
 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

 
 

Firmy zainteresowane ofertami współpracy  prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem: 
Enterprise Europe Network 
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OFERTY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ GRUDZIEŃ 2019 
 

Lp. Nr referencyjny Streszczenie oferty Kategoria 

1.  BODE20191211001 

Niemiecka firma konsultingowa z ponad 30-letnim 
doświadczeniem w sektorze energii wiatrowej poszukuje 
partnerów w krajach Europy, w celu zaoferowania swoich usług 
takim firmom jak firmy realizujące projekty energetyczne, 
operatorzy farm wiatrowych on- i offshore, producenci turbin, 
banki i firmy ubezpieczeniowe. Firma oferuje usługi 
podwykonawstwa. 

doradztwo i 
konsultacje 

2.  BORU20191210003 
Rosyjski producent urządzenia, które zamienia gaz odpadowy w 
płynny CO2 poszukuje dystrybutorów.  

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

3.  BOBG20191217001 

Bułgarski producent, specjalizujący się w projektowaniu i 
produkcji damskich torebek i plecaków poszukuje dystrybutorów 
w celu ekspansji na nowe rynki. Firma oferuje szeroką gamę 
kolorów i modeli swoich produktów. Do tej pory nawiązała 
współpracę z firmami z Grecji i Cypru, co potwierdza jej potencjał 
eksportowy. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

4.   BODE20191119001 

Rodzinna firma z Niemiec, znana z jakości produkowanych przez 
nią narzędzi od 85 lat, poszukuje partnerów handlowych i 
dystrybutorów w krajach Beneluksu, Skandynawii, Europy 
Środkowo-Wschodniej, Francji, Włoszech i Chorwacji. Narzędzia 
hydrauliczne są dostosowywane do zastosowań w zależności od 
sektora - kolejowego, energii wiatrowej lub energetyki. Firma 
poszukuje firm mających sieć kontaktów w tych branżach.  

narzędzia i części 

5.  BORU20180227001 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń do 
produkcji chleba i makaronu poszukuje dystrybutorów.  

spożywcza 

6.  BORU20180306001 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji biologicznie 
czynnych dodatków (ziołowych immunomodulatorów) poszukuje 
agentów handlowych. 

medycyna 

7.   BORU20190819001 

Rosyjska firma stworzyła usługę w chmurze dla sprzedawców, 
dzięki której mogą tworzyć osobiste rekomendacje dla klientów. 
Usługa ta pozwala na zwiększenie lojalności klientów, którzy nie 
lubią otrzymywać mailingu. Firma oferuje outsourcing.  

komputery i IT 
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8.  BORU20180301002 
Rosyjska firma posiadająca prawie 20 lat doświadczenia w 
produkcji poduszek z pierza, kocy i bielizny pościelowej poszukują 
dystrybutorów.  

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

9.  BORU20191209001 

Rosyjska firma specjalizująca się w sprzedaży różnych typów noży 
poszukuje dystrybutorów na świecie. Wszystkie noże są 
produkowane z unikalnych, wytrzymałych materiałów i mogą 
służyć jako prezent lub narzędzie. Firma jest w stanie wykonywać 
długie i krótkie serie produktów na zamówienie. 

narzędzia i części 

10.  BORU20191210002 

Rosyjska firma zajmuje się produkcją silników elektrycznych dla 
przemysłu wydobywczego ropy i gazu, a także części zamiennych 
do nich i do generatorów turbinowych. Firma poszukuje agentów 
handlowych. 

narzędzia i części 

11.  BOJP20191129001 

Japońska firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w 
produkcji wyposażenia ochronnego chce wejść na rynek UE ze 
składanymi butami. Są łatwe do transportu, dzięki czemu nadają 
się do szerokiej gamy zastosowań, od wypraw terenowych do 
chodzenia po mieście. Buty zapewniają ochronę przed deszczem. 
Firma poszukuje dystrybutorów. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

12.  BOUK20191125002 

Brytyjska firma, zajmująca się świadczeniem usług 
międzynarodowego doradztwa biznesowego w zakresie 
organizacji zawodów sportowych pragnie stworzyć 
międzynarodową sieć partnerów (agentów handlowych) w celu 
stworzenia portalu do wymiany informacji. Ma on być 
dopełnieniem innych usług, takich jak udział w profesjonalnych 
organizacjach z tej branży oraz konsultacji z zakresu sportu i 
profilowania rynków.  

doradztwo i 
konsultacje 

13.  BOSI20191127001 

Słowacka firma zajmuje się produkcją przemysłowych wałków 
rolkowych (grawitacyjnych, napędzanych oraz stosowanych w 
liniach zrobotyzowanych, automatycznych, przemyśle 4.0, 
magazynach i systemach wsparcia) oraz wałków rolkowych 
używanych do oddzielania materiałów w kopalniach, sortowniach 
śmieci, kopalniach kruszywa, fabrykach asfaltu i betonu. 

narzędzia i części 

14.  BOFR20191022001 

Francuska firma stworzyła system, który zapobiega plątaniu się 
flag z powodu wiatru. Firma poszukuje po jednym partnerze 
(producencie i sprzedawcy) w każdym z krajów UE w celu 
podpisania umowy na wyłączność. 

narzędzia i części 

15.  BORS20190225001 
Serbska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży 
wyposażenia do siatkówki, służącego do treningów. Firma 
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.  

różne inne 
produkty 

16.  BOUA20181130004 
Mały ukraiński zakład rodzinny z Kijowa, zajmujący się produkcją 
kandyzowanych owoców i dżemów z naturalnych składników 
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.  

spożywcza 

17.   BOUA20181125001 
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wsporników koła 
zapasowego do samochodów poszukuje agentów handlowych i 
dystrybutorów. 

narzędzia i części 
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18.  BOPT20191204001 

Portugalska firma oferuje biodegradowalne, ekologiczne 
produkty bambusowe,  zastępujące wyroby z plastiku. Oferta 
obejmuje szczoteczki do zębów, waciki, słomki, nici dentystyczne, 
gąbki konjac, sztućce i inne. Firma poszukuje dystrybutorów z 
sektorów farmaceutycznego lub ekologicznego. 

różne inne 
produkty 

19.  BOUA20190722001 

Ukraińska firma specjalizująca się w tworzeniu unikalnych 
rozwiązań z zakresu szybkiego stawiania fundamentów pod 
różnego rodzaju budynku z galwanizowanych śrub do gruntu. 
Firma poszukuje dystrybutorów w krajach UE oraz oferuje usługi 
podwykonawstwa. 

materiały i usługi 
budowlane 

20.  BOMK20191205004 
Macedoński producent kamienia ozdobnego (marmur, granit, 
trawertyn, onyks) poszukuje dystrybutorów w celu wejścia na 
rynki krajów UE, w szczególności niemiecki, francuski i włoski.  

materiały i usługi 
budowlane 

21.  BOES20191126001 

Hiszpańska firma produkująca emaliowane stalowe panele i inne 
rodzaje materiałów wykorzystywanych w budownictwie jako 
okładzina tuneli, stacji metra, na lotniskach, dworcach 
kolejowych oraz jako panele dekoracyjne. Firma prowadzi własne 
biuro techniczne i departament inżynierii, dzięki czemu służy 
pomocą w wybraniu najlepszych rozwiązań do danego projektu. 
Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 

materiały i usługi 
budowlane 

22.  BOTR20190701001 

Turecka firma produkuje suplementy diety, które wykazują 
pozytywne działanie w walce z rakiem przy używaniu równolegle 
do leczenia. Mikstura ta wykazuje również efekty zapobiegania 
nowotworom. Firma poszukuje dystrybutorów w UE. 

medycyna 

23.  BOMK20191217001 

Macedońska firma IT oferuje rozwiązania infrastrukturalne i 
programistyczne w dziedzinie chmury. Dzięki stworzeniu 
profesjonalnego zespołu, mającego doświadczenie w 
implementacji, integracji, wsparciu i zarządzaniu usługami 
chmury firma może zaoferować swoje usługi w ramach 
outsourcingu 

komputery i IT 

24.  BOIT20191213001 

Włoska firma z Apulii, na rynku od 1987, specjalizuje się w  
produkcji serów tradycyjnymi metodami. Jej flagowym 
produktem jest linia serów ricotta, pieczonych, z dodatkiem 
słodkich lub pikantnych zapachów: cytryny, kawa, kakao, migdały, 
jagody, gruszki, pistacje itp. Firma poszukuje dystrybutorów 
wykwintnych produktów spożywczych.  

spożywcza 

25.   BOIL20190811001 

Izraelska firma oferuje ekspercką wiedzę i know-how dotyczącą 
rozwoju biznesu na rynkach wschodzących. Firma współpracuje z 
wieloma zagranicznymi przedsiębiorcami pełniącymi rolę 
lokalnych partnerów, żeby zapewnić najwyższą jakość usług. 
Firma tworzy zrównoważone rozwiązania z zakresu gospodarki 
okrężnej dla przedsiębiorstw i społeczności, skupiając się na 
potrzebach rynkowych z zakresu wody, ścieków i rolnictwa. Firma 
poszukuje dobrze znających lokalne rynki partnerów w celu 
zawiązania spółki joint venture. 

doradztwo i 
konsultacje 
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26.  BOPT20191118002 

Portugalska firma specjalizująca się w precyzyjnej obróbce 
metalu, projektach mechanicznych, projektowaniu i produkcji 
uchwytów narzędziowych, narzędzi do robotów oraz urządzeń do 
pozycjonowania części w kontroli procesu produkcji. Firma 
oferuje usługi podwykonawstwa i produkcyjne oraz poszukuje 
agentów handlowych wśród firm posiadających doświadczenie w 
pracy w branżach inżynierii mechanicznej, przemyśle 
samochodowym, spożywczym, energetycznym i atomowym. 

narzędzia i części 

27.  BOFR20191209002 

Francuska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości 
produktów mrożonych, w szczególności pieczywa, które 
rozwiązuje problemy z alergiami i nietolerancjami (na gluten czy 
laktozę) oraz cukrzycą poszukuje dystrybutorów. 

spożywcza 

28.  BODE20190924002 

Niemiecka firma działająca w sektorze projektowania biżuterii 
poszukuje partnerów do produkcji i sprzedaży składanych gablot 
jubilerskich oraz ekspozytorów w kształcie popiersia. Firma 
stworzyła te produkty do wykorzystania podczas targów i wystaw 
do prezentacji biżuterii. Firma poszukuje licencjobiorcy na te 
produkty. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

29.  BOIT20191223001 

Włoska firma produkuje urządzenia do przetwarzania, 
przeładunku i magazynowania materiałów w sektorach 
budowlanym i przemysłowym. Firma poszukuje sprzedawców 
detalicznych i hurtowników zainteresowanych dystrybucją takich 
produktów.  

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

30.    BOIT20191112004  

Włoska firma z siedzibą w Apulii produkuje oraz zbiera oliwki, 
warzywa oraz owoce przetwarzane na olej, przetwory, dżemy 
oraz wspaniałe produkty zgodne z tradycją Apulii. Z możliwością 
odtwarzania i gwarancji całego procesu produkcji, firma jest 
gotowa zwiększyć swoją obecność na rynkach zagranicznych, 
zwłaszcza w zakresie roślin strączkowych, dlatego poszukuje 
zagranicznych dystrybutorów na partnerów. 

spożywcza 

31.  
  

BOMK20191125003  

Firma z Macedonii, eksporter świeżych i mrożonych owoców 
włączając w to jabłka, brzoskwinie, arbuzy, śliwki oraz czereśnie i 
szuka nowych partnerów w celu rozszerzenia swojego biznesu 
oraz wprowadzenia swoich produktów na rynek europejski 
bazując na umowie dystrybucyjnej. 

spożywcza 

32.    BOUA20181230009  

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji artykułów gumowych 
od 2006 roku, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle 
(solidne gumowe opony) , produkcji obuwia (gumowe podeszwy), 
budowlanej (gumowe powierzchnie) itp. Teraz, firma szuka 
partnerów zainteresowanych produktami na rynku europejskim 
na zasadzie umowy produkcyjnej. 

różne inne 
produkty 
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33.    BOIT20191125001  

Włoska firma specjalizuje się w hodowli gęsi na wolnym 
powietrzu oraz produkcji wysokiej jakości produktów z mięsa gęsi 
takich jak salami z gęsi, pieczona pierś gęsi, szynka z gęsi itp. W 
celu rozbudowania swojej sieci komercyjnej, firma szuka agentów 
lub firm komercyjnych zainteresowanych importem i dystrybucją 
jej produktów. Rozważa się umowy komercyjne oraz 
dystrybucyjne. 

spożywcza 

34.    BORO20191216003  

Rumuńska firma specjalizuje się w rozwoju stron internetowych, 
animacjach video oraz wizualizacjach 3D do celów 
marketingowych i oferuje swoje usługi partnerom biznesowym w 
oparciu o umowę usługową lub podwykonawstwa. 

komputery i IT 

35.    BODE20191107001  

Niemiecki producent terapeutycznych mat na podczerwień 
dostarcza produkty w czterech wariantach. Źródło ciepła opiera 
się na włóknie węglowym, a korzystne działanie zdrowotne 
zapewniają minerały (ametyst, turmalina, kwarc). Zastosowanie 
mogą znaleźć zarówno w sektorze zdrowia, jak i prywatnym. 
Maty są przetestowane i zarejestrowane w Białej Księdze 
Ortopedii i Chirurgii Ortopedycznej. Producent szuka 
dystrybutorów lub agentów komercyjnych do sprzedaży swoich 
produktów. 

medycyna 

36.    BORO20181211002  

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy 
naturalnych mydełek na bazie olejków warzywnych i szuka 
agentów i dystrybutorów do umowy na zasadzie umowy 
komercyjnej i dystrybucyjnej. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

37.    BOUA20190530005  

Ukraiński producent siatki bazaltowej, działający od 2001 roku, 
posiada konkurencyjną pozycję na rynku budowlanym i pragnie 
rozszerzyć swoją sieć głównie na kraje europejskie. Idealny 
partner biznesowy to firma aktywna w sektorze budowlanym 
chcąca rozszerzyć swoją ofertę lub dystrybutor pragnący podjąć 
współpracę. 

materiały i usługi 
budowlane 

38.  
  

BOMK20191204007  

Firma z Macedonii będąca pionierem w w produkcji 100% 
naturalnych produktów oraz specjalizująca się w suplementach 
diety poszukuje partnerów dystrybucyjnych z bardzo dobrymi 
kontaktami z grupą docelową (farmaceuci, markety, firmy 
import-eksport, doktorzy, jak również ludzie pracujący w sektorze 
zdrowia i rolnictwa). 

spożywcza 

39.    BORO20191122001  

Rumuńska firma produkuje naturalne soki i pragnie zdobyć nowe 
kontakty biznesowe na rynkach zagranicznych. Firma jest 
zainteresowana znalezieniem partnerów z całego świata do 
umowy dystrybucyjnej i komercyjnej dla swoich produktów.  

spożywcza 

40.    BOPT20191126001  
Producent herbaty z Azorów, będący jednym z tylko dwóch takich 
producentów w Europie, szuka agentów lub dystrybutorów 
swoich produktów na rynku UE oraz poza UE. 

spożywcza 
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41.  
  

BOMK20191210001  

Macedoński producent szuka agentów i dystrybutorów do 
promocji swojego sprzętu wykonanego głównie ze stali 
nierdzewnej (INOX)na europejski rynek przemysłowy, który 
skupia się na sektorze spożywczym, chemicznym, 
farmaceutycznym oraz petrochemicznym. 

metalowa 

42.    BOIT20191127001  

Włoska winiarnia z siedzibą na Sycylii, która produkuje organiczne 
czerwone i białe wina w oparciu przede wszystkim o pracę ręczną 
i nie używająca w procesie produkcji pestycydów, szuka 
dystrybutorów w UE do zawarcia umowy dystrybucyjnej opartej 
na długoterminowej współpracy. 

spożywcza 

43.  BOBG20191213004  

Bułgarska firma pracująca w sektorze wydobywczym, 
transportowym oraz dostawczym minerałów rzecznych, takich jak 
kamienie rzeczne oraz piasek w różnych frakcjach, oferuje swoje 
produkty agentom i dystrybutorom z sektora budowlanego do 
reprezentowania i sprzedaży zagranicznej. Potencjalny partner 
może skorzystać z długoletniego doświadczenia firmy, jak 
również z jakości produktów, konkurencyjnych cen oraz krótkich 
terminów realizacji. 

materiały i usługi 
budowlane 

44.    BOUK20191203001  

Brytyjski producent opatentowanego systemu do spania na 
plecach szuka agentów komercyjnych w następujących sektorach 
urody, medyczno-technologicznym oraz senioralnym. Firma szuka 
partnerów bazując na umowie agencyjnej, gdzie agent będzie 
powołany do sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych. 

różne inne 
produkty 

45.    BOTR20191216002  
Turecka firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn 
do ciasta poniżej 0,07 mm grubości używanych w sektorze 
piekarniczym szuka umowy dystrybucyjnej. 

różne inne 
produkty 

46.    BOUA20190329002  

Ukraińska firma produkuje naturalne i organiczne herbaty oraz 
mieszanki herbat. Produkty firmy są doskonale znane na rynku 
lokalnym. Firma chce rozszerzyć swoją sprzedaż na rynki 
zagraniczne i szuka umowy dystrybucyjnej i produkcyjnej. 

spożywcza 

47.  BOBG20191218001  

Bułgarska firma z ponad 20 letnim doświadczeniem w uprawie 
Róży Damasceńskiej w Dolinie Róż w Bułgarii specjalizuje się w 
produkcji olejków różanych , olejków esencjonalnych oraz wody 
kwiatowej. Firma szuka umowy dystrybucyjnej opierającej się na 
dostawie swoich produktów do różnych sektorów (kosmetyczna, 
perfumeryjna, farmaceutyczna, spożywcza). 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

48.    BOUA20191126001  

Ukraińska szwalnia specjalizuje się w szyciu twardych oraz 
średniotwardych materiałów, takich jak tekstylia i skóra, 
przeznaczone do produkcji cholewek, toreb, torebek, plecaków, 
mundurów oraz sprzętu dla wojska, rękawiczek itp. Firma 
poszukuje partnerów, którzy zamówią usługę cięcia i szycia wg 
własnego wzoru. Firma produkuje kompletne produkty lub 
seryjne w zależności od potrzeby klienta. Firma chce nawiązać 
współpracę w oparciu o umowę podwykonawstwa. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 
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49.  
  

BOMK20191210002  

Firma budowlana z Macedonii z długoletnim doświadczeniem i 
długą listą referencyjną, szuka partnerów do prac budowlanych w 
krajach bałkańskich i w Niemczech. Firma chce zostać 
podwykonawcą dla dużych firm budowlanych dla różnych 
projektów budowlanych na podstawie umowy podwykonawstwa. 

materiały i usługi 
budowlane 

50.  BOGE20190802001  

Gruzińska firma stworzyła platformę e-commerce, która 
rozwiązuje problemy firm odnośnie standardów krajowych. 
Platforma umożliwia tworzenie zaawansowanych sklepów on-line 
z wbudowanymi modułami do podstawowych usług. Sklepy on-
line tworzone na platformie są wyposażone w innowacyjne 
narzędzia sztucznej inteligencji. Po sukcesie na rynku gruzińskim, 
firma szuka inwestorów lub/i  partnerów joint-venture w Europie 
i poza nią do zwiększenia swojego biznesu i wejścia na nowe 
rynki. 

komputery i IT 

51.    BONL20191114001 

Firma z Niderlandów eksportuje autentyczne holenderskie wafle 
karmelowe z biała etykietą (jedyny producent). Firma szuka 
partnerów w Europie do rozszerzenia swojego rynku. Partner 
powinien zająć się dystrybucją produktów na podstawie umowy 
dystrybucyjnej. 

spożywcza 

52.    BOUK20191104001  

Londyńska firma jest firmą społeczną, która buduje pierwszą na 
świecie młodzieżową, bez emisji CO2 oraz bezodpadkową sieć 
dostaw ryżu. Firma zapewnia etyczną płacę dla rolników z 
którymi współpracuje. Firma pozyskuje swój ryż od drobnych 
farmerów z południowo-wschodniej Azji dla konsumentów na 
całym świecie. Firma szuka partnerów zainteresowanych 
dystrybucją ryżu na podstawie umowy dystrybucyjnej. 

spożywcza 

53.    BORO20191209001  

Rumuńska firma zlokalizowana w regionie południowym 
zajmująca się produkcją uli, klatek dla psów, domków dla ptaków 
oraz skrzyń (pudła o różnym przeznaczeniu), szuka partnerów do 
umowy produkcyjnej na rynku europejskim. 

różne inne 
produkty 

54.  BORO20190612001 
Rumuńska firma specjalizująca się w usługach IT, takich jak 
konserwacja oprogramowania i sprzętu, bezpieczeństwo danych, 
szuka partnerów do umów outsourcingowych. 

komputery i IT 

55.  BOTR20191205006 

Znany turecki producent kotłów parowych oraz  przemysłowych 
zbiorników ciśnieniowych, oferujący szeroką gamę tych 
produktów, jest zainteresowany nawiązaniem długoterminowej 
współpracy w ramach umowy dystrybucji, z wiarygodnymi 
partnerami, gotowymi promować produkty firmy.  

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

56.  BOMK20191204004 

Macedoński producent ekologicznych produktów na bazie miodu 
oraz organicznych nawozów, poszukuje dystrybutorów we 
wszystkich krajach europejskich. Firma, która jest szybko 
rozwijającym się mikroprzedsiębiorstwem poszukuje partnerów 
do współpracy w ramach umowy dystrybucji w celu rozszerzenia 
zasięgu swojej gamy produktowej na nowe rynki.  

różne inne 
produkty 
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57.  BOUA20190531002 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z plastiku i 
metalu, takich jak: doniczki, pojemniki na śmieci, podstawki, 
uchwyty/zawieszki na kwiaty, separatory parkingowe, itp. Firma 
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. 

różne inne 
produkty 

58.   BOPT20191125002 

Portugalska firma z rejonu Azorów, specjalizująca się w produkcji 
wysokiej jakości tuńczyka w puszce (całe kawałki, filety lub płaty) 
z dodatkiem innych składników, poszukuje partnerów w krajach 
UE i spoza UE do współpracy w ramach umowy dystrybucji.  

spożywcza 

59.  BOUA20191206003 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji odzieży/uniformów 
oraz innych akcesoriów używanych przez pracowników firm, 
organizacji, agencji i służb (np.  mundury dla państwowych służb 
wojskowych). Firma zajmuje się także produkcją  gumowanych 
tkanin i artykułów z nich wykonanych (odzież ochronna, markizy, 
zasłony, namioty). Poszukiwani są partnerzy z krajów UE oraz z 
USA gotowi na podjęcie współpracy w ramach umowy produkcji i 
dystrybucji.  

różne inne 
produkty 

60.  BOIT20190925003 
Ta włoska firma specjalizująca się w budowie maszyn do obróbki 
marmuru i granitu, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 
handlowych.  

różne inne 
produkty 

61.  BOTR20190716001 

Turecka firma z dużym doświadczeniem w branży motoryzacyjnej 
specjalizuje się w produkcji maszyn specjalnego przeznaczenia i 
linii montażowych. Ponadto, firma zajmuje się spawaniem części, 
obróbką  stali, formowaniem z rozdmuchiwaniem oraz produkcją 
elementów wtryskowych z tworzyw sztucznych. Firma poszukuje 
przedstawicieli handlowych za granicą. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

62.  BOPT20191206002 

Portugalska plantacja ananasów na Azorach, posiadająca  
chronioną nazwę pochodzenia (ChNP), poszukuje przedstawiciela 
handlowego i / lub dystrybutorów, posiadających niezbędne 
warunki i wiedzę, aby sprzedawać swój produkt zarówno na 
rynku wewnętrznym, jak i na rynku zewnętrznym UE. 

spożywcza 

63.  BOBG20191203001 

Bułgarskie stowarzyszenie przedsiębiorczości kobiet, założone w 
celu wzmocnienia pozycji kobiet i zainspirowania ich do bycia 
świadomymi liderami biznesu, kariery i życia publicznego, chce 
rozszerzyć swój zasięg na inne kraje UE. Stowarzyszenie szuka 
publicznych lub prywatnych podobnych sieci, kobiecych 
organizacji pozarządowych, organizacji charytatywnych, MŚP lub 
start-upów na całym świecie do współpracy w ramach umów o 
podwykonawstwo i outsourcing. 

inne usługi 

64.  BOIT20191028001 

Włoska firma z sektora hotelowego oferuje innowacyjne 
rozwiązania w zakresie kontroli dostępu, oszczędzania energii, 
automatyzacji pokoi i klimatyzacji. Poszukuje dystrybutorów, 
przedstawicieli handlowych i partnerów technicznych do dalszego 
rozwoju swoich produktów i usług w UE i poza nią. 

komputery i IT 
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65.  BOMK20191203003 

Macedońska firma, z 70.letnim doświadczeniem w produkcji 
wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych, jest jednym z 
wiodących dostawców materiałów ogniotrwałych w regionie. 
Dostarcza materiały ogniotrwałe z gliny ogniotrwałej i materiały o 
wysokiej zawartości tlenku glinu klientom przemysłowym w 
Macedonii i na Bałkanach, a także w Rosji i Ukrainie. Aby wejść na 
nowe rynki zagraniczne, firma chciałaby oferować szeroką gamę 
swoich produktów nowym klientom na całym świecie w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

66.  BOIT20191111001 

Włoska firma, założona w 1998 r., ma siedzibę w Apulii i 
specjalizuje się w produkcji damskiej odzieży gotowej - głównie 
kurtki, płaszcze, koszule i t-shirty, bluzki oraz sukienki i spódnice. 
Firma korzysta z najnowocześniejszych urządzeń i poszukuje 
dystrybutorów, posiadających rozległą wiedzę na temat sektora 
odzieży damskiej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

67.  BOMK20191219003 

Producent olejów tłoczonych na zimno z Macedonii Północnej 
oferuje duży wybór olejów z różnych nasion, zarówno do 
gotowania, jak i picia, a także produktów z segmentu 
suplementów diety. Firma poszukuje przedstawicieli do 
reprezentowania jej na rynkach zagranicznych, kładąc nacisk na 
ciągły proces rozwoju, a także innowacje. 

spożywcza 

68.  BOCZ20191113001 

Czeski start-up opracował niezwykle proste aplikatory dla 
pacjentów stosujących leki podawane podskórnie. Te aplikatory o 
wysoce zmodularyzowanej konstrukcji zostały opracowane, aby 
zmniejszyć stres pacjentów podczas samodzielnego stosowania 
leku. Aby udostępnić produkty pacjentom na całym świecie, firma 
szuka silnego międzynarodowego partnera w ramach umowy 
nabycia lub licencji. 

medycyna 

69.  BORS20191120003 

Serbska firma jest liderem na rynku w Serbii, Rumunii oraz Bośni i 
Hercegowinie w obszarze rozwiązań i sprzętu do znakowania, 
kodowania, pakowania, etykietowania i kontroli produkcji. Firma 
oferuje sprzęt, opracowuje kompleksowe i zindywidualizowane 
rozwiązania, oparte na komponentach wysokiej jakości i 
najnowszych technologii. Firma jest zainteresowana współpracą z 
przedstawicielami handlowymi lub dystrybutorami swoich 
produktów i usług. 

narzędzia i części 

70.  BONL20191128003 

Holenderska firma jest producentem zacisków naprawczych i 
łączników ze stali nierdzewnej. Złącze wolne od korozji służy do 
łączenia (głównie)  rur stalowych. Połączenia są odpowiednie dla 
różnych strumieni, takich jak: gaz, woda, olej, powietrze itp. i są 
stosowane głównie do rur używanych nad ziemią. 
Firma chce się rozwijać i poszukuje nowych agentów lub 
dystrybutorów. 

narzędzia i części 
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71.  BOIT20191217002 

Włoski producent opracował specjalny materiał: gipsowe freski 
do montażu na ścianie. Dekoracje ścienne dają maksymalny efekt 
wizualnego oddziaływania nowego wzoru, są niezwykle łatwe do 
nałożenia. Firma poszukuje niezawodnych partnerów 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, którzy mogą 
sprzedawać swoje produkty w Iranie, Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich i Arabii Saudyjskiej. 

materiały i usługi 
budowlane 

72.  BOUK20191220001 

Brytyjska firma opracowała szereg specjalistycznych nakrętek i 
śrub, które są stosowane na różnych podłożach. Produkty te są 
stosowane w przemyśle morskim, wydobywczym, kolejowym i 
motoryzacyjnym. Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów do 
rozwoju na całym świecie i oferuje umowę dystrybucyjną. Szukają 
także licencjobiorców na patenty związane z ich produktami i 
oferują umowy licencyjne. 

materiały i usługi 
budowlane 

73.  BORS20180301001 

Rodzinna firma serbska specjalizuje się w projektowaniu i 
produkcji ręcznie wykonanych wyrobów z żelaza, takich jak 
bramy, ogrodzenia, balustrady, meble, kratki ozdobne, a także 
okna, drzwi, panele drzwiowe, rolety, rolety i moskitiery. Firma 
jest producentem najwyższej klasy okien, drzwi i ogrodzeń. Firma 
poszukuje partnerów zainteresowanych współfinansowaniem 
laboratorium do testowania i certyfikacji jakości gotowych 
produktów w ramach wspólnego przedsięwzięcia (joint venture). 

materiały i usługi 
budowlane 

74.   BOFR20190708002 

Francuska firma z Bretanii produkuje cydr rzemieślniczy i soki 
jabłkowe. Wszystkie ich rodzaje cydru są wytwarzane 
tradycyjnymi metodami, aby uzyskać najlepszy możliwy smak 
cydru rzemieślniczego. Firma poszukuje inwestorów na 
podstawie umowy finansowej, aby pomóc w rozszerzeniu 
działalności, ponieważ potrzebuje funduszy na rozwój za granicą, 
a także na zwiększenie wielkości produkcji. 

spożywcza 

75.  BOTR20191108001 
Turecki producent mebli, który produkuje specjalnie 
zaprojektowane meble i gry dla dzieci, szuka dystrybutorów. 

produkty 
drewniane, meble 

76.  BOTR20191109001 

Turecka firma, specjalizująca się w zaworach, takich jak zawory 
motylkowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, produkty z 
mosiądzu eksportuje do ponad 60 krajów na całym świecie. 
Aby zwiększyć swój udział w rynku, firma chce nawiązać 
długoterminowe relacje biznesowe poprzez umowę o 
świadczeniu usług dystrybucyjnych i umowę agencyjną. 

różne inne 
produkty 

77.  BOES20191014002 

Rosnące MŚP z Teneryfy (Wyspy Kanaryjskie) z doświadczeniem 
w produkcji i sprzedaży wyrobów z aloesu stworzyła wysokiej 
jakości naturalną linię kosmetyków dla mężczyzn opartą na 
innowacyjnej formule łączącej miejscową odmianę aloesu (Aloe 
Barbadensis) z olejem konopnym. Firma poszukuje 
dystrybutorów. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 
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78.  BOES20191210001 

Hiszpańska firma stosuje technologie uczenia maszynowego, 
sztucznej inteligencji (AI) i obliczeń w chmurze do zaspokojenia 
potrzeb klienta. Firma ma doświadczenie w udziale w projektach 
międzynarodowych z różnych dziedzin (autonomiczne 
kierowanie, telekom, logistyka i farmaceutyka). Firma poszukuje 
firm, uczelni lub centrów badawczych, które chciałyby stosować 
nowoczesne technologie, takie jak AI, uczenie maszynowe lub 
przetwarzanie danych dla poprawy wydajności. Preferowane 
rodzaje współpracy to umowy podzlecenia lub podwykonawstwa. 

komputery i IT 

79.  BOAM20191127002 

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji naturalnego miodu 
wielokwiatowego. Jej produkty są dobrze znane na rynku 
lokalnym. Firma chce wejść na nowe rynki zagraniczne. Oferuje 
współpracę opartą na umowie usług dystrybucyjnych lub agencji 
handlowej. 

spożywcza 

80.  BOAM20191127001 

Armeńska firma aktywna w sektorze przemysłu spożywczego 
oferuje różnego typu żywność w puszkach, kompoty i dżemy. 
Firma poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy na 
bazie umowy usług dystrybucyjnych i/lub agencji handlowej. 

spożywcza 

81.  BOBA20191217002 

Bośniacka firma produkuje preparaty farmaceutyczne, takie jak 
suplementy diety, produkty medyczne i kosmetyczne, jak również 
herbaty lecznicze pakowane w wysokiej jakości torebki-filtry w 
kształcie piramidek. Firma poszukuje partnera do dystrybucji 
swoich wyrobów (herbat, kosmetyków i produktów 
prozdrowotnych) na rynku europejskim.  

spożywcza 

82.  BOAM20191127003 

Armeńska firma oferuje rozwiązanie do zarządzania przepływem i 
monitorowania personelu pomagające firmom w efektywnej 
kontroli kolejek i poprawie wydajności personelu. Oferowany typ 
współpracy to umowa podzlecenia. 

doradztwo i 
konsultacje 

83.  BORO20191112001 

Rumuńska firma oferuje usługi konsultacyjne z zakresu rozwiązań 
obniżających zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Firma chce 
zostać podwykonawcą partnerów z UE z branż budownictwa, 
architektury lub biur projektowych. Typ współpracy to umowa 
podwykonawstwa. 

doradztwo i 
konsultacje 

84.  BOMK20191205002 

Wysoce innowacyjna i nowoczesna firma macedońska poszukuje 
możliwości ekspansji swojej obecności i produktów 
kompozytowych na rynku UE. MŚP poszukuje partnerów do 
zawarcia umowy usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

85.  BOIT20191122002 

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
manekinów antropometrycznych poszukuje umów usług 
dystrybucyjnych do znalezienia możliwości ekspansji na skalę 
międzynarodową. 

różne inne 
produkty 

86.  BORO20191123001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji okien i drzwi z PCV i 
aluminium. Oferuje szeroki zakres produktów, wytwarzanych na 
wysokim poziomie jakości i precyzji. Firma jest zainteresowana 
współpracą z nowymi partnerami w oparciu o umowy usług 
dystrybucyjnych i/lub podwykonawstwa. 

materiały i usługi 
budowlane 
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87.  BOIE20191213002 

Irlandzka firma z sektora narzędzi dentystycznych specjalizująca 
się w produkcji wierteł poszukuje międzynarodowych usług 
dystrybucyjnych. Firma jest akredytowana jako europejski 
producent wierteł dentystycznych i ma certyfikat 
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 13485:2016. 
Wszystkie produkty mają certyfikaty i spełniają wymagania 
odpowiednich międzynarodowych organizacji normalizacyjnych. 

medycyna 

88.  BOUA20190331001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży rożnych 
maszyn ogrodniczych rozszerza sieć swoich partnerów. Z tego 
powodu poszukuje dystrybutorów traktorów ogrodowych, 
kosiarek i pił łańcuchowych, rozdrabniaczy do drewna, którzy 
chcieliby rozszerzyć sprzedaż na rynku UE. Firma jest 
zainteresowana sprzedażą produktów i zawrze umowy usług 
dystrybucyjnych, niekoniecznie na wyłączność. 

różne inne 
produkty 

89.  BOBA20191206001 

Firma z Bośni i Hercegowiny aktywna w dziedzinie obróbki metali 
i produkcji części z plastiku oferuje swoje usługi w wyrobie części, 
form i narzędzi do obróbki plastiku. Firma poszukuje umów 
produkcyjnych, podwykonawstwa i joint-venture z partnerami w 
UE, Szwajcarii i Rosji. 

różne inne 
produkty 

90.  BOMK20191210003 

Macedońska firma specjalizuje się w produkcji różnych wyrobów 
metalowych: maszyn rolniczych, pojemników, konstrukcji 
stalowych, płotów, części zamiennych i części na zamówienie. 
Firma aktualnie eksportuje do kilku krajów Zachodnich Bałkanów 
i poszukuje nowych partnerów (dystrybutorów i agentów 
handlowych) na całym świecie. 

metalowa 

91.  BOCZ20191202001 

Czeska firma poszukuje międzynarodowych partnerów z kanałami 
sprzedaży w branży ICT do pomocy w dystrybucji rozwiązania do 
monitorowania i detekcji zagrożeń w sieci. Firma chce rozszerzyć 
swoją światową sieć partnerów i dostawców usług (MSP) o nowe 
kontakty w Europie i poza nią w oparciu o umowy agencji 
handlowych lub usług dystrybucyjnych. 

komputery i IT 

92.  BOMK20191204003 

Macedoński producent naturalnej wody mineralnej, napojów, 
bezalkoholowych soków owocowych, napojów energetycznych i 
piwa poszukuje partnerów w UE i innych krajach. Firma z prawie 
25-letnią historią jest zainteresowana wejściem z produktami na 
rynki zagraniczne za pośrednictwem partnerów umów usług 
dystrybucyjnych. 

spożywcza 

93.  BOBG20191118003 

Bułgarski start-up specjalizujacy się w handlu i reklamie 
opracował pudełko na perfumy typu do-it-yourself. Wyrób jest 
opatentowany i oferowany w różnych kształtach i paletą kapsuł 
wg preferencji klienta. Firma poszukuje odpowiednich partnerów 
do umów joint venture lub finansowej. 

różne inne 
produkty 

94.  BOFR20191210001 

Francuska firma produkuje ciastka zgodnie z tradycyjną receptą 
na mleczną polewę, która nadaje specyficzną miękkość. 
Poszukuje nowych partnerów w Europie do zawarcia umów usług 
dystrybucyjnych. 

spożywcza 
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95.  BORO20191031001 

Rumuńska firma softwarowa z 20-letnim doświadczeniem w 
dziedzinie wirtualnej rzeczywistości, e-learningu, grafiki 3D, 2D, 
symulacji mediów interaktywnych, usług rozwojowych na 
zamówienie, internetu rzeczy, poszukuje dostępu do nowych 
rynków do dystrybucji swoich produktów/usług. Typy współpracy 
to umowy podzlecenia lub podwykonawstwa. 

komputery i IT 

96.  BOSK20191126001 

Słowacka firma jest aktywna w dziedzinie inżynierii mechanicznej, 
szczególnie w produkcji łożysk rolkowych i łożysk do pojazdów 
kolejowych, ale też dla sektorów tekstylnego, samochodowego, 
lotniczego i budownictwa. Firma poszukuje nowych partnerów do 
umów produkcyjnych i podwykonawstwa (np. w zakresie badań i 
rozwoju łożysk). 

metalowa 

97.   BOMK20191205003  

 
Macedońska firma, specjalizująca się w produkcji różnych 
urządzeń niskonapięciowych, z ponad 70-letnim doświadczeniem, 
szuka agentów i dystrybutorów swoich produktów (w tym 
wykonawców modułowych i pomocniczych, półprzewodników, 
wyłączników, przekaźników i innych elementów elektrycznych). 

różne inne 
produkty 

98.  BOIT20191202001 

 
Włoska firma specjalizująca się w wysokiej jakości ekologicznym 
serze z surowego mleka krowiego, takim jak surowe, 
półgotowane i miękkie pasty, jest zainteresowana budowaniem 
szerszej sieci dystrybutorów artykułów spożywczych, sklepów 
spożywczych i sieci. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

rolnictwo 

99.   BOBA20191216001 

 
Firma z Bośni i Hercegowiny oferuje szeroką gamę profili płyt 
kartonowo-gipsowych: CD, UD, CW (50 776 100) i UW (50 775 
100), a także profile gipsowe: profil kątowy i profile narożne z 
tworzywa sztucznego. W celu wzmocnienia swojej struktury 
handlowej firma jest zainteresowana umowami agencyjnymi i / 
lub usługami dystrybucyjnymi. 

różne inne 
produkty 

100.   BOFR20191125001 

Francuska firma specjalizująca się w toczeniu prętów, napędzie 
escomatic i formowaniu na zimno oferuje podwykonawstwo lub 
działanie jako producent precyzyjnych części metalowych 
stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, sportowym i 
rekreacyjnym, elektrycznym i lotniczym. 

różne inne 
produkty 

101.  BOMK20191204002 

Macedońska firma z prawie 30-letnim doświadczeniem w 
produkcji różnorodnych wyrobów ceramicznych szuka przejęcia 
lub joint venture z większą firmą z zagranicy, która może 
zwiększyć zakres produkcji i rozszerzyć eksport na inne rynki. Duzi 
inwestorzy lub nabywcy kompletnej produkcji są dopuszczalni, 
którzy mogą inwestować i zostać partnerem / właścicielem firmy 
na podstawie umowy nabycia lub umowy finansowej. 

różne inne 
produkty 
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102.   BOUA20190331006 

 
Ukraiński producent szkła specjalizujący się w ręcznie robionych 
na zamówienie dekanterach do wina, butelkach gin / whisky i 
kuflach piwa szuka porozumień produkcyjnych. Są bardzo 
zainteresowani produkcją dla firm, które przetwarzają napoje lub 
sprzedają figurki na butelki na specjalne okazje, takie jak 
degustacje wina lub urodziny. 

różne inne 
produkty 

103.   BOBA20191015001 

Firma Bośni i Hercegowiny jest producentem wysokiej jakości 
mioteł i szczotek wykonanych z naturalnych surowców. Miotły i 
szczotki służą do czyszczenia w pomieszczeniach i na zewnątrz. 
Firma chce eksportować swoje produkty na rynki zagraniczne i 
poszukuje dystrybutorów na całym świecie w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

104.  BOMK20191220003  

 
Macedońska firma to kompleksowa agencja marketingu 
cyfrowego założona w 2012 roku z siedzibą w Skopje w 
Macedonii Północnej i Belgradzie w Serbii. Jest wiodącą agencją 
marketingu cyfrowego w kraju z zespołem niezwykle 
entuzjastycznych i kreatywnych ludzi i oferuje swoje usługi 
marketingu internetowego na warunkach umowy 
outsourcingowej. 

inne usługi 

105.  
 BODE20191126002 

  

Niemiecka firma oferuje „Software as a Service” (SaaS) dla MŚP w 
celu dostosowania się do nowego ogólnego unijnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Produkty i usługi 
obejmują techniczne i organizacyjne aspekty RODO, są dostępne 
w języku angielskim, niemieckim i japońskim i są uzupełnione 
usługami wielojęzycznego inspektora ochrony danych (DPO). 
Firma poszukuje współpracy z międzynarodowymi kancelariami 
prawnymi i jest zainteresowana umowami licencyjnymi, 
umowami agencyjnymi i joint venture. 

inne usługi 

106.   BOBA20191205001  

Producent i przetwórca roślin leczniczych, aromatycznych i 
ziołowych z Republiki Serbskiej, Bośni i Hercegowiny specjalizuje 
się w produkcji olejków eterycznych, hydrolatów i ekstraktów 
olejków eterycznych. Rodzinna firma działa od 18 lat w produkcji 
wysokiej jakości produktów i chce rozszerzyć swoją działalność na 
rynki międzynarodowe. Poszukują odpowiednich partnerów w 
ramach umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej. 

rolnictwo 

107.   BOTR20191203001 

 
Znany na całym świecie turecki producent narzędzi chirurgicznych 
i pojemników do sterylizacji szuka partnerów w Europie, którzy 
chcieliby działać jako dystrybutorzy firmy. Firma jest w stanie 
zapewnić swoim klientom pełną linię dla wszystkich dziedzin 
chirurgii. 

różne inne 
produkty 
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108.   BORO20191121001 

Rumuńska firma z doświadczeniem w automatyzacji procesów 
technologicznych oferuje rozwiązania i usługi w zakresie 
automatyzacji procesów technologicznych dla różnych gałęzi 
przemysłu, takich jak obróbka drewna, uzdatnianie wody, 
energetyka, gospodarstwa zootechniczne, mleczarnie itp. Firma 
jest zainteresowana umową outsourcingową 

różne inne 
produkty 

109.   BOTR20191202004 

 
Turecka firma z 19-letnim doświadczeniem w sektorze 
medycznym produkuje filtry stosowane w testach funkcji 
oddechowych (RFT). Firma chce działać szybciej i spełniać 
wymagania klientów dzięki systemowi dystrybutorów lub 
produkować filtry w imieniu klientów zagranicznych. 

różne inne 
produkty 

110.   BOUK20191101001   

 
Brytyjska firma specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach 
wodnych opracowała całkowicie naturalną, niechemiczną 
technologię wodną, która zapewnia korzyści środowiskowe, 
zrównoważone, wodne i energooszczędne w wielu sektorach, w 
tym w rolnictwie, produkcji i usługach. Firma już sprzedaje 
produkt na rynku międzynarodowym w małych ilościach, ale 
teraz szuka partnerów i oferuje umowy dystrybucyjne i / lub 
agencyjne. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

111.   BORS20191121002 

 
Serbska firma, lider lokalnego rynku technologii pomiaru 
ciśnienia, temperatury i poziomu cieczy, została założona w 2002 
roku w Belgradzie. Firma oferuje urządzenia pomiarowe i 
opracowuje kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania 
oparte na wysokiej jakości komponentach technologii 
pomiarowej. Firma jest zainteresowana przedstawicielami 
handlowymi lub dystrybutorami swoich produktów i usług. 

różne inne 
produkty 

112.   BOBA20191213001 

Firma została założona w 1996 roku w gminie Bijeljina, Republika 
Serbska, Bośnia i Hercegowina i zajmuje się produkcją mebli, 
paneli z litego drewna, brykietu i stolarki. Firma poszukuje 
długoterminowych partnerów do współpracy związanych z 
meblami z litego drewna, panelami z litego drewna i brykietami. 
Współpraca z partnerami współpracującymi może być oparta  na 
podstawie umowy agencyjnej, usług dystrybucji, a także umowy 
produkcyjnej. 

różne inne 
produkty 

113.   BORO20191217002 

 
Rumuńska firma oferuje szeroki zakres usług w zakresie 
opracowywania i programowania niestandardowych rozwiązań 
informatycznych dla firm, internetowych aplikacji biznesowych, 
stron internetowych, sklepów internetowych, aplikacji mobilnych 
oraz usług związanych z IT. Firma jest zainteresowana umowami 
outsourcingowymi z partnerami zagranicznymi. 

inne usługi 
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114.    BOUK20191209002 

Brytyjskie MŚP opracowało inspirowany naturą, bezpieczny i 
skuteczny środek odstraszający owady, wolny od DEET. Poszukują 
dystrybutorów i agentów, którzy mają wiedzę i powiązania w 
zakresie kontroli owadów i opieki zdrowotnej. Są szczególnie 
zainteresowani partnerami powiązanymi w krajach, w których 
owady są głównym wektorem chorób. Przewiduje się, że 
partnerstwo przyjmie formę umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

różne inne 
produkty 

115.  BODE20191125001 

 
Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji, butelkowaniu i 
wysyłce specjalnych paliw do kosiarek, pił łańcuchowych, 
wyścigów, łodzi itp. W różnych mieszankach i rodzajach 
napełniania. Produkcja firmy przebiega według oryginalnych 
przepisów, ale działa również zgodnie z życzeniem klienta. 
Wytworzona benzyna alkilowana jest specjalnym paliwem, które 
jest zdrowszą i bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą dla 
paliw gaźnikowych na bazie benzenu. Firma oferuje 
zainteresowanym partnerom umowy dotyczące produkcji i 
dystrybucji. 

różne inne 
produkty 

116.   BOMK20191219002 

 
Macedońskie przedsiębiorstwo tekstylne specjalizuje się w 
produkcji odzieży wierzchniej i oferuje usługi produkcyjne 
zainteresowanym partnerom zagranicznym pochodzącym z 
krajów europejskich, USA, Indii, Chin itp. Firma posiada w pełni 
wyposażone moce produkcyjne, które mogą osiągnąć do 80-100 
000 sztuk na rok. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

117.  BRDE20191202001 

Rodzinna niemiecka firma produkująca i dystrybuująca 
specjalistyczne przedmioty ogrodowe z litego drewna chce 
rozwijać nowe rynki zbytu za granicą i dlatego poszukuje 
dostawców części drewnianych z drewna modrzewiowego z 
Rumunii i Polski do umowy podwykonawczej. 

produkty 
drewniane, meble 

118.  BRCZ20191210001 

Czeska firma specjalizująca się w dystrybucji produktów i 
materiałów potrzebnych w przemyśle konsumenckim poszukuje 
producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Ponieważ czeska 
firma ma dobre powiązania z wieloma czeskimi 
przedsiębiorstwami przemysłowymi, może ona je wykorzystać  do 
sprzedaży produktów słoweńskich, słowackich lub polskich. 
Rozważana jest współpraca na podstawie umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 

119.  BRRU20191209001 

 Rosyjska firma specjalizująca się w świadczeniu usług fryzjerskich 
i kosmetologicznych poszukuje partnerów wśród firm 
produkujących kosmetyki do współpracy w ramach umowy o 
usługach dystrybucyjnych. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

120.  BRRO20191204001 

Rumuńska firma jest zainteresowana dystrybuowaniem 
systemów fotowoltaicznych, (zestawów instalacyjnych do 
systemów fotowoltaicznych), paneli fotowoltaicznych, słupów 
oświetleniowych fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Obecnie 
firma oferuje doradztwo i projektowanie w zakresie 
odnawialnych źródeł energii i innych rodzajów instalacji 
elektrycznych. Potencjalnymi partnerami są producenci i 
hurtownicy takich systemów. Współpraca odbywać się będzie na 
podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

121.  BRRO20191125001 

Rumuńska firma produkuje w 100% naturalne wykonane ręcznie 
kosmetyki  dla kobiet i mężczyzn, w tym kremy, eliksiry, masło do 
ciała, peelingi i eksfolianty, balsamy do ust itp., wszystkie 
produkty są produkowane w oparciu o własne, oryginalne 
receptury. W procesie produkcji firma rumuńska używa wyłącznie 
naturalnych maseł i olejków. W związku z tym firma poszukuje 
dostawców naturalnych olejów i maseł do zastosowań 
kosmetycznych, na podstawie umów z dostawcami. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

122.  BRRU20191209003 
Rosyjska firma zajmująca się przetwórstwem drewna poszukuje 
partnerów do transportu swoich towarów w ramach umowy 
serwisowej. 

transport/logistyka 

123.  BRCZ20191211001 

Czeska firma zajmująca się rozwojem, produkcją i dostarczaniem 
technologii w zakresie oczyszczania ścieków, wody i powietrza 
poszukuje partnerów do współpracy z ciekawymi pomysłami w 
projektach badawczych dotyczących oczyszczania wody. Partner 
powinien być dostawcą rozwiązań przesyłowych, które mogą być 
przeniesione do innych dziedzin. Rozważana jest współpraca na 
podstawie umowy z dostawcą. Firma współpracuje z wieloma 
instytucjami akademickimi. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 

124.  BRRU20171221029 
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji odzieży, druku i 
znakowaniu pamiątek szuka partnerów zajmujących się sprzedażą 
tkanin do podpisania umowy produkcyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

125.  BRRU20191210003 

Rosyjska firma z Obwodu Twerskiego zajmuje się produkcją 
wyrobów drukowanych i reklamy zewnętrznej, a także działa w 
sektorze marketingu, imprez i mediów. Firma poszukuje 
partnerów produkujących tkaniny banerowe i papier na 
podstawie umowy produkcyjnej. 

reklamowa, 
filmowa 

126.  BRFR20191125001 

Dostarczając rozwiązania izolacyjne od ponad 20 lat, francuska 
firma wykorzystuje swoje ogromne doświadczenie, aby znaleźć 
optymalne opcje termiczne dla projektu budowlanego lub 
remontowego. MŚP pracuje głównie nad izolacją akustyczną i 
termiczną strychów, ścian i garaży.  W celu dostarczenia swoich 
rozwiązań na rynek, firma kupuje szkło i wełnę mineralną. 
Ponieważ produkty te nie zawsze są dostępne, MŚP poszukuje 
certyfikowanego dostawcy z UE  na podstawie umowy z 
dostawcą. 

materiały i usługi 
budowlane 
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127.  BRFR20191031001 

Francuski edytor oprogramowania działający w dziedzinie 
bezpieczeństwa cybernetycznego (bezpieczeństwo aplikacji) 
poszukuje partnerów z sektora technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (ICT). Partnerzy ci będą pomagać swoim 
klientom, którzy potrzebują wsparcia w opanowaniu ryzyka 
cybernetycznego związanego z tworzonymi przez nich lub 
zlecanymi na zewnątrz aplikacjami. Partnerstwo będzie miało 
formę umowy o świadczenie usług. 

komputery i IT 

128.  BRRU20191211003 

Rosyjska firma zajmująca się projektowaniem minicamperów 
szuka producentów pojazdów rekreacyjnych w krajach UE, aby 
podpisać umowę joint-venture dotyczącą opracowania i produkcji 
mini-kamperów na rynek rosyjski. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

129.  BRMK20191204001 

Macedoński producent wysokiej jakości części do maszyn, 
narzędzi i usług poszukuje zagranicznych dostawców surowców 
do produkcji metali, prętów i profili. Firma szuka partnerów na 
podstawie umowy produkcyjnej. 

narzędzia i części 

130.  BRIT20191206001 

Włoski start-up zajmujący się promocją metod i narzędzi 
Montessori szuka producentów artykułów tekstylnych dla 
niemowląt, które będą sprzedawane na ich platformie e-
commerce. Celem jest podpisanie długoterminowej umowy 
produkcyjnej. 

nauka/edukacja 

131.  BRMK20191203001 

Macedońska firma, importer i dystrybutor różnego rodzaju 
produktów spożywczych, takich jak mrożone mięso i produkty 
mięsne (kurczak, indyk, wołowina i cielęcina, wieprzowina i ryby 
morskie), poszukuje nowych partnerów europejskich 
(producentów i hurtowników z przemysłu spożywczego ) w 
ramach umów agencyjnych i umów dystrybucyjnych. 

spożywcza 

132.  BRES20191209001 

Rosnące MŚP z Wysp Kanaryjskich z dużym doświadczeniem w 
dystrybucji wysokiej jakości organicznych produktów 
kosmetycznych poszukuje certyfikowanych producentów 
organicznych farb do włosów, olejków eterycznych, surowców, 
kosmetyków DIY, organicznych kremów do opalania, olejków do 
masażu i kadzideł w UE na podstawie umowy dystrybucyjnej. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

133.  BRTR20191223001 

Turecka firma działająca w sektorze opieki zdrowotnej szuka 
dostawców siatek. Firma opracowuje rozwiązania dla 
wysiłkowego nietrzymania moczu, dlatego potrzebuje siatki 
odpowiedniej dla swoich produktów, aby zakończyć proces 
rozwoju. Preferowana jest umowa produkcyjna. Firma potrzebuje 
polipropylenu typu 1 i hipoelastycznej siatki do leczenia 
nietrzymania moczu. 

medycyna 
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134.  BRSK20191203001 

Słowacka firma projektuje i buduje domy pasywne z zielonym 
dachem, osłonięte ziemią (zarówno na zboczach, jak i na płaskich 
terenach). Firma poszukuje zagranicznych firm budowlanych do 
budowy domów w ramach podwykonawstwa. Ponadto firma 
oferuje kompleksową usługę od wstępnych konsultacji i 
projektowania graficznego dla zagranicznych partnerów 
biznesowych. 

materiały i usługi 
budowlane 

135.  BRUA20191210001 

Ukraińska firma produkuje suknie ślubne i ceremonialne. Firma 
rozwija się niezwykle szybko dzięki połączeniu unikalnych wzorów 
i konkurencyjnych cen. Firma jest zainteresowana 
długoterminową współpracą z dostawcami koronek i tkanin, 
którzy mogą zapewnić krótkie terminy produkcji, wysoką jakość 
produktów, nowoczesne i fantazyjne wzory. Firma chce 
współpracować na podstawie umowy z dostawcą. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

136.  BRRU20191210001 

Rosyjska firma specjalizująca się w przemyśle drzewnym (palety 
drewniane, pojemniki i opakowania wykonane z drewna iglastego 
i liściastego) poszukuje producenta lub dostawcy drewna do 
zawarcia umowy z dostawcą. 

produkty 
drewniane, meble 

137.  BOSK20190927001 

Słowacka firma zajmująca się produkcją domowych napojów 
bezalkoholowych z naturalnych składników szuka lokalnych 
dystrybutorów średniej wielkości, którzy znają swoje rynki, aby 
sprzedawać produkty firmy z krajów wyszehradzkich, tj. Czech, 
Węgier, Polski i Austrii. Wszystkie napoje są wytwarzane z 
wybranych herbat, ziół, przypraw i stanowią alternatywny napój 
na rynku bez dodatku barwników, aromatów i konserwantów. 

spożywcza 

138.  BOMK20191204006 

Macedońska firma zajmuje się produkcją i dostawą szerokiej 
gamy produktów, w tym warzyw (biała kapusta, młoda kapusta, 
młoda kapusta, młoda aldoba, cebula, cukinia, pomidory, ogórek 
itp.) oraz owoców (zielone, czarne, niebieskie winogrona, 
nektaryny, morele, pomarańcze, arbuz itp.). Firma poszukuje 
dystrybutorów w środkowej Słowacji, Polsce, Czechach i na 
Węgrzech. 

spożywcza 

139.  BOHR20191205001  

Chorwacka firma specjalizująca się w opracowywaniu ziołowych 
produktów medycznych i kosmetyków poszukuje dystrybutorów i 
/ lub nabywców licencji na czopki dopochwowe. Czopki 
dopochwowe są produktami medycznymi mającymi na celu 
złagodzenie objawów zaburzeń sromu i pochwy spowodowanych 
wzrostem pH pochwy, charakteryzujących się wydzielaniem z 
pochwy, suchością pochwy, dyspareunią, nienormalnym 
zapachem pochwy, podrażnieniem, pieczeniem, swędzeniem i 
obrzękiem pochwy. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 
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140.  BOMK20191204005 

Posiadająca bogatą wiedzę specjalistyczną w zakresie 
przetwórstwa i produkcji żywności od 1956 r. Macedońska firma 
szuka nowych możliwości biznesowych i partnerów na całym 
świecie, takich jak sieci supermarketów, importerzy żywności, 
dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi w celu nawiązania 
długoterminowych relacji biznesowych. Firma oferuje prawie 400 
rodzajów markowych i szytych na miarę towarów. 

spożywcza 

141.  BOPT20191127001  
Portugalska firma specjalizująca się w inżynierii i produkcji 
elektroniki oraz produktów elektronicznych, na etapach od 
prototypowania do produkcji, szuka umów na podwykonawstwo. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

142.    BOPT20191129001  

Portugalska firma, założona w 1989 roku, dostarcza rozwiązania 
meblowe do dekoracji handlowych i wyświetlaczy POP - Point of 
Purchase. Produkuje także różne elementy ze stali i produktów 
drewnianych dla różnych gałęzi przemysłu. Firma szuka umowy 
agencyjnej. 

produkty 
drewniane, meble 

143.  BOMK20191125002  

Macedońska firma konsultingowa IT oferuje współpracę 
zagranicznym partnerom w ramach umów outsourcingu, 
podwykonawstwa i usług. Firma oferuje pełen zakres usług 
informatycznych: zwiększanie personelu IT, outsourcing oparty 
na projektach, usługi outsourcingu na morzu i na lądzie, 
integracja systemu, rozwój niestandardowy, zapewnienie jakości, 
systemy finansowe i rozliczeniowe, zarządzanie procesami 
biznesowymi, zarządzanie relacjami z klientem, dane analityczne i 
integracyjne. 

komputery i IT 

144.  BOQA20191209001  

Ten startup w Katarze zapewnia kompleksowe rozwiązanie 
aplikacyjne, które zaspokaja potrzeby transferu danych szkolnych 
i przekształca ręczne operacje w cyfrowe. Firma szuka partnera w 
ramach umowy agencyjnej. 

komputery i IT 

145.  BOUA20191206001  

Ukraińska firma lotnicza z siedzibą w Charkowie wdraża pełny 
cykl nowoczesnych systemów lotniczych - od wstępnych badań 
po montaż, testy, certyfikację, masową produkcję ponad 1300 
rodzajów urządzeń do hydraulicznych, paliwowych i 
elektrycznych systemów lotniczych i kosmicznych . Firma 
poszukuje partnerów handlowych do współpracy na podstawie 
umów o usługi dystrybucyjne. 

inne usługi 

146.  BORO20191016002  

Poszukuje rumuńska firma specjalizująca się w produkcji ubrań 
ochronnych, takich jak kombinezon, fartuchy, fartuchy, botki, 
spodnie robocze, kamizelki, kurtki i różnego rodzaju kombinezony 
wykonane z bawełny lub mieszanki włókien naturalnych i 
syntetycznych. Dystrybutorzy i partnerzy, którzy wymagają 
produkcji niestandardowych jednorazowych ubrań ochronnych i 
odzieży ochronnej są poszukiwani. 

inne usługi 

147.    BOTR20191202001  

Turecka firma z siedzibą w Erzurum (Turcja) produkuje pudełka 
plastikowe i blaszane. Poszukuje partnerów, z którymi można 
zawrzeć umowę produkcyjną lub usługi podwykonawcze w celu 
wejścia na nowe rynki. 

inne usługi 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

148.    BORS20191121004  

Serbska firma specjalizująca się w produkcji narzędzi do cięcia 
twardych metali, specjalnych narzędzi dla przemysłu drogowego, 
wydobywczego i naftowego szuka dystrybutora swoich 
produktów lub umowy agencyjnej. Firma zapewnia rozwiązania 
dla wszystkich rodzajów obróbki: frezowania, wiercenia, 
wykonywania gwintów, przecinania i rowkowania. Wraz z 
płytkami wymiennymi firma produkuje uchwyty do toczenia, 
frezy, narzędzia do wtrysku plastiku / aluminium oraz ciągnienie i 
kucie na zimno. 

inne usługi 

149.  BOIT20191213002  

Ten młody włoski projektant zajmuje się modnymi akcesoriami z 
materiałów ekologicznych, takich jak drewno i ekoskóra lub 
bawełna. 
Pięć lat temu stworzył markę, która zajmuje się torebkami i 
akcesoriami, które łączą różne rodzaje materiałów ekologicznych. 
W uprzywilejowany sposób używa drewna, jakby to była skóra. 
Kreacje charakteryzują się bardzo architektonicznymi formami. 
Poszukuje dystrybutorów, agentów lub salonów, którzy są 
zainteresowani jej marką akcesoriów modowych. 

inne usługi 

150.  BOUA20190329004  

Ukraiński producent elektronarzędzi szuka długoterminowego 
partnerstwa w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. Przyszły partner będzie dystrybuował swoje 
produkty na rynkach międzynarodowych. 

inne usługi 

151.    BOBA20191129001  

Firma znajduje się w północno-zachodniej Bośni i Hercegowinie. 
Działalność firmy obejmuje produkcję form (narzędzi) do 
wtryskiwania części wykonanych z tworzywa sztucznego, narzędzi 
do tłoczenia, gięcia i głębokiego tłoczenia oraz produkcję części 
metalowych specjalnego przeznaczenia. Firma zajmuje się 
również rekonstrukcją i naprawą uszkodzonych narzędzi. 
Najcenniejszym zasobem firmy jest wysokiej jakości personel. 
Firma poszukuje partnerów do pracy na podstawie umów 
dotyczących produkcji, outsourcingu lub joint venture. 

narzędzia i części 

152.  BOBA20191204001  

Firma z Bośni i Hercegowiny, która produkuje krzesła, poszukuje 
partnerów do współpracy dwustronnej w ramach umowy o usługi 
produkcyjne lub dystrybucyjne. Największą przewagą firmy nad 
konkurencją jest dobra jakość produktów w rozsądnych cenach 
(dobra równowaga między kosztem a jakością). 

inne usługi 

153.    BOIT20191119004  

Ta włoska wiodąca firma z siedzibą w regionie Apulia specjalizuje 
się w ściankach działowych. Grupa ta składa się z niewielu 
producentów na świecie, którzy projektują, produkują każdy 
element i instalują zaawansowane technologicznie ścianki 
działowe z odporne na sejsmikę, ognioodporne, akustyczne i z 
certyfikacją środowiskową. 
Firma jest zainteresowana umowami o usługi dystrybucyjne na 
rynkach zagranicznych. 

inne usługi 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

154.  BODE20191121002  

Niemiecki specjalista od produkcji elementów metalowych 
oferuje szybkie i niezawodne usługi produkcyjne na podstawie 
umowy produkcyjnej lub podwykonawczej z firmami z UE. Mała 
firma koncentruje się na produkcji małych części wykonanych ze 
stali nierdzewnej (316L), brązu (CuSn10) lub miedzi za pomocą 
stapiania proszkowego (selektywne topienie laserowe). 

inne usługi 

155.    BOTR20191205008  

Turecki producent maszyn rolniczych, który również świadczy 
usługi od podstaw dla zakładów budowlanych o dużej 
wydajności, poszukuje partnerów do współpracy w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy 
agencyjnej. 

rolnictwo 

156.    BOTR20191216003 
Turecki producent narzędzi chirurgicznych poszukuje partnerów 
w Europie, którzy chcieliby działać jako dystrybutor firmy. 

inne usługi 

157.    BORS20191204001  

Serbska firma opracowuje i produkuje palniki, trzonki i inny 
sprzęt gazowy do cięcia i spawania metali oraz specjalnych noży 
do pracy w stalowniach. Ich klienci to od dużych firm 
produkujących stal do małych rodzinnych warsztatów w Serbii, 
Słowenii, Chorwacji, Łotwie, Czechach, Turcji, N. Macedonii, 
Bośni i Hercegowinie, Danii i Czarnogórze. Firma szuka partnerów 
do dystrybucji swoich urządzeń na lokalnych rynkach. 

inne usługi 

158.  BOMK20191203001  

Macedońska firma bardzo zaangażowana w produkcję zdrowej i 
pożywnej żywności z owoców i warzyw klasy premium szuka 
partnerów w krajach europejskich w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. Asortyment produktów waha 
się od przysmaków warzywnych, konfitury, po produkty suszone i 
oleje z dodatkiem Hypericum. 

inne usługi 

159.  BOPT20191206001  

Portugalska firma z ponad 100-letnią działalnością, która 
produkuje regionalne piwo i napoje gazowane, szuka partnera 
biznesowego (dystrybutora i / lub przedstawiciela handlowego), 
który pomógłby wprowadzić ich produkty na rynki w UE. 

inne usługi 

160.  BOBG20191206001  

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu do 
spadochroniarstwa i paralotniarstwa i dąży do zawarcia umowy 
produkcyjnej, a także umowy usług dystrybucyjnych dotyczących 
sprzedaży swoich produktów. Firmy, które byłyby zainteresowane 
umową produkcyjną, muszą mieć doświadczenie w wytwarzaniu 
podobnych towarów i możliwość ich późniejszej dystrybucji za 
pośrednictwem swoich kanałów.  

inne usługi 

161.  BOES20190628001 

Hiszpańska firma biotechnologiczna ma jedną z największych 
morskich kolekcji drobnoustrojów na świecie, a dzięki 
różnorodności swoich bibliotek może projektować i realizować 
różnorodne projekty multidyscyplinarne. Firma ma ponad 20-
letnie doświadczenie w opracowywaniu produktów i procesów na 
bazie drobnoustrojów i oferuje zarówno umowy licencyjne, jak i 
podwykonawstwo zagranicznym partnerom. 

inne usługi 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

162.  BOUA20190628001 

Firma z branży drzewnej z Ukrainy, wyspecjalizowana w 
wytwarzaniu produktów z drewna w pełnym cyklu produkcyjnym, 
poszukuje partnera do wdrożenia wspólnych projektów i 
zamówień oraz dystrybucji produktów. Firma poszukuje 
producentów mebli, dystrybutorów, grup producenckich z branży 
drzewnej lub meblarskiej w celu zawarcia umowy dystrybucji lub 
koncesji. 

produkty 
drewniane, meble 

163.  BORS20191120001 

Serbska firma specjalizująca się w rozwiązaniach dotyczących 
automatyzacji procesów produkcyjnych, jak również diagnostyce 
oraz kontroli  niezbędnych usprawnień użytkowanego sprzętu. 
Firma jest partnerem wiodących producentów części w zakresie 
pneumatyki i robotyki oraz posiada zgrany,  interdyscyplinarny 
zespół inżynierów. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy 
przedstawicielstwa handlowego czy dystrybucji z partnerami 
dobrze usytuowanymi na rynku lub zajmującymi się 
uzupełniającym sprzętem. 

inne usługi 

164.  BOIT20191115001 

Farma zlokalizowana w południowych Włoszech, dokładnie w 
Monopoli-Apulia, jest wyspecjalizowana w uprawie pomidorów i 
ogórków w ramach innowacyjnego systemu uprawy, który 
gwarantuje, w zgodzie z środowiskowymi wymogami, wysokie 
standardy jakości i produkcji. Firma jest zainteresowana 
zawarciem umowy dystrybucji. 

rolnictwo 

165.  BOMK20191128002 

Firma z Macedonii specjalizująca się w dostarczaniu na odległość 
usług w zakresie zaplecza organizacyjnego, oferuje współpracę 
dla SME zainteresowanych zleceniem wykonania usługi na 
zewnątrz operacji rachunkowych i księgowych. Firma oferuje 
elastyczne i wyskalowane usługi na wysokim poziomie 
operacyjnym i wydajnym kosztowo w tym :rachunkowość, 
księgowość, obsługa klienta, obsługa administracyjna w ramach 
umowy zlecenia wykonania usługi na zewnątrz. 

inne usługi 

166.  BOPL20191208002 

Polski wytwórca artykułów dla dzieci poszukuje zagranicznych 
firm do współpracy w celu zawarcia umowy dystrybucji lub 
przedstawicielstwa handlowego w celu zwiększenia sprzedaży na 
nowe rynki. Kluczowy produkt, który firma chce sprzedawać, to 
innowacyjny, lekki wagowo uniwersalny adapter z kółkami 
pozwalający na użycie samochodowego fotelika dziecięcego  jako 
wózka dziecięcego. 

różne inne 
produkty 

167.  BOPL20191208004 

Polska, innowacyjna firma wytworzyła własny system biologicznej 
oczyszczalni zanieczyszczonego powietrza dla zastosowania 
przemysłowego. System, bazujący na florze bakteryjnej, jest 
tańszy oraz bezpieczniejszy w funkcjonowaniu niż tradycyjne 
metody oczyszczania powietrza. Firma chciałaby współpracować 
z zainteresowanymi partnerami z obszaru UE w ramach umowy 
dystrybucji lub przedstawicielstwa handlowego w celu 
zwiększenia sprzedaży na nowych rynkach. 

środowisko/energi
a/ochrona 
środowiska 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

168.  BOPL20191219002 

Polska firma  z branży drukarek 3D z 6 letnim doświadczeniem, 
która opracowała  nowy wzór produktów i usług na drukarce 3D, 
poszukuje nowych możliwości. Firma poszukuje długoterminowej 
współpracy w ramach umowy dystrybucji. Polski, innowacyjny 
zespół chce nawiązać współprace w celu rozwoju kreatywności 
opartej na zamiłowaniu do pracy. 

inne usługi 

169.  BOIT20190828002 

Włoska grupa, funkcjonująca jako operator terminala w jednym z 
ważniejszych włoskich portów zajmująca się obsługiwaniem i 
magazynowaniem szerokiego zakresu produktów, poszukuje 
parterów do zbudowania długoletniej współpracy biznesowej w 
ramach umowy zlecenia wykonania usługi na zewnątrz takich jak: 
agencja nieruchomości zainteresowana rozwojem terenów 
leżących w rejonie terminala, agencji przesyłowych i 
żeglugowych, operatorów transportu multimodalnego, 
producentów z branży przemysłowej zainteresowanych 
działalnością w terminalu- miejscu operowania naszej grupy.  

transport/logistyka 

170.  BOIT20191115002 

Włoski artysta, z unikalnymi dziełami w obróbce kamienia 
poszukuje  agencji handlowej z biegłością w sztuce i estetyce. Z 
kamiennych bloków artysta wytwarza wspaniałe dzieła sztuki. W 
branży meblarskiej z kolei tworzy oryginalne przedmioty oraz 
meble kształtem nawiązujące do kamienia,  w tym tego z Lecce, 
który może być wykonany z pomocą murarza. Także wapień jest 
używany do wykonania wytrzymałych przedmiotów z uwagi na 
swoją twardość. 

inne usługi 

171.  BOAM20191218001 

Armeński producent różnorodnych produktów ze skóry 
naturalnej i eko-skóry, takich jak akcesoria i torebki dla kobiet i 
mężczyzn, jak również dla dzieci, chciałby rozszerzyć zakres 
produkcji i wejść na nowe rynki. Producent jest zainteresowany 
podpisaniem umowy produkcji. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

172.  BOBG20191211001 

Bułgarska firma, zlokalizowana w regionie Smolyan, producent 
drzwi z litego drewna i  płyt MDF z użyciem własnej technologii, 
poszukuje partnerów w ramach umowy produkcyjnej lub 
dystrybucji. Firma produkuje różne rodzaje przedmiotów z 
drewna iglastego i liściastego, czym poszerza swoje portfolio. 
Używany materiał to jakościowe drewno iglaste o wilgotności 
10%-12%. Produkty mogą być wykonane na indywidualne 
zamówienie.  

produkty 
drewniane, meble 

173.  BOPT20191128001 

Portugalski SME specjalizujący się w produkcji i sprzedaży 
produktów z organicznych owoców, takich jak: dżemy, galaretki, 
miody, likiery, marynaty, przyprawy kulinarne poszukuje 
dystrybutora w celu sprzedaży swoich produktów na terenie 
państw EU i poza EU. Firma obecnie posiada doświadczenie w 
eksporcie na całym świecie. 

spożywcza 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

174.  BOPL20191115001 

Polska firma, produkująca maszyny dla rolnictwa i przemysłu 
spożywczego, oferuje specjalistyczne urządzenie do 
palenia/prażenia ziaren roślin oleistych. Firma wprowadziła  
innowacyjny system prażenia, suszenia i żelowania różnych ziaren 
zbóż, kasz i płatków. Firma poszukuje dystrybutora  lub  
przedstawiciela handlowego. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

175.  BOTR20191205007 

Turecka firma  specjalizuje się w produkcji środków czystości i 
higieny osobistej od 2008 roku. Firma posiada zdolności do 
wyrobu opakowań powyższych produktów zgodnie z wymogami 
klienta, dlatego bardziej przystępne ceny mogą być oferowane. 
Firma poszukuje  dobrze usytuowanych  i doświadczonych 
partnerów do handlu produktami w ramach umowy dystrybucji 
czy przedstawicielstwa handlowego. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

176.  BORO20191129001 

Rumuńska firma posiada doświadczenie w zaopatrzeniu w 
artykuły biurowe, szkolne i rzemieślnicze pod swoja marką. 
Rumuński SME poszukuje nowych partnerów w ramach umowy 
dystrybucji  w celu zwiększenia swojego portfolio współpracy z 
międzynarodowymi firmami o każdym potencjale. 

różne inne 
produkty 

177.  BOFR20191205001 

Francuska firma, zlokalizowana w Bretanii, jest wyspecjalizowana 
w zrównoważonych, morskich biotechnologiach. SME opracował, 
wyprodukował oraz oferuje do sprzedaży biostymulanty i nawozy 
dla rynku rolnego. Te nawozy są skomponowane w oparciu o 
aktywne składniki pozyskane z wyselekcjonowanych morskich 
wodorostów. Firma oferuje szeroki zakres biostymulantów 
opartych o morskie wodorosty (organiczne i zrównoważone) i 
poszukuje partnerów handlowych w celu rozpowszechnienia 
swoich innowacyjnych produktów w ramach umowy dystrybucji.  

rolnictwo 

178.  BOIT20191204001 

Ta włoska firma, jako pierwsza w regionie Apulii produkuje 
przekąski z ziemniaków rosnących i przetwarzanych tylko w 
Solento. Głównym celem firmy  jest stworzenie jednego łańcucha 
dostaw - od uprawy po pakowanie- na swoim obszarze, tym 
samym stworzyć kompletny produkt "made in Puglia". Firma chce 
ekspansji na europejski rynek w ramach umowy dystrybucji. 

spożywcza 

179.  BOMK20191220001 

Macedoński SME, z doświadczeniem w proponowaniu rozwiązań 
w automatyce i zasilaniu elektronicznym oferuje swoje usługi i 
technologie procesowe w wytwarzaniu przemysłowych 
prototypów. Firma jest zainteresowana w znalezieniu 
potencjalnych partnerów przemysłowych. Firma dostarcza 
metody rekonstrukcji i rewitalizacji starych i budowę nowych 
prototypów w następujących sektorach: metalowy, 
metalurgiczny, elektryczny, chemiczny, wydobywczy i 
spożywczy/produkcja napojów. Umowa joint-venture  jest 
preferowana. 

inne usługi 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

180.  BOPT20191118001 

Portugalska firma projektuje, produkuje i sprzedaje odzież i 
akcesoria modowe. Nakierowana na rozwój produktów z historią, 
firma pragnie dać nowe życie dla sfery powiązanej z 
dziedzictwem narodowym: począwszy od faktów historycznych, 
sztuki, krajobrazu, budynków, a kończąc na opowieściach  i 
bajkach, przemieniając je w nadające się do noszenia produkty 
tworzące ekskluzywność, szuka partnerstwa z agencją 
pośrednictwa handlowego lub dystrybutorem. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

181.  BORS20191125003 

Serbski SME oferuje swoje usługi w zakresie chemicznych i 
biotechnologicznych pomiarów, w szczególności, analiza próbek i 
testy w ramach zleconej umowy podwykonawstwa. Firmowa 
wiedza  może być pomocna dla zespołu inżynierów przy 
monitorowaniu procesów oraz wsparcia projektu w trakcie fazy 
planowania. Przykładami oferowanych usług są np. pomiar 
zawartości cukru, charakterystyka rozkładu zanieczyszczenia prze 
mikro organizmy oraz  rozwój metod wykrywania zanieczyszczeń. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

182.  BODE20190814002 

Niemiecka firma z branży edukacyjnej stworzyła oprogramowanie 
dla dużej skali, komunikację w czasie rzeczywistym. Ich 
nowoczesna wideo technologia wprowadza stabilną komunikację 
na żywo pomiędzy 100 użytkowników jednocześnie. Taka 
technologia jest dedykowana dla dużych spotkań biznesowych, 
jak również wirtualnych seminariów. Firma poszukuje partnerów 
zainteresowanych podpisaniem umowy dystrybucji. Instytucje 
edukacyjne, uniwersytety i instytucje publiczne powinny się 
znajdować wśród klientów potencjalnego partnera. 

nauka/edukacja 

183.  BOCZ20191127001 

Czeski producent form plastycznych oferuje wolne moce 
produkcyjne na maszynach z formo- wtryskarkami z siłą wtrysku 
120-180 ton. Firma posiada ponad 2000 m2 hal produkcyjnych 
oraz 6000 m2 magazynów. Firma może zaoferować także usługi 
montażu i demontażu. Czeska firma poszukuje możliwości 
podpisania umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa jako 
formy współpracy. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

184.  BONL20191126001 

Młoda niderlandzka firma opracowała łatwy do użycia, 
przeciwsłoneczny aplikator w pędzlu, który jest wypełniony 
mineralnym pudrem,  chroniącym przed szkodliwym 
promieniowaniem ultrafioletowym A i B. Puder składa się z 100% 
naturalnych minerałów bez chemicznych dodatków, które nie są  
wchłaniane przez skórę i jest przeznaczony w szczególności do 
skóry wrażliwej. W ramach wejścia na nowe rynki, firma  jest 
zainteresowana znalezieniem partnera zainteresowanego 
sprzedażą tego produktu w formie umowy dystrybucji. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

185.  BOHU20191209001 

Firma z Węgier, producent medycznych implantów ( trauma, 
ortopedia, kręgosłup, stomatologia z powiązanymi 
instrumentami). Firma poszukuje przedstawiciela handlowego lub 
dystrybutora  wyspecjalizowanego w medycznych urządzeniach z 
ugruntowaną siecią klientów. 

medycyna 
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186.  BOUK20191216002 

Firma brytyjska poszukuje dystrybutorów do sprzedaży 
naturalnych, przyjaznych środowisku, środków odstraszania 
komarów. Produkt pomaga odstraszyć owady poprzez emisję 
delikatnych aromatów maskujących woń. Aktywna substacja jest 
zarejestrowanym roślinnym odstraszaczem  posiadającym 
skuteczność zbliżoną do pochodnej benzamidu, która jest 
roślinnego pochodzenia i zatwierdzona przez Soil Assocoation. 
Firma wypracowała  unikalną metodę do zwiększenia siły 
oddziaływania i skuteczności środka odstraszającego owady. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

187.   BOEE20191030001 

Estońska firma specjalizuje się w produkcji w 100% 
biodegradowalnych i wielokrotnego użytku słomek do picia z 
trzciny (powszechnie dostępna roślina podmokła). Dzięki 
wydrążonemu kształtowi trzciny i zdolności do przytrzymywania 
wody doskonale nadaje się do produkcji słomek do picia, które 
zastępują wszechobecny plastik, który jest zabójczy dla zwierząt. 
Firma szuka partnerów dystrybucyjnych w nowych krajach. 

różne inne 
produkty 

188.  BOUA20191104002 
Ukraińska firma produkująca szeroki asortyment ciastek i 
krakersów poszukuje dystrybutorów w celu zawarcia umów o 
usługi dystrybucyjne. 

spożywcza 

189.   BOBG20191213002 

Bułgarska firma specjalizująca się w budowie budynków i 
obiektów użyteczności publicznej szuka partnerów do 
podwykonawstwa. Firma realizuje działania budowlane i 
projektowe dla organów publicznych i przedsiębiorstw. Firma 
oferuje zespołowi budowlanemu projekty i prace 
podwykonawcze w Europie. 

materiały i usługi 
budowlane 

190.   BORS20180305001 

Serbska firma oferuje podwykonawstwo w zakresie rozwoju 
przedklinicznego (zestaw badań toksykologicznych, 
farmakokinetyki i niektórych badań farmakodynamicznych) leków 
dla ludzi i weterynarii oraz nowo zsyntetyzowanych substancji 
zgodnie ze standardami farmakopealnymi, OECD i GLP. Firma 
oferuje również testy biozgodności wyrobów medycznych oraz 
biologiczne testy kontroli jakości produktów. Firma szuka 
współpracy z firmami farmaceutycznymi lub laboratoriami. 

medycyna 

191.   BOMK20191112001 

Północno-macedońska firma z powodzeniem importuje, 
eksportuje i dystrybuuje świeże owoce i warzywa na rynek 
krajowy i kraje sąsiadujące. Firma poszukuje nowych partnerów 
biznesowych na podstawie umów dystrybucyjnych w celu 
skutecznego rozpowszechniania swoich produktów w Europie. 

spożywcza 

192.   BORO20191213001 

Rumuńska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w druku 
serigraficznym, sublimacyjnym na materiałach tekstylnych i 
usługach hafciarskich szuka partnerów z branży tekstylnej i 
odzieżowej w celu zawarcia umów outsourcingowych. 

inne usługi 
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193.  BOIT20191112001 

Ta mała włoska firma z siedzibą w Ceglie Messapica (BR) - Apulia, 
produkuje makaron ze spalonej pszenicy. Ten rodzaj pszenicy był 
kiedyś po prostu resztką zbiorów, a teraz ma nową funkcję, 
również dzięki swoim właściwościom odżywczym. 
Firma eksportuje znaczną część swojej produkcji i poszukuje 
dystrybutorów, aby dalej rozwijać swoją międzynarodową sieć 
dystrybucji. 

spożywcza 

194.   BOBG20191204001 

Jest wiodącą firmą w produkcji i dystrybucji wszelkiego rodzaju 
lin plecionych w Bułgarii. Produkują pojedyncze i podwójnie 
plecione liny wykonane z materiałów syntetycznych (poliamid 6, 
jedwab poliestrowy i tekstylny poliester) oraz z materiałów 
naturalnych (juta). Firma poszukuje dystrybutorów lub 
przedstawicieli handlowych w celu wejścia na nowe rynki. 

różne inne 
produkty 

195.  BORO20191120001 

Rumuńska firma z siedzibą w Transylwanii produkuje unikalne 
meble wykonane z odzyskanego drewna. Ponieważ już sprzedaje 
na rynku rumuńskim, firma jest gotowa do przedstawienia swoich 
produktów na arenie międzynarodowej; dlatego rumuńska firma 
poszukuje agentów reprezentujących swoje ekskluzywne 
drewniane stoły za granicą. Współpraca będzie oparta na umowie 
handlowej. 

produkty 
drewniane, meble 

196.   BOIT20190729002 

Włoska firma specjalizuje się w artystycznej produkcji marmuru, 
takiej jak kominki, podłogi, fontanny, rzeźby i inne ręcznie 
wykonane wyroby z marmuru do wyposażenia wnętrz i na 
zewnątrz budynków prywatnych i publicznych. Firma szuka 
pracowni architektonicznych i projektowych oraz firm 
działających w branży budowlanej, umów produkcyjnych i 
dystrybutorów. 

materiały i usługi 
budowlane 

197.  BORO20191029002 

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji artykułów 
tekstylnych dla kobiet i mężczyzn, takich jak pobieranie próbek 
prototypów, próbki sprzedażowe, próbki przedprodukcyjne, 
szuka partnerów w ramach umowy dotyczącej produkcji lub 
podwykonawstwa, aby wejść na nowe rynki i zwiększyć swój 
udział w rynku . 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

198.  BOUK20191216003 

Szkockie MŚP to szybko rozwijający się producent szybkich 
zestawów testowych do wykrywania Legionelli, który chce 
poszerzyć swój globalny zasięg. 
 
Aby zdobyć udział w rynku i dostarczać swoje produkty za 
granicę, MŚP chcą współpracować z uznanymi dystrybutorami z 
bogatą wiedzą lokalną i silną siecią klientów w zakresie 
zarządzania obiektami gospodarki wodnej na podstawie umowy o 
usługi dystrybucji. 

materiały i usługi 
budowlane 
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199.   BOKR20191202001 

Koreańskie MŚP założone w 2005 roku produkuje cylindry 
hydrauliczne do różnych zastosowań przemysłowych, w tym do 
rolnictwa, ogólnych maszyn przemysłowych i pojazdów 
specjalnych. Firma zdobyła rynki w Japonii, Australii i Stanach 
Zjednoczonych, a teraz mają nadzieję rozszerzyć swój rynek w 
Europie. W związku z tym szukają partnerów, którzy chcieliby 
zawrzeć umowę dystrybucyjną lub umowę handlową. 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

200.  BOBA20191210001 

Firma z Bośni i Hercegowiny specjalizująca się w produkcji drzwi, 
okien, żaluzji zewnętrznych, rolet zewnętrznych i żaluzji z PVC i Al, 
która zajmuje się sprzedażą hurtową komponentów do żaluzji, 
szuka partnerów biznesowych w Chorwacji, Albanii, Czarnogórze, 
Austrii, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Irlandii, Włoch, Francji, 
Holandii, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii. Firma z Bośni i 
Hercegowiny jest zainteresowana umową handlową i umową o 
usługi dystrybucyjne. 

materiały i usługi 
budowlane 

201.   BOUA20190530001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji ciekłej ceramicznej 
powłoki termoizolacyjnej oferuje ciekłą ceramikę dla zasobów 
mieszkaniowych w przygotowaniu budynków i konstrukcji do 
sezonu grzewczego, na rury lub linie parowe, rolnictwo lub 
przemysł motoryzacyjny. Firma poszukuje międzynarodowych 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w całej Europie. 

materiały i usługi 
budowlane 

202.   BOSK20191107001 

Słowacki producent mrożonych owoców (liofilizowanych) 
chciałby nawiązać długoterminową współpracę biznesową z 
dystrybutorami, hurtownikami, producentami żywności i innymi 
potencjalnymi klientami oraz zapewnić im najwyższą jakość 
liofilizowanych owoców (opakowania hurtowe i detaliczne). Jego 
celem jest zawarcie umowy handlowej, umowy dystrybucyjnej 
lub umowy produkcyjnej. 

spożywcza 

203.   BOSK20191210001 

Słowacka firma, która produkuje rampy, które pomagają osobom 
z poważnym upośledzeniem fizycznym uprawiać boccia sport, 
szuka nowych partnerów (podmiot gospodarczy, sklep 
internetowy, sieć sklepów, organizacja non-profit, klub sportowy 
i tym podobne) w celu zawarcia umów o usługi dystrybucyjne. 

medycyna 

204.  BORO20180312001 

Rumuńska firma, twórca bezprzewodowych produktów i 
technologii do zastosowań przemysłowych, oferuje swoje 
produkty zagranicznym firmom na podstawie umowy 
outsourcingowej. Firma jest otwarta na współpracę z firmami w 
takich obszarach, jak lotnictwo, ropa i gaz oraz monitorowanie 
środowiska. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

205.   BOIT20191127002 

Firma z północnych Włoch specjalizująca się w produkcji 
ekologicznych, drukowanych i konfigurowalnych domów z 
drewna szuka nowych umów handlowych. Preferowane są 
długoterminowe partnerstwa z firmami z obszaru UE poprzez 
umowę przejęcia, umowę handlową, umowę usług 
dystrybucyjnych, umowę joint venture, umowę licencyjną, 
umowę produkcyjną, umowę outsourcingową. 

materiały i usługi 
budowlane 



 

   www.een.wmarr.olsztyn.pl   

206.   BOUA20191011001 

Ukraińska firma specjalizująca się w wynajmie samochodów, 
ciężarówek, elektrowni fotowoltaicznych, maszyn rolniczych, 
samolotów, maszyn kolejowych poszukuje partnerów na całym 
świecie, którzy są gotowi zapewnić wsparcie finansowe dla 
dalszego rozwoju firmy. Firma szuka partnerstwa do zawarcia 
umowy inwestycyjnej (umowa finansowa). 

pojazdy i 
maszyny/maszyno

wa 

207.   BORS20191125001 

Serbska firma opracowała urządzenie do nalewania, 
konserwowania i dystrybucji napojów butelkowanych, przede 
wszystkim wina na kieliszek. Urządzenie ma małe wymiary, składa 
się z korka i urządzenia podstawowego, kompatybilnego z 
istniejącymi lodówkami do wina i może utrzymywać wino świeże 
przez okres do dwóch miesięcy w atmosferze gazu obojętnego. 
Urządzenie może również obsługiwać nieograniczoną liczbę 
otwartych butelek. Firma szuka umowy licencyjnej z 
producentem lub dystrybutorem dla winnic i obiektów HoReCa. 

spożywcza 

208.   BOHR20191127001 

Firma ma siedzibę w Chorwacji i specjalizuje się w produkcji 
specjalnych produktów do kawy rozpuszczalnej, w których kawa 
organiczna jest nasycana grzybami spożywczymi. Ta kombinacja 
ma wiele zalet - wyższy poziom energii i silniejszy układ 
odpornościowy. Tymczasem skutki uboczne kawy są 
zminimalizowane. Firma poszukuje długoterminowego 
partnerstwa w formie partnera dystrybucyjnego dla swoich 
innowacyjnych produktów kawowych. 

spożywcza 

209.   BODE20191001001 

Niemiecka firma z południowych Niemiec oferuje zaawansowane 
rozwiązania elektrotechniczne. W kilku oddziałach produkuje 
niestandardowe elementy elektroniczne, takie jak 
transformatory, zasilacze, dławiki, filtry, technologie 
bezpieczeństwa i urządzenia oszczędzające energię. Klienci to od 
prywatnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
handlowych po fabryki przemysłowe. Ta średnia firma szuka 
partnerstw w całej Europie w celu zawarcia umowy handlowej i 
umowy usług dystrybucyjnych. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

210.  BOIT20191106003 

Włoska firma, która powstała z myślą o tradycyjnym mieleniu 
zbóż, opracowała szeroką gamę produktów bezglutenowych, bez 
jaj i produktów mlecznych, przeznaczonych dla osób cierpiących 
na celiakię. Produkcja obejmuje mieszankę mąki, suchy makaron, 
słodkie i słone gotowe produkty, produkty mrożone. Firma, już 
zaangażowana we współpracę międzynarodową, szuka nowych 
partnerów handlowych: agentów, importerów, dystrybutorów w 
ramach umów agencyjnych i umów o usługi dystrybucyjne. 

spożywcza 
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211.  BORS20181024001 

Serbska firma oferuje swoje usługi jako podwykonawca 
automatyzacji procesu produkcyjnego, diagnostyki i audytu czyli 
niezbędnych ulepszeń już istniejącego sprzętu. Firma może 
również produkować komponenty, narzędzia, maszyny i całe linie 
produkcyjne w ramach podwykonawstwa. Firma jest partnerem 
głównych międzynarodowych producentów części 
pneumatycznych i robotyki i posiada zintegrowany i 
interdyscyplinarny zespół inżynierów. 

inne usługi 

212.  BOTR20190906001 

Turecka firma specjalizująca się w obróbce metali, takiej jak 
bębnowanie, polerowanie, szlifowanie i barwienie 
(szczotkowanie z satynowym wykończeniem) poszukuje 
przedstawicieli handlowych i oferuje umowy podwykonawstwa. 

metalowa 

213.  BORO20190410001 

Rumuńska firma, producent różnych urządzeń morskich, takich 
jak wciągarki i urządzenia pokładowe, w dowolnej konfiguracji, 
szuka partnerów w ramach umów o pośrednictwo handlowe lub 
dystrybucyjnych oraz umów podwykonawczych. 

sektor morski, 
lotniczy 

214.  BOMK20191206002 

Macedońska firma, producent ryżu i innych zbóż, szuka 
dystrybutorów we wszystkich krajach europejskich, zwłaszcza w 
krajach sąsiednich, takich jak Albania, Bułgaria i Serbia, ale jest 
otwarta dla wszystkich. Oferta obejmuje różnorodne produkty z 
surowego i przetworzonego ryżu, w tym szereg produktów marki 
własnej integralnego ryżu pierwszej klasy oraz ryżu łamanego. 

spożywcza 

215.  BOUK20191128001 

Brytyjska firma, która od ponad 30 lat produkuje różnorodne 
markowe nakrycia głowy, sprzedaje na całym świecie 
detalicznym, reklamowym i korporacyjnym. Wykorzystuje 
innowacyjne techniki laserowe i haftowane w swoich produktach 
w całkowicie zautomatyzowanej fabryce zbudowanej we 
wschodniej Anglii. Obecnie poszukuje nowych dystrybutorów do 
dystrybucji własnej marki na podstawie umów o świadczenie 
usług dystrybucyjnych lub przedstawicieli handlowych, aby 
pomóc jej uzyskać dostęp do nowych rynków na podstawie 
umowy agencyjnej. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

216.  BOUA20191206002 

Ukraińskie przedsiębiorstwo produkcyjne zlokalizowane w 
centralnej części Ukrainy zajmuje się produkcją sprzętu do 
zbierania i sortowania odpadów z gospodarstw domowych do 
standardowych podziemnych pojemników na śmieci. Za pomocą 
sprzętu pojemniki schodzą pod ziemię i idą w górę w kierunku 
dewastacji, a także opracowują oprogramowanie do kontroli 
usuwania odpadów. MSP szuka partnerów w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 

inne usługi 
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217.  BOPT20191213001 

Ta portugalska firma zajmująca się obróbką metali została 
założona w 1969 roku. Sprzedają ogólne usługi obróbki metali i 
pracują w bardzo różnych obszarach, takich jak marynarka 
wojenna, przemysł naftowy i gazowy, budownictwo, górnictwo, 
odlewnie, żywność, energia, uzdatnianie wody, uzdatnianie 
powietrza. Firma szuka partnerów, którzy są zainteresowani tym, 
aby byli ich dostawcami dla swoich projektów, podpisując umowę 
podwykonawczą. 

metalowa 

218.  BODE20181211002 

Ta niemiecka firma opracowała urządzenie wykorzystujące 
hipertermię (zamiast chemikaliów) w celu zabicia istniejącego 
roztocza warrozy w ulu. Pszczoły pozostają nietknięte podczas i 
po procesie. Za pomocą tego urządzenia można również leczyć 
rodziny pszczele przeciwko chorobom lęgowym. Firma chce wejść 
na nowe rynki poprzez partnerstwo w ramach umów 
dystrybucyjnych. 

rolnictwo 

219.  BOBE20190814001 

Średniej wielkości rodzinna firma z Belgii specjalizuje się w 
opracowywaniu i produkcji jednorazowych plastikowych 
opakowań do żywności. Oferuje szeroką gamę produktów, od 
filiżanek i tac, po pojemniki na lody lub warzywa i gotowe posiłki. 
Firma poszukuje partnerów biznesowych do współpracy w 
ramach umowy produkcyjnej. Partnerzy ci są producentami w 
przemyśle spożywczym i / lub detalistami pakującymi 
producentów żywności, np. główne sieci supermarketów i 
hurtownie gastronomiczne. 

opakowania, papier 

220.  BOBG20191207001 

Bułgarska firma zajmująca się badaniami i rozwojem dla branży IT 
oferuje innowacyjną podłogę interaktywną, przeznaczoną do 
zabaw edukacyjnych dla dzieci. Korzystając z tej platformy, gracze 
mogą dosłownie skakać stopami na rzutach podłogowych 
obiektów do gry zamiast korzystać z mobilnych urządzeń 
dotykowych. Firma szuka umowy na usługi dystrybucyjne. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

221.  BOIT20191209001 

Włoska firma, która powstała z myślą o tradycyjnym mieleniu 
zbóż, zbudowała nowoczesną elastyczną i wszechstronną 
strukturę produkcyjną do produkcji szerokiej gamy produktów 
bezglutenowych, bez jaj i produktów mlecznych. Produkcja 
obejmuje mieszankę mąki, suchy makaron, słodkie i słone gotowe 
produkty, produkty mrożone. Firma jest zainteresowana 
wykorzystaniem mocy produkcyjnych swoich zakładów 
zaawansowanych technologii, oferując usługi produkcyjne jako 
producent marek własnych w ramach umowy produkcyjnej. 

spożywcza 

222.  BOMK20191128003 

Macedoński producent różnych rodzajów win stołowych, w tym 
czerwonych i białych, win musujących oraz narodowego bimbru, 
szuka partnerów we wszystkich krajach UE i Rosji. Firma jest 
zainteresowana nawiązaniem współpracy na podstawie umowy o 
usługi dystrybucyjne. 

spożywcza 
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223.  BOUA20190731001 

Ta ukraińska fabryka cukiernicza została założona w 1999 roku w 
mieście Dnipro. Firma poszukuje wiarygodnych partnerów 
międzynarodowych do wzajemnie korzystnej współpracy w 
ramach umowy z agencją handlową. W asortymencie znajdują się 
pianki, drażetki, cukierki, toffi, gofry, orientalne słodycze przy 
użyciu naturalnych składników, zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami klienta (pod marką lub nie). 

spożywcza 

224.  BOIT20191106001 

Włoska firma z siedzibą w Apulii na terytorium Doliny Cerignola 
Ofanto szuka partnerów do umów o usługi dystrybucyjne. Firma 
jest zaangażowana w produkcję oliwek stołowych najwyższej 
jakości, w tym odmian „Bella di Cerignola”, „Peranzana”, 
„Leccino” i „Nocellara”, aby zaspokoić różne potrzeby rynku, 
mając na uwadze poszanowanie tradycji, jakości i autentyczności, 
aby mieć dostęp do rynków krajowych i zagranicznych. 

spożywcza 

225.  BOBG20191025001 

Bułgarski producent destylowanych olejków eterycznych z 
lawendy, melisy lekarskiej i białego krwawnika z własnych 
plantacji poszukuje dystrybutorów i podwykonawców na całym 
świecie. 

chemia i 
kosmetyki/chemicz

na 

226.  BORO20191202001 

Rumuńska firma z siedzibą w regionie Południowej Muntenii, 
specjalizująca się w doradztwie i projektowaniu instalacji 
elektrycznych, poszukuje współpracowników w ramach umowy 
podwykonawstwa lub outsourcingu. Firma chce wejść na rynek 
Europy i Ameryki. 

sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny 

227.  BOTR20191205005 

Wielokrotnie nagradzana turecka firma specjalizuje się w 
produkcji maszyn włókienniczych. Produkowane przez firmę 
maszyny do przędzy CF (Continuous Filament) / BCF (Bulk 
Continuous Filament) są szczególnie stosowane w przemyśle 
dywanów, a linia do produkcji włókien ciętych przekształca 
zarówno surowce, jak i materiały recyklingowe w włókno 
poliestrowe stosowane w sektorze tekstylnym. Firma poszukuje 
doświadczonych partnerów, którzy mogą działać jako 
dystrybutorzy na podstawie umowy o usługi dystrybucyjne. 

tekstylia, ubrania, 
biżuteria 

228.  BOIT20191218002 

Włoska firma znajduje się w starym apulijskim mieście Ceglie del 
Campo, w centrum obszaru tradycyjnie poświęconego produkcji i 
handlu migdałami. Firma obecna na rynku krajowym i 
międzynarodowym od czterech generacji specjalizuje się w 
przetwarzaniu migdałów i pestek moreli w szerokiej gamie 
półproduktów przeznaczonych dla włoskich i europejskich firm 
cukierniczych, hurtowni, piekarni i laboratoriów. Firma szuka 
dystrybutorów. 

spożywcza 

229.  BOTR20191202003 

Turecki producent sprężarek powietrza, który wytwarza sprężarki 
z bezpośrednim sprzężeniem, sprężarki o kontrolowanej 
częstotliwości i stałym zasilaniu, szuka dystrybutorów do 
zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

różne inne 
produkty 
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230.  BORS20181024003 

Serbska firma produkuje zbiorniki i pojemniki metalowe. Firma 
specjalizuje się również w produkcji i montażu różnego sprzętu 
wykorzystywanego w zakładach przetwórczych, urządzeniach 
gazowych i stacjach benzynowych. Firma oferuje usługi 
podwykonawstwa związane z projektowaniem i produkcją 
zbiorników ciśnieniowych i sprzętu do rurociągów, instalacji 
biogazu, przemysłu chemicznego, spożywczego lub innego 
przemysłu przetwórczego oraz poszukuje przedstawicieli 
handlowych dla swoich produktów. 

metalowa 

231.  BONL20191128002 

Holenderska firma oferuje usługi bezpieczeństwa 
cybernetycznego na całym świecie, na przykład zarządzanie 
urządzeniami mobilnymi, certyfikaty VPN i smartfony z wysokim 
system zabezpieczeń. Usługi są specjalnie dostosowane do 
potrzeb użytkowników. Firma poszukuje partnerów za granicą do 
umów agencyjnych. 

komputery i IT 

232.  BOMK20191203002 

Macedońska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
elementów metalowych i ze stali nierdzewnej dla różnych gałęzi 
przemysłu (zakłady przemysłowe, przetwórstwo, pakowanie itp.). 
Firma oferuje produkcję niestandardowych i standardowych 
wyrobów metalowych do użytku komercyjnego na podstawie 
umów produkcyjnych lub podwykonawczych. 

metalowa 

 


