru, kultury, marketingu, sprzedaży, produkcji po festiwale, 
imprezy charytatywne i wolontariat. Organizacja szuka 
międzynarodowych partnerów do zawierania umów 
outsourcingowych. 

inne usługi 

220.  BOES20191030001 

Hiszpańska firma świadczy usługi modelowania numerycznego i 
symulacji płynów w celu opracowywania rozwiązań dla branż. 
Firma współpracuje z wieloma sektorami przemysłowymi i ma 
duże doświadczenie w symulacji zakładów przemysłowych 
(ponad 9 GWe jednostek węgla, ropy, gazu i biomasy już 
symulowanych) przy użyciu własnych modeli do symulacji 
procesów spalania, wymiany ciepła i oczyszczania spalin. Firma 
oferuje zainteresowane firmy umowy o podwykonawstwo lub 
outsourcing. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

221.  BOSE20191112001 

Szwedzki startup z modelem biznesowym o obiegu zamkniętym 
opracowuje przyjazne dla środowiska portfolio produktów i usług 
dla sektora mikro-mobilności. Głównym produktem jest solidna, 
bez przebicia i bezobsługowa opona do skuterów elektrycznych 
wykonana z gumy pochodzącej z recyklingu pochodzącej z 
przemysłu obuwniczego i opon postprodukcyjnego i 
pokonsumpcyjnego. Startup jest na wczesnym etapie i jest 
otwarty na wszelkiego rodzaju współpracę biznesową, która 
wspierałaby wprowadzenie na rynek ich portfolio produktów. 

różne inne 
produkty 

222.  BOAM20191119002 

Ta armeńska firma, specjalizująca się w produkcji czerwonego i 
białego wina Reserva, poszukuje agentów i dystrybutorów, aby 
wejść na nowe rynki zbytu w ramach usług dystrybucyjnych lub 
umowy agencyjnej. 

spożywcza 

223.  BOIT20190613002 

Włoska firma, założona w 2000 roku i posiadająca wieloletnie 
doświadczenie w branży budowlanej, opracowała innowacyjne 
rozwiązanie odporne na trzęsienia ziemi, które można 
zastosować w różnych typach budynków. Firma jest gotowa 
rozszerzyć działalność w krajach z problemami sejsmicznymi. 
Poszukuje partnera, który proponuje i sprzedaje produkty 
techniczne głównym konstruktorom i producentom 
prefabrykatów. Rodzaj oferowanego partnerstwa to umowa o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

materiały i usługi 
budowlane 

224.  BOBG20191008001 

Bułgarska firma od wielu lat produkuje wysokiej jakości PVC 
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) oraz aluminiowe drzwi i 
okna. Firma ma ponad 100 wysoko wykwalifikowanych 
pracowników i bardzo duże zdolności produkcyjne. Firma już 
handluje na rynkach międzynarodowych, ale chce rozszerzyć 
swoją działalność handlową poprzez podpisanie umów z 
agencjami handlowymi. 

materiały i usługi 
budowlane 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

225.  BOFI20191127001 
Fińska firma produkująca próżniowe rozwiązania przemysłowe 
poszukuje dystrybutorów w UE. Specjalnością firmy jest usuwanie 
gorącego popiołu i urządzenia mobilne. 

materiały i usługi 
budowlane 

 


