BRANŻOWY PAKIET OFERT
kwiecień 2018
W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy i podanie nr
wybranej przez Państwa oferty. Wówczas udostępnimy Państwu szczegółową ofertę i pozyskamy
dane teleadresowe od ośrodka EEN, który wprowadził daną ofertę do bazy.
tel: 91 433 02 20 e-mail: a.lotocka@zsrg.szczecin.pl

oferty, na które warto zwrócić uwagę

SPIS TREŚCI
SŁOWA KLUCZE: BRANŻA METALOWA, STOCZNIOWA, KONSTRUKCJE STALOWE, PRODUKTY ZE STALI,
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ............................................................................................................................ 2
SŁOWA KLUCZE: BRANŻA DRZEWNA, MEBLARSKA, STOLARKA OTWOROWA, ARCHITEKTURA ........................ 4
SŁOWA KLUCZE: TEKSTYLIA DLA PRZEMYSŁU I DOMU, ODZIEŻ I DODATKI, PROJEKTOWANIE, WYPOSAŻENIE
WNĘTRZ ........................................................................................................................................................... 6
SŁOWA KLUCZE: BRANŻA ROLNO-SPOŻYWCZA, CUKIERNICZA, PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO, HANDEL,
GASTRONOMIA .............................................................................................................................................. 11
SŁOWA KLUCZE: BRANŻA MEDYCZNA, URZĄDZENIA I APARATURA MEDYCZNA, BRANŻA KOSMETYCZNA,
REHABILITACJA, ODNOWA BIOLOGICZNA ...................................................................................................... 18
SŁOWA KLUCZE: ICT, BEZPIECZEŃSTWO, ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA ............................................................. 22
SŁOWA KLUCZE: TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA, BRANŻA MOTORYZACYJNA ........................................ 27
SŁOWA KLUCZE: MASZYNY, NARZĘDZIA, CZĘŚCI ............................................................................................ 28
SŁOWA KLUCZE: FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CONSULTING, POŚREDNICTWO PRACY, OUTSOURCING,
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, DORADZTWO ............................................................... 29
SŁOWA KLUCZE: BRANŻA BUDOWLANA, ENERGIA ODNAWIALNA I KONWENCJONALNA, OCHRONA
ŚRODOWISKA, USŁUGI DLA BUDOWNICTWA, CHEMIA BUDOWLANA, PROJEKTOWANIE............................... 30
SŁOWA KLUCZE: TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA, BRANŻA CHEMICZNA ............................................ 33
SŁOWA KLUCZE: EDUKACJA, NAUKA, BADANIA I ROZWÓJ, ROZRYWKA, SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA ..... 35
SŁOWA KLUCZE: MARKETING, POLIGRAFIA, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA .................................................... 37
INNE ............................................................................................................................................................... 38

1

Słowa klucze: branża metalowa, stoczniowa, konstrukcje stalowe,
produkty ze stali, kowalstwo artystyczne
Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BORU20180219002

Rosyjska firma produkująca autorskie wyroby odlewane i stalowe
oferuje usługi podwykonawstwa.

29/03/2019

BOUA20180214002

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji emaliowanych,
okrągłych przewodów z miedzi i aluminium, prostokątnych
przewodów z miedzi, okrągłych nieizolowanych przewodów z miedzi
oraz przewodów z miedzi i aluminium izolowanych papierem i taśmą
oferuje usługi produkcyjne oraz poszukuje dystrybutorów.

14/03/2019

BRES20170609001

Hiszpańska firma posiada ponad 45-letnie doświadczenie w
dostawie, montażu i naprawie urządzeń elektroniki okrętowej i
urządzeń sanitarnych na Majorce. Firma dostarcza kompletne
elektroniczne systemy nawigacyjne na pokładach jachtów różnej
wielkości, a także reprezentuje i serwisuje systemy elektroniczne
wielu marek łodzi. Hiszpańska firma poszukuje nowych produktów,
w szczególności morskich systemów elektronicznych dla rynku
lokalnego i proponuje reprezentowanie zagranicznych firm w
ramach umów dystrybucyjnych.

30/03/2019

BOUA20180214002

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji emaliowanych okrągłych
miedziowanych i aluminiowych przewodów, prostokątnych
przewodów z nieosłoniętej miedzi do energetyki, okrągłych i
prostokątnych izolowanych przewodów miedziowych z włókna
szklanego, okrągłych przewodów miedziowych bez izolacji jak
również przewodów miedziowych i aluminiowych z izolacją
papierową i taśmową. Firma oferuje umowę usługową produkcyjną i
dystrybucyjną.

14/03/2019

BOIL20180117003

Firma metalowa z Izraela z 60 -letnim doświadczeniem w branży,
oferuje produkcję i skład każdego rodzaju opakowań elektronicznych

09/03/2019
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oraz elektromechaniki precyzyjnej. Firma zajmuje się
komputerowym cięciem laserowym oraz wodnym, komputerowym
sterowaniem urządzeń numerycznych (CNC), wykrawaniem
hydraulicznym, gięciem, spawaniem argonowym, elektrodami
węglowymi, punktowym stali nierdzewnej , stali oraz aluminium,
malowaniem proszkowym oraz na mokro. Firma oferuje swoje usługi
produkcyjne, podwykonawstwo oraz outsourcing na rynkach
światowych.

BORO20180220001

Rumuńska firma produkuje ostrza taśmowe ze stali stopowej w
różnych rozmiarach. Firma jest zainteresowana identyfikacją
międzynarodowych partnerów biznesowych do zawierania umów
dystrybucyjnych.

15/03/2019

BRRO20180227001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z drutu
metalowego dla budownictwa. Firma poszukuje partnerów
biznesowych, którzy są w stanie dostarczyć wymagane surowce.
Współpraca będzie się opierać na porozumieniach produkcyjnych.

23/03/2019

BORO20171204001

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju
pojemników metalowych do składowania różnych odpadów oraz
selektywnego recyklingu odpadów poszukuje
dystrybutorów/użytkowników końcowych z krajów UE. Firma
dostarcza standardowe kontenery, jak również modele na
zamówienie zgodnie z wymaganiami klientów.

21/03/2019

BRES20180220004

Hiszpański producent metalowych komponentów, akcesoriów,
biżuterii i biżuterii dla luksusowego przemysłu odzieżowego
poszukuje dostawców surowego mosiądzu, materiału, z którego
korzystają firmy w około 95% swojej produkcji. Firma szuka umów
na produkcję.

13/03/2019

BOME20180212001

Firma z Czarnogóry specjalizująca się w odlewaniu stali dla maszyn
ogólnych, górniczych, budowlanych, cementowych, spopielania,
hutnictwa morskiego i żelaznego oraz metalurgii nieżelaznej
poszukuje dystrybutorów chcących nawiązać współpracę.

14/03/2019

BOES20170613001

Start-up z hiszpańskich Balearów stworzył szklany materiał odporny
na działanie wody. Jest to produkt, który głównie może być
wykorzystany w łodziach i samolotach. Ten materiał jest
magnetycznie mocowany do powierzchni. Firma poszukuje

16/03/2019
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dystrybutorów.

BOCN20180131001

BORO20180213002

Chińska firma specjalizuje się w morskich łańcuchach kotwicznych i
produkcji łańcuchów cumowniczych. Średnica produktów może
wynosić od 22 do 152 mm. Obecnie chińska firma zajmuje 90%
udziału w rynku krajowym. Zgodnie z rozwojem zamorskiego biznesu
firma poszukuje dystrybutora morskich łańcuchów kotwicznych i
łańcuchów cumowniczych na rynku UE. Potencjalna współpraca
mogłaby odbywać się za pośrednictwem umowy dystrybucyjnej.

02/03/2019

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy
produktów metalowych i plastikowych wykorzystywanych w
przemyśle samochodowym, meblarskim i instalacjach elektrycznych.
Firma poszukuje międzynarodowych partnerów biznesowych do
zawierania umów produkcyjnych

14/03/2019

Słowa klucze: branża drzewna, meblarska, stolarka otworowa,
architektura

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BORU20180130005

Rosyjska firma jednoosobowa specjalizuje się w produkcji pamiątek z
kamieni ozdobnych, drewna oraz metali szlachetnych. Mogą być
stosowane w kontaktach biznesowych lub sprzedawane
kolekcjonerom. Firma poszukuje agentów handlowych na terenie
UE.

07/03/2019

BORU20180117005

Rosyjski producent tradycyjnych pamiątek i zabawek z drewna
posztukuje dystrybutorów w Europie. Firma produkuje ręcznie
robione z nowogrodzkiego drewna wyroby, takie jak rzeźbione
polana przedstawiające architekturę starożytnego miasta Wielkiego
Nowogrodu, koniki oraz olchowe wisiorki.

19/03/2019

BORU20180221002

Rosyjska firma specjalizują się w produkcji szafek, stołów oraz luster
łazienkowych poszukuje dystrybutorów.

24/03/2019

BORO20180227002

Rumuńska firma z dużym doświadczeniem w dziedzinie drewnianej i

30/03/2019
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laminowanej stolarki oraz produkcji mebli na zamówienie, oferuje
umowę produkcyjną partnerom zagranicznym.

BRRU20180111001

Rosyjski zakład drzewny, specjalizujący się w produkcji klejonego
drewna konstrukcyjnego, poszukuje za granicą dostawców drewna
okrągłego z drewna twardego i miękkiego.

20/03/2019

BOUA20180214001

Ukraiński producent specjalizuje się w produkcji mebli
gabinetowych. Głównym zadaniem firmy jest tworzenie wysokiej
jakości i niedrogich mebli. Firma poszukuje partnerów w celu
zawarcia umów dystrybucyjnych i / lub umów agencyjnych.

09/03/2019

BORO20180215001

Rumuńska firma działająca w przemyśle drzewnym poszukuje
nabywcy tartaku i zakładu produkującego drewno, który znajduje się
w zachodniej części Rumunii. Firma produkuje drewno wysokiej
jakości z litego drewna. Rodzaj poszukiwanego partnerstwa to
umowa nabycia.

14/03/2019

BOUA20180306001

Firma jest ukraińskim producentem mebli do użytku domowego (do
kuchni, salonu) i mebli do restauracji, kawiarni, barów: w katalogu
znajdują się sofy i łóżka, krzesła i fotele, stoły i kredensy, lady
barowe itp. Firma dąży do ustanowienia długoterminowych relacji z
partnerami na całym świecie w oparciu o umowy o świadczenie
usług dystrybucji (z dystrybutorami) i umowy agencyjne (z
przedstawicielami handlowymi).

BOFI20180209001

Fińska firma produkująca barwione na czarno, rekonstruowane
okleiny brzozowe poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli
handlowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Unikalny materiał
powierzchniowy firmy jest idealny do mebli, ścian wewnętrznych i
drzwi, sufitów, paneli akustycznych itp. Firma poszukuje
dystrybutorów z doświadczeniem w zakresie produktów z drewna
lub agentów handlowych, którzy znają drewniane powierzchnie i
idealnie współpracują z projektantami i architektami wnętrz.

BOLT20180202001

Litewska firma produkcyjno-handlowa, działająca w branży biopaliw i
przemysłu drzewnego, poszukuje dystrybutorów, aby rozszerzyć
swoją działalność. Firma oferuje produkcję i obróbkę drewna, które
mogą być również dostarczane na indywidualne zamówienia.

BOTR20180201001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokiej
jakości parkietu o geometrycznych wzorach (dębowe sześciokąty,

28/03/2019

03/03/2019

03/03/2019

10/03/2019
5

trójkąty), jodełkę oraz paneli podłogowych z drewna, kamienia i
metalu poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

Słowa klucze: tekstylia dla przemysłu i domu, odzież i dodatki,
projektowanie, wyposażenie wnętrz

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOUA20180208001

Ukraińska firma stosuje tradycyjne ręczne techniki do wyrobu
ceramiki ze zwykłej gliny, szamotu (glina z piaskiem), różnego typu
szkliwa, chromu i wykorzystuje najnowsze europejskie trendy we
wzornictwie i kolorystyce naczyń glinianych. Firma poszukuje
nowych klientów za granicą i zawrze umowy agencji handlowej lub
usług dystrybucji z partnerami (hurtownicy, sklepy detaliczne, domy
towarowe itp.)

21/03/2019

BRES20180220004

Hiszpański producent metalowych komponentów, akcesoriów,
biżuterii i biżuterii dla luksusowego przemysłu odzieżowego
poszukuje dostawców surowego mosiądzu, materiału, z którego
korzystają firmy w około 95% swojej produkcji. Firma szuka umów
na produkcję.

13/03/2019

BORU20180124003

Rosyjska firma zajmująca się produkcją odzieży wierzchniej (futra,
wiatrówki, kurtki, płaszcze przeciwdeszczowe) dla kobiet poszukuje
dystrybutorów.

07/03/2019

BRSE20180319001

Szwedzki projektant wnętrz zamierza zawrzeć umowę produkcyjną z
producentem ceramiki, który może wyprodukować wazon na
wyłączność i udzielić wskazówek, jeśli zaistnieją jakiekolwiek zmiany,
które należy wprowadzić, aby projekt mógł zostać wprowadzony do
produkcji. Wazon będzie częścią kolekcji, która zostanie
zaprezentowana na targach London Design Fair we wrześniu, a
projektant ma już ugruntowaną nazwę i sieć sprzedawców i butików.

24/03/2019

BOIT20180220001

Włoska marka modowa produkująca odzież dla modnych kobiet
pragnie nawiązać międzynarodową współpracę z agentami

20/03/2019
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handlowymi i dystrybutorami w celu wejścia na rynki zagraniczne.
Firma oferuje również możliwość przejęcia części udziałów oraz
nabycia licencji na jej markę. Firmę tworzy dwóch młodych
projektantów mody, którzy tworzą i projektują codzienne stroje dla
kobiet, wyróżniające się ciekawym wzornictwem, projektami i
włoskim stylem.

BOIT20180220001

Włoska marka produkująca odzież dla stylowych kobiet poszukuje
międzynarodowej współpracy z agentami i dystrybutorami do
zawarcia umowy komercyjnej i dystrybucyjnej w celu zdobycia
nowych rynków dla jej nowej marki. Zespół składa z 2 młodych
projektantów mieszkających we Włoszech, którzy tworzą i projektują
codzienne sukienki damskie odznaczające się ciekawym wzorem,
fasonem i włoskim stylem.

20/03/2019

BRDK20180322002

Duńska firma projektowa zajmująca się sprzedażą dekoracji ścian i
wyposażenia wnętrz poszukuje w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce
i Rumunii dostawców dekoracji ścian i wyposażenia wnętrz.

28/03/2019

BOIT20180209001

Włoska firma będąca długoletnim, doświadczonym producentem
wysokiej jakości odzieży, oferuje swoje męskie i damskie kolekcje:
dystrybutorom, detalistom, sklepom, sieciom i agentom. Firma
udostępnia także partnerom swoją asystę w dostosowaniu procesu
produkcji odzieży: od etapu badań i projektowania do opracowania i
produkcji. Poszukuje usług dystrybucji, umów agencyjnych i / lub
umów outsourcingowych z partnerami zainteresowanymi włoskimi
produktami modowymi.

14/03/2019

BOES20180201002

Hiszpański producent wysokiej jakości dżinsów od 1973 dostarcza
szeroki zakres produktów wytwarzanych we własnej fabryce z
uwzględnieniem norm środowiskowych. Firma odpowiada za każdą
fazę, od zakupu surowców do wykończonego produktu, co pozwala
spełniać wszystkie wymagania klientów. Firma poszukuje partnerów
do zawarcia umów produkcji lub podwykonawstwa części produkcji.

26/03/2019

BORU20180220010

Rosyjski producent obuwia wyjściowego dla mężczyzn, kobiet i dzieci
oraz butów wojskowych poszukuje partnerów w Europie do zawarcia
umowy usług dystrybucyjnych.

21/03/2019

BOBR20180124001

Brazylijska firma z siedzibą na południu kraju specjalizuje się w
produkcji i sprzedaży detalicznej strojów plażowych i odzieży

22/03/2019
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sportowej. Firma ma już silną pozycję na rynku krajowym, a obecnie
poszukuje partnerów międzynarodowych, do zawierania umów
handlowych i dystrybucyjnych.
Dobrze doświadczone przedsiębiorstwo wysokiej jakości tkanin o
szerokiej gamie kombinacji kolorystycznych , poszukuje studia
projektowego i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej , która
sprawi, iż zamówienia realizowane będą w krótkim czasie i
wyrobiona zostanie marka własna przedsiębiorstwa. Firma
prezentuje swoje produkty na terenie całego kraju i ma kilku
klientów za granicą. Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji
wyrobów włókienniczych i poszukuje umowy dystrybucyjnej.

15/03/2019

Ta polska firma specjalizuje się w produkcji oryginalnego sprzętu
gospodarstwa domowego i komponentów ze stali nierdzewnej.
Sztandarowym produktem firmy jest kruszarka do opakowań z
napojami z tworzyw sztucznych, aluminium lub kartonu. W
przypadku tego konkretnego produktu firma ma projekt
przemysłowy dla obszaru UE. Firma poszukuje partnerów z UE i
spoza UE zainteresowanych uzyskaniem rocznej licencji na produkcję
oferowanej kruszarki.

15/03/2019

BRNL20180307001

Holenderska marka odzieży sportowej dla mężczyzn i kobiet
poszukuje partnera produkcyjnego, który może produkować małe
partie. Holenderska firma chce współpracować z odpowiednimi
partnerami produkcyjnymi z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Polski.
Oferowany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.

16/03/2019

BOUA20180127001

Ukraińska firma, z ponad 14-letnim doświadczeniem w branży
odzieżowej, stworzyła i uruchomiła wyjątkową linię koszulek, bluzek,
koszulek dziecięcych i akcesoriów. Firma ma już duże doświadczenie
na rynkach zagranicznych i jest zainteresowana nawiązaniem
kontaktu z innymi dystrybutorami z Europy.

10/03/2019

BRNL20180223001

Nowy holenderski start up z branży modowej z nowo opracowaną
kolekcją odzieży i bielizny dla mężczyzn poszukuje partnera
produkcyjnego, który może produkować niewielkie ilości.
Holenderska firma chce współpracować z odpowiednimi partnerami
produkcyjnymi z Turcji, Portugalii, Polski i Bułgarii. Oferowany rodzaj
współpracy to umowa produkcyjna.

13/03/2019

BOUA20171221001

BOPL20180118003

8

BOUA20180211001

Ukraińska firma rzemieślnicza z siedzibą w Gorodence oferuje
ręcznie robioną ceramiczną zastawę stołową i oraz produkty do
dekoracji wnętrz. Produkty są tworzone oryginalną techniką z
rzadkiej niebieskiej gliny. Firma poszukuje unijnych importerów,
pośredników lub hurtowników specjalizujących się w rzemiośle do
zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji.

02/03/2019

BRUK20180315001

Brytyjska firma zajmująca się hurtową sprzedażą mundurków
szkolnych i odzieży sportowej poszukuje producentów różnych
elementów mundurków szkolnych dla chłopców i dziewcząt,
przeznaczonych dla dzieci i sportowców. Poszukiwany rodzaj
współpracy to umowa produkcyjna.

21/03/2019

BOIT20180207002

Włoska firma specjalizująca się w produkcji dzianin z drobnymi
włóknami poszukuje umów dystrybucyjnych na własne świeże i
dynamiczne produkty. Firma oferuje również 30-letnie
doświadczenie w produkcji luksusowej dzianiny firmom
rozpoczynającym produkcję własnej marki.

02/03/2019

BOUA20180212003

Ukraińska firma projektuje i oferuje wysokiej klasy artykuły
pościelowe wykonane z wełny i materiałów antyalergicznych.
Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów w Europie, którzy
chcieliby wprowadzić te ekskluzywne produkty na swoje rynki.

10/03/2019

BOIL20171214003

Izraelska firma produkuje i dostarcza na całym świecie gotowe
tkaniny i szyte wyroby pościelowe. Usługi świadczone przez firmę
obejmują projektowanie, drukowanie, wykańczanie, szycie i wysyłkę
na cały świat. Przedsiębiorstwo poszukuje współpracy na podstawie
umowy joint venture, świadczenia usług dystrybucji lub
produkcyjnej, aby rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki i
zwiększyć sprzedaż produktów.

23/03/2019

BOPT20180307002

Ta portugalska firma jest wielokrotnie nagradzanym projektantem i
producentem artykułów do dekoracji wnętrz. Oferuje szeroką gamę
produktów do domu i wnętrz, takich jak koce, poduszki, pufy,
dywaniki i lampy. Poprzez upcykling firma wykorzystuje
niepotrzebne już nikomu materiały i bez pogarszania ich składu
ponownie wprowadza je do użytku.
Obecnie przedsiębiorstwo planuje zwiększyć sprzedaż swoich
produktów poprzez rozbudowę sieci dystrybucji w Europie.

17/03/2019

9

BOHU20180216001

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji ogrodniczek, odzieży
ochronnej i kombinezonów poszukuje dystrybutorów i oferuje swoje
wolne moce produkcyjne jako podwykonawca firmom w UE,
Szwajcarii i Rosji.

30/03/2019

BRUK20180302001

Firma z Wielkiej Brytanii opracowała nowatorskie kombinacje
materiałów i techniki produkcji wysoce ochronnych toreb i etui dla
dziedzin takich jak sport, hobby i służby bezpieczeństwa. Firma
poszukuje licencjonowanych producentów tekstyliów lub monterów,
aby wykorzystali swoją opatentowaną technologię do produkcji
toreb i etui. Partnerzy muszą mieć możliwość maszynowego
zszywania dużych elementów o długim ramieniu, poprzez umowy
produkcyjne i licencyjne.

16/03/2019

BORU20180117003

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji skórzanych akcesoriów
z aplikacjami poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOIL20180116001

Izraelska firma specjalizująca się w wysokiej jakości innowacyjnych
elementach złącznych opracowała zamek szynowy, który zastąpi
obecną metodę łączenia tkaniny z metalową ramą. Zaletami są
niezwykła elastyczność, gładkie przesuwanie w szynie, łatwa obsługa
kątów i zakrętów, opłacalność. Zamek szynowy może mieć dowolne
zastosowania w przemyśle tekstylnym, gdzie tkanina musi być
połączona z metalową ramą. Firma poszukuje umów agencyjnych i
usług dystrybucyjnych.

19/03/2019

BRDK20180319001

Mała duńska firma projektowa poszukuje dostawców artykułów
metalowych, kubków i świec. Dostawcy muszą być w stanie
obsługiwać zamówienia o różnej wielkości, organizować logistykę i
transport do Danii, znać język angielski oraz szybko udzielać
odpowiedzi, np. poprzez pocztę elektroniczną.

21/03/2019

BOES20170720001

Hiszpański producent innowacyjnych szczotek do włosów w
poszukuje dystrybutora dla swojego produktu na całym świecie.
Firma projektuje i produkuje rodzaj szczotki do włosów specjalnie
zaprojektowanej do rozczesywania włosów bez ich ciągnięcia lub
łamania. Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i
silikonu o symetrycznym, innowacyjnym wzornictwie i występuje w
szerokiej gamie kolorów. Celem dystrybutorów jest sprzedaż w
sklepach sieciowych, domach towarowych, specjalistycznych

16/03/2019

20/03/2019
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profesjonalnych salonach fryzjerskich i kosmetycznych.

Słowa klucze: branża rolno-spożywcza, cukiernicza, produkcja,
przetwórstwo, handel, gastronomia

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOTR20171211002

Turecka firma z Anatalyy specjalizuje się w hodowli i produkcji
nasion warzyw, takich jak pomidory, ogórki, melony, arbuzy,
cukinie, bakłażany i kabaczki. Firma chce nawiązać współpracę z
firmami handlującymi nasionami na bazie umowy dystrybucyjnej,
agencji handlowej lub spółki joint venture.

21/03/2019

BRSE20180223001

Szwedzka firma produkująca zdrowe produkty spożywcze chce
podpisać umowę produkcyjną z producentem, który może
produkować fasolki i babeczki na bazie psyllium, dostępne w trzech
różnych smakach. Frytki są bogate w białko i błonnik, są
bezglutenowe, bez laktozy i kukurydzy, a także wegańskie. Szwedzka
firma dostarczy receptury, ale chciałaby również, aby producent miał
dostęp do dostawców różnych składników.

BORO20180308001

Rumuńska firma produkuje nawozy dla szerokiej gamy upraw
organicznych z użyciem dużej ilości nawozu drobiowego
pozyskiwanego od dużego producenta jaj. Ten odpad jest obecnie
doskonałym nawozem do wykorzystania w rolnictwie. Wysoka
zawartość użytecznych minerałów czyni kurzą mierzwę cennym
produktem ubocznym fermy jaj. Firma poszukuje partnerów do
zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

27/03/2019

BOBG20180126001

Obszarem działalności firmy bułgarskiej jest biometria - pomiar
reakcji biologicznych organizmu w odpowiedzi na różne
audiowizualne bodźce marketingowe. Firma wykorzystuje różne
technologie medyczne do mierzenia i śledzenia reakcji
respondentów, gdy są oni narażeni na mierzalne i porównywalne
bodźce marketingowe. Firma poszukuje umów serwisowych z
agencjami reklamowymi lub firmami.

09/03/2019

08/03/2019

11

Włoska firma przetwarza lokalne odmiany owoców w celu uzyskania
kandyzowanych owoców i oferuje produkty międzynarodowym
partnerom w ramach usług dystrybucji, pośrednictwa handlowego i
umów produkcyjnych. Jest to certyfikowana firma rodzinna HCCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points) z ponad 40-letnią
działalnością i dużym doświadczeniem w handlu międzynarodowym.

16/03/2019

Peruwiańskie stowarzyszenie specjalizujące się w uprawie i
komercjalizacji kawy organicznej o zrównoważonym rozwoju
społecznym i środowiskowym poszukuje dystrybutorów w Europie.

15/03/2019

Polska firma jest producentem innowacyjnych kamieni szorujących
na ciało i twarz. Produkt ten jest nowoczesnym zamiennikiem
zwykłego pumeksu i wszelkich innych urządzeń tego typu
dostępnych na rynku i przeznaczonych do złuszczania naskórka.
Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów za granicą.

29/03/2019

BOUA20180214006

Producent urządzeń do pomiaru wagi z Ukrainy oferuje wysokiej
klasy sprzęt. Firma zamierza rozszerzyć sprzedaż eksportową i
poszukuje nowych importerów, dystrybutorów i sprzedawców
detalicznych na rynkach europejskich i innych w celu współpracy w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.

15/03/2019

BORU20180124010

Rosyjska firma specjalizująca się w dostarczaniu surowców
rolniczych (zboża i oleje) poszukuje partnera zagranicznego do
współpracy biznesowej w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych, umowy produkcyjnej lub umowy joint venture.

BOLT20180207001

Litewska firma, specjalizująca się w paleniu kawy oferuje swoje
doświadczenie i wiedzę, poszukując dystrybutorów i
franczyzobiorców. Firma chce rozszerzyć działalność poprzez
oferowanie gotowej kawy, a także usług palenia oraz pakowania
zgodnie z życzeniem klienta.

03/03/2019

BORU20180214001

Rosyjska firma produkująca różnego rodzaju wyroby cukiernicze
poszukuje dystrybutorów w krajach UE.

28/03/2019

BOUK20180305001

Brytyjska firma zajmują się dystrybucją odżywek dla sportowców
posiada bazę klientów, obejmującą zarówno początkujących, jak i
doświadczonych sportowców. Produkowane zgodnie z najwyższymi
standardami, produkty te są przeznaczone do stosowania przed i po
treningu w celu maksymalizacji wydajności i rezultatów. Firma

15/03/2019

BOIT20171122001

BOPE20180118001

BOPL20180212001

24/03/2019
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poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w sektorze fitness i
sportowym w celu zwiększenia swojej sprzedaży w krajach Europy.

BOHU20180215002

Węgierska firma z sektora MSP specjalizująca się w produkcji
wyrobów ze zgniecionego czosnku posztukuje dystrybutorów i
agentów handlowych w Europie.

29/03/2019

BOUK20180312004

Brytyjski browar o ugruntowanej pozycji oferuje gamę unikalnych,
organicznych i wegańskich piw klasycznych i kraftowych - pale ale,
bitter, stout, pszeniczne, dostępnych w butelkach i kegach różnej
wielkości. Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów z całego
świata w celu poszerzenia swej obecności na zagranicznych rynkach.

16/03/2019

BOPT20180209001

Portugalska firma, położona na środkowym zachodzie kraju,
specjalizuje się w przetwarzaniu i dystrybucji hurtowej mrożonek ryb, owoców morza, hamburgerów, chleba, ciastek z dorsza,
krokietów i ciast. Firma jest zainteresowana nawiązaniem
współpracy z dystrybutorami i agentami handlowymi z Austrii, Belgii,
Niemiec, Szwajcarii, Islandii, Polski, Gruzji, Japonii, Izraela, Tunezji
oraz Turcji.

21/03/2019

BOFR20180307001

Francuska firma produkuje organiczny, wegański hummus w różnych
kolorach i oryginalnych smakach z warzyw i nasion roślin
strączkowych. Sercem strategii tego MSP są kwestie socjalne i
ochrony środowiska, promujące nowy model produkcji żywności w
oparciu o zdrowe, organiczne przepisy oraz etyczne pozyskiwanie
surowców. Firma poszukuje europejskich dystrybutorów
specjalizujących się w komercjalizacji produktów poprzez sklepy z
organiczną żywnością i firmy cateringowe.

16/03/2019

BORS20180212001

Serbska firma zajmująca się produkcją konfekcji spożywczej, oferuje
foremki do ciastek i pomadek i poszukuje umowy dystrybucyjnej.
Foremki zrobione są na drukarce 3D w wymiarach od 0,5 cm do 20
cm z biodegradowalnych poliaktydów (PLA). Wszystkie foremki
mogą być zrobione w każdym wymiarze, na życzenie klienta. Firma
szuka również producentów takich samych produktów, dla których
firma mogłaby produkować foremki na zasadzie umowy
produkcyjnej.

03/03/2019

BOFR20180307001

Francuska firma produkuje organiczny i wegański hummus dostępny
w wielu smakach, jak i w oryginalnym smaku, zrobiony z roślin

16/03/2019
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strączkowych i warzyw. Firma stawia sobie społecznie, jak i
środowiskowe wartości za cel swojej strategii promując nowy model
żywienia bazujący na zdrowiu, organicznych recepturach oraz
źródłach etyki. Umowy dystrybucyjne są poszukiwane wśród
europejskich dystrybutorów specjalizujących się w usługach
świadczonych dla specjalnych sklepów ze zdrową żywnością oraz
usługach cateringowymi.

BOHR20180301002

Firma z Chorwacji specjalizująca się w sektorze ochrony zdrowia oraz
suplementacji dietetycznych, produkuje suplement z nową formułą
na rynek prozdrowotny. Suplement oparty jest na kombinacji mleka
koziego oraz kobylego z dodatkiem leku. Firma szuka dystrybutorów
na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

31/03/2019

BOIT20180306002

Włoski producent ulokowany na wschodzie Sycylii, produkuje
organiczną oliwę extra virgin, szeroką gamę tradycyjnych dżemów,
marmolady, organicznych owoców cytrusowych oraz orzechów
szuka dystrybutorów i agentów w UE, Stanach Zjednoczonych, Azji i
Kanadzie. Te wysokiej jakości produkty wytwarzane w tradycyjny
sposób ze świeżych owoców sezonowych rosnących na farmach
organicznych, są najlepszym przykładem bogactwa sycylijskiej
gastronomii oraz dziedzictwa organicznego.

08/03/2019

BOFR20180212003

Francuska firma założona w 1976 roku i produkująca najwyższej
jakości ręcznie robione czekoladki i tradycyjne słodycze poszukuje
dystrybutorów lub franczyzobiorców. Firma opracowała specjalną
nową technikę rozmrażania ze szczegółowymi przepisami. Tę ofertę
planuje wprowadzić na zagraniczne rynki. Głównym celem firmy jest
prezentowanie tego, co najlepsze w kuchni francuskiej, eksportując
jej produkty. Firma poszukuje poważnych dystrybutorów lub firm
zainteresowanych umową agencyjną (na zasadzie franszyzy) o
bardzo wysokich wymaganiach jakościowych.

07/03/2019

BOSI20180126001

Słoweński producent suplementów diety przeniósł się do nowej
siedziby i znacząco zwiększył moce produkcyjne. Firma oferuje
zatem dodatkowe dostępne moce produkcyjne dzięki umowom
podwykonawstwa lub produkcji.

06/03/2019

BOSE20180212002

Szwedzka firma uprawia chili i produkuje wysokiej jakości organiczne
sosy chili, wykonane z jednorodnych odmian lub mieszanek chili.
Stosowane są też lokalne składniki, takie jak dzikie szwedzkie

07/03/2019
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borówki. Firma poszukuje współpracy na bazie umów agencji
handlowych i usług dystrybucyjnych z hurtownikami i sprzedawcami
w supermarketach, sklepach specjalistycznych, sektorze spożywczym
i HoReCa.

BORU20180222002

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji skrobiowych słodyczy
(cukierki orientalne, ptasie mleczka, ciastka, babeczki) poszukuje
partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych.

21/03/2019

BORO20180319001

Rumuńska firma z przemysłu spożywczego i zdrowia specjalizuje się
w suplementach stosowanych w terapiach wzmacniania odporności
immunologicznej, zdrowia żołądkowo-jelitowego, zmęczeniu,
kontroli wagi ciała itp. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów
handlowych do sprzedaży i dystrybucji swoich produktów na nowych
rynkach w Europie.

23/03/2019

BONL20180125002

Holenderskie MŚP poszukuje długoterminowej współpracy z
agentami handlowymi i dystrybutorami do importu, sprzedaży
hurtowej i dystrybucji mleka w proszku.

10/03/2019

BOUK20180312001

Brytyjska firma produkuje zdobywające nagrody sosy na bazie
własnych nowo opracowanych receptur. Firma sprzedaje do
głównych krajowych supermarketów i obecnie zamierza
eksportować je do krajów sieci. Poszukuje dystrybutorów wśród
sprzedawców sosów i przypraw, którzy zaopatrują supermarkety.

23/03/2019

BRRU20180117001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji lodów z mleka pełnego i
śmietany pełnej, zainteresowana jest znalezieniem partnerów
handlowych - dostawców i producentów mleka i śmietany za granicą
do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

19/03/2019

BOIT20180320001

Włoska firma produkująca szeroką gamę produktów mlecznych
najwyższej jakości poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem i z
kanałami hurtowymi, detalicznymi i gastronomicznymi na ich
lokalnych rynkach. Szeroki asortyment wysokiej jakości produktów
jest oferowany dla HORECA (Hotel / Restauracja / Kawiarnia) i FMCG
(Fast Moving Consumer Goods) oraz, w razie potrzeby, również dla
marek własnych.

27/03/2019

BOIT20180221001

Włoska firma specjalizuje się w hodowli gęsi na wolnym wybiegu i
produkcji wysokiej jakości produktów z gęsiego mięsa, takich jak
15

salami z czystej gęsi, wędzoną pierś z gęsi, szynkę z gęsi i tak dalej.
Firma, w celu rozbudowy swojej sieci handlowej, poszukuje agentów
i firm handlowych zainteresowanych importem i dystrybucją swoich
produktów. Umowa o agencjach handlowych i umowa o świadczenie
usług dystrybucyjnych są rozpatrywane jako typy partnerstwa.

15/03/2019

BOBE20180209001

Ta belgijska firma produkuje organiczne dżemy i chutneys. Firma
poszukuje umów o świadczenie usług dystrybucji lub umów
agencyjnych w Niemczech, Holandii, Kanadzie, Japonii, USA, Chinach
i Francji.

03/03/2019

BOJO20171115001

Jordańska firma produkująca różnego rodzaju wysokiej jakości
wyroby cukiernicze, czekoladki i cukierki poszukuje dystrybutora lub
agenta do ekspansji na rynki Europy.

21/03/2019

BOPT20180306002

Portugalska winiarnia specjalizuje się w produkcji win stołowych
Douro, selektywnie mieszanych, by zadowolić najbardziej
wyrafinowane podniebienia. Jest to idealny trunek zarówno do dań
z ryb, jak i mięsnych. Przedsiębiorstwo rozpoczyna obecnie
działalność międzynarodową i poszukuje importerów/dystrybutorów
gotowych reprezentować i sprzedawać jego produkty na rynku
lokalnym oraz za pośrednictwem odpowiednich kanałów, na
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

28/03/2019

BOIT20180223001

Włoska firma specjalizująca się w tradycyjnym mieleniu zbóż
opracowała szeroką gamę produktów bezglutenowych,
bezjajecznych i bezmlecznych, przeznaczonych dla osób zmagających
się z celiakią. Produkcja obejmuje mieszanki mąki, suchy makaron,
słodkie i słone produkty gotowe do spożycia, produkty mrożone.
Firma poszukuje agentów, importerów, dystrybutorów, by zawrzeć
współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego,
świadczenia usług dystrybucji i produkcyjnej.

30/03/2019

BRSE20180226001

Szwedzka firma handlowa sprzedaje zdrowe produkty żywnościowe
konsumentom. Firma zamierza zawrzeć umowę produkcyjną z
producentem na suszone owoce i napary ziołowe, podobne do
herbaty.

BOHR20180201001

Chorwacki producent i dystrybutor innowacyjnych nawozów
mikrogranularnych i dolistnych poszukuje partnerów biznesowych dystrybutorów innowacyjnych nawozów.

03/03/2019

02/03/2019
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Firma chciałaby rozpocząć współpracę w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.

BOAL20180220001

Ta albańska firma zaczęła jako młoda firma rodzinna. Firma realizuje
tradycję wina produkowanego z rodzimych odmian winogron. Firma
koncentruje swoją produkcję na trzech głównych rodzajach wina:
czerwonym, białym i raki. Firma poszukuje dystrybutorów w całej
Europie.

BORU20180226001

Rosyjska firma zajmująca się produkcją i butelkowaniem naturalnej
wody mineralnej własnej marki poszukuje partnerów w innych
krajach do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

BOBG20171220002

Bułgarska wiodąca wytwórnia win z produkcją 5 mln butelek rocznie,
zlokalizowana w północnym regionie winiarskim Bułgarii, nad
brzegiem Dunaju poszukuje nowych partnerstw z przedstawicielami
handlowymi i dystrybutorami win, octu i produktów z winogron
takich jak brandy.

BOIL20180107001

Izraelska firma specjalizująca się w eksporcie i produkcji izraelskich
doskonałych daktyli oferuje swoją produkcję na rynek. Zaletą firmy
jest produkcja nietypowych daktyli (takich jak Medjool) o wysokich
wartościach odżywczych, soczystości, dużych rozmiarach i
wspaniałym smaku. Potencjalnymi partnerami są dystrybutorzy /
importerzy i przedstawiciele. Firma chciałaby współpracować z
partnerami na podstawie umów dystrybucyjnych i agencyjnych.

03/03/2019

BOGR20180216001

Grecka firma z zachodniej Macedonii, zajmująca się uprawą,
pakowaniem i handlem grecką górską herbatą, oregano i
tymiankiem (ekologicznym i nieekologicznym), poszukuje partnerów
w Europie gotowych do zawarcia umowy dystrybucyjnej w celu
wejścia na rynek nowe rynki. Firma poszukuje również kupców
surowców, aby zapewnić im potrzebne produkty.

13/03/2019

BOES20180223001

Mała winiarnia z Galicji, zlokalizowana w Rias Baixas, w północnozachodniej Hiszpanii, produkująca białe wino z winogron Albariña,
poszukuje umowy dystrybucyjnej lub handlowej ze sklepami lub
restauracjami, które oferują specjalne wina sygnowane.

21/03/2019

BOBG20180320001

Bułgarska firma, która ma ugruntowaną pozycję na rynku krajowym
od 2009 roku, poszukuje dystrybutorów za granicą.

23/03/2018

29/03/2019

27/03/2019

17/03/2019
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Oferuje wodę źródlaną najwyższej jakości w różnych rozmiarach
plastiku, BPA (bez Bisfenolu A), butelki: od 0,25 litra do 20 litrów
butelek odpowiednich do dozowników wody.

Słowa klucze: branża medyczna, urządzenia i aparatura medyczna,
branża kosmetyczna, rehabilitacja, odnowa biologiczna
Nr oferty

Treść oferty

Data ważności

BOHU20180220001

Węgierska firma farmaceutyczna/biotechnologiczna
specjalizujaca się w uzyciu cyklodekstryny (rozwój, produkcja,
formowanie, analizy oraz syntezy na zamówienie) szuka
partnerów. Gama produktów zawiera wszystkie typy
cyklodekstryn używanych w przemyśle farmaceutycznym oraz
innych oraz specjalne szerokie portfolio (ok 100 różnych
rodzajów) do badań i rozwoju. Firma jest obecnie otwarta na
wszelkiego rodzaju współpracy biznesowej w dostarczaniu
cyklodekstryny dystrybutorom.

09/03/2019

BOBG20180214001

Bułgarska firma z sektora MŚP, produkująca luksusowe
biokosmetyki oparte na własnych badaniach, poszukuje
partnerów do współpracy na podstawie umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

09/03/2019

BOCH20180305001

Szwajcarska firma oferuje opracowane w Szwajcarii wysokiej
klasy kosmetyki do odbudowy skóry, zawierające sprawdzone,
stosowane w przemyśle farmaceutycznym składniki
ułatwiające gojenie ran. Kosmetyki idealnie nadają się do
skutecznego, łagodnego gojenia skóry po zabiegach
dermatologicznych, takich jak makijaż permanentny, tatuaże
lub zabiegi laserowe, a także do pielęgnacji skóry
podrażnionej, suchej i lekko poparzonej. Przedsiębiorstwo
nawiąże współpracę z europejskimi partnerami z sektora
opieki zdrowotnej, kosmetyków, paralotyków lub medycyny
na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub
komercyjnych.

07/03/2019

18

BOUK20180228001

Brytyjska firma powstała w 2016 roku i wtedy też zaczęła
sprzedawać w Londynie ręcznie wykonane mydła i kule do
kąpieli. Obecnie jest producentem mydła i kosmetyków oraz
wyrobów na zamówienie sprzedawanych pod innym markami.
Przedsiębiorstwo nastawione jest na tworzenie nowych,
ekscytujących produktów. Wszystkie produkty są w 100%
naturalne i zostały wyprodukowane w Wielkiej Brytanii. Firma
dąży do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze
sklepami i detalistami, hotelami i uzdrowiskami.

27/03/2019

BOUA20180131003

Ukraińska firma oferuje jednorazowe maszynki do golenia,
wyprodukowane zgodnie ze ścisłymi normami jakości i zgodne
z normami jednorazowych maszynek do golenia. Firma
poszukuje agentów handlowych lub dystrybutorów do
współpracy w ramach umowy agencyjnej lub umowy
dystrybucyjnej.

13/03/2019

BOMT20180314001

Maltańska firma specjalizująca się od 30 lat w produkcji
systemów do przesyłu gazów medycznych oferuje usługi
podwykonawstwa producentom gazów, inżynieromkonsultantom, architektów, szpitalom, konsultantom
projektów oraz firmom budującym instalacje pod klucz.

29/03/2019

BOIL20180313001

Firma z Izraela specjalizująca się w produkcji sprzętu
medycznego rozwinęła innowacyjną technologię mrożenia
komórek rakowych w najmniej inwazyjny sposób z użyciem
ciekłego azotu. Zaletami przewyższającymi metody istniejące
na rynku są większa wydajność, prędkość oraz kompaktowość,
jak również mnóstwo pozytywnych rezultatów przy
zmniejszeniu kosztów całej procedury. Firma szuka usługi
dystrybucyjnej, agentów komercyjnych oraz umowy
licencyjnej.

28/03/2019

BOFR20180323001

Francuski dostawca urządzeń diagnostyki medycznej i
producent wzierników dousznych oraz statywów do
kroplówek poszukuje dystrybutorów, profesjonalnych
sklepów, sprzedawców online i hurtowników w UE i poza nią,
którzy będą pośrednikami handlowymi z użytkownikami
końcowymi (lekarze, pielęgniarki, szpitale i każdy uczestnik
sektora zdrowia). Firma chciałaby rozwinąć sieć sprzedaży na

30/03/2019

19

bazie umowy usług dystrybucyjnych.

BOES20180212001

Hiszpańskie MŚP, ekspert w technologii urządzeń
elektronicznych i rozwoju oprogramowania, opracowało
nienatarczywy, zintegrowany system nocnego monitorowania
pacjentów z epilepsją, który ostrzega opiekunów o wykryciu
ataku i generuje użyteczne informacje do poprawy terapii.
Firma poszukuje dystrybutorów produktów medycznych dla
szpitali i centrów zdrowia.

09/03/2019

BRSG20180217002

Singapurska firma dystrybucyjna poszukuje nowych aktywów
dla swojego portfolio w zakresie innowacyjnych produktów do
dostarczania rozwiązań medycznych dla osób starszych w
dziedzinie rehabilitacji, opieki geriatrycznej, oceny
psychiatrycznej, leczenia oraz zarządzania lekami. Docelowymi
rynkami są starzejące się społeczeństwa w krajach azjatyckich.
Spółka rozważa zawarcie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych z firmami europejskimi.

10/03/2019

BOHU20180222002

Węgierskie MŚP, które jest obecne na rynku od 25 lat i
specjalizuje się w opracowywaniu, wytwarzaniu i dystrybucji
wyrobów medycznych, instrumentów i implantów
ortopedycznych, poszukuje pośredników handlowych,
partnerów do podpisywania umów handlowych lub umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Jego głównymi produktami są: implanty kręgosłupa, systemy
biodrowe, proteza kolana i powiązane zestawy instrumentów.
Firma jest również otwarta na umowy produkcyjne: oferuje
produkcję dla firm zagranicznych.

30/03/2019

BOIL20180129001

Izraelska firma opracowała innowacyjne urządzenie oparte na
mikroiglizie, zapewniające prawie bezbolesne śródskórne
dostarczanie szczepionek i leków. Zalety to znaczna
oszczędność wydatków i wstrzykniętych materiałów,
zwiększona immunogenność, brak bólu, redukcja strachu itp.
Partnerami docelowymi są dystrybutorzy wykwalifikowani w
zakresie estetyki, testowania alergii i leczenia, farmacji,
szczepień itp. Firma poszukuje usług dystrybucyjnych i / lub
umów licencji.

03/03/2019

20

BOIL20180214002

Izraelska firma specjalizuje się w badaniach przedklinicznych
(biomedycyna / farmakologia). Oferuje profesjonalne
podejście i wysoki poziom wydajności podczas
przeprowadzania prób, elastyczne i dynamiczne podejście do
klienta oraz specjalistyczną wiedzę, będącą kluczową
kompetencją przedsiębiorstwa. Poszukiwanymi partnerami są
głównie firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne.
Przedsiębiorstwo chce nawiązać współpracę na podstawie
umowy pośrednictwa handlowego i świadczenia usług.

BOHU20180222001

Węgierska firma aktywna w dziedzinie badań i rozwoju,
produkująca i sprzedająca swoje unikalne fototerapeutyczne
urządzenie medyczne do leczenia alergicznego zapalenia
błony śluzowej nosa, poszukuje dystrybutorów na całym
świecie.

BOCZ20180214001

Czeska firma biotechnologiczna opracowała preparat
biologiczny oparty na mikroorganizmach, który w znacznym
stopniu redukuje ponad 40 gatunków grzybiczych
oddziałujących na skórę lub paznokcie. Mikroorganizm, po
usunięciu grzybów, znika bez efektów ubocznych. Firma
wykorzystała go do opracowania zestawu kosmeceutyków,
zaprojektowanych dla różnych części ciała. Obecnie firma
poszukuje dystrybutorów zaopatrujących branżę medyczną i
kosmetyczną w celu podpisania umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

09/03/2019

BOJP20180313001

Japońska firma specjalizująca się w tworzeniu
oprogramowania do analizy medycznej oferuje licencje na
swoje oprogramowanie do analizy obrazu dla sektora
ortodontycznego. Oprogramowanie pozwala na identyfikację
punktów cefalometrycznych, używanych przy diagnozowaniu i
planowaniu leczenia. Firma poszukuje partnerów z krajów UE
zainteresowanych nabyciem licencji na to oprogramowanie w
celu wprowadzenia go na rynek europejski pod własnym
oznaczeniem CE i marką. Firma poszukuje partnerów z
doświadczeniem w sektorze ortodontycznym.

28/03/2019

BOCY20170725001

Cypryjska firma będąca właścicielem marki, zajmująca się
hurtową sprzedażą naturalnych produktów do pielęgnacji
skóry, herbat ziołowych, zabiegów i usług związanych z

21/03/2019

15/03/2019

20/03/2019
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dobrym samopoczuciem, poszukuje usług pośrednictwa
handlowego w Europie i poza nią. Mile widziani partnerzy do
umów agencyjnych i usług dystrybucyjnych.

Słowa klucze: ICT, bezpieczeństwo, elektryka i elektronika

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOJP20180313001

Japońska firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania do
analizy medycznej oferuje licencje na swoje oprogramowanie do
analizy obrazu dla sektora ortodontycznego. Oprogramowanie
pozwala na identyfikację punktów cefalometrycznych, używanych
przy diagnozowaniu i planowaniu leczenia. Firma poszukuje
partnerów z krajów UE zainteresowanych nabyciem licencji na to
oprogramowanie w celu wprowadzenia go na rynek europejski pod
własnym oznaczeniem CE i marką. Firma poszukuje partnerów z
doświadczeniem w sektorze ortodontycznym.

28/03/2019

BOFR20180214001

Francuska firma rozwinęła innowacyjne narzędzie do poszukiwania,
kupna i sprzedaży silników elektrycznych w sektorze B2B. Ta
platforma internetowa może być traktowana jako wystawa
(nowych lub używanych) silników elektrycznych. Sprzedaż poprzez
platformę pomaga szacować oraz pozbywać się zalegających
zapasów magazynowych oraz redukować związane z tym koszty.
Poprzez dołączenie do społeczności i dzięki innowacyjnemu
pomysłowi, sprzedawca uzyskuje nową formę promocji.

22/03/2019

BOBE20180122001

Belgijska firma aktywna w opracowywaniu oprogramowania do
zarządzania, poszukuje dystrybutorów i licencjobiorców dla jednego
ze swoich rozwiązań. Jest to innowacyjne narzędzie sprzedaży
mobilnej, które pomaga firmom optymalizować cykle sprzedaży:
prezentacja dokumentów, katalogi produktów, zamówienia,
raportowanie, itp. Wszystkie funkcje są łatwo dostępne za pomocą
tabletu. Firma oferuje rzetelne, długoterminowe partnerstwo typu
win-win z wysokim zyskiem z inwestycji i prawdziwą długofalową
współpracą między firmą, a jej partnerami.

14/03/2019

22

BOIL20180214003

Izraelskie MSP specjalizujące się w dostarczaniu narzędzi do
kampanii internetowych typu lead generation / adwords
opracowało innowacyjną platformę umożliwiającą automatyczne
inicjowanie i optymalizację kampanii w Google adwords (system
reklamowy). Docelowymi partnerami są agencje współpracujące z
klientami reklamowymi, duże firmy z cyfrowymi wydawnictwami,
lokalni agenci reklamowi promujący różne produkty. Firma jest
zainteresowana podpisaniem umowy pośrednictwa handlowego /
dystrybucji z podmiotami działającymi w branży reklamy cyfrowej i
znającymi dobrze jej specyfikę.

BRUK20180213002

Firma z siedzibą w Londynie opracowuje innowacyjną technologię
zabezpieczania cyberprzestrzeni za pomocą kwantowych kluczy
szyfrowania. Rozwiązanie ma szereg zastosowań, w tym militarną
obronę, przemysłowy Internet Rzeczy i lepsze połączenie systemu
transportu dla inteligentnych miast. Firma ma zarówno możliwości
rozwoju oprogramowania, jak i sprzętu, i dąży do podpisania
umowy produkcyjnej z partnerem produkcyjnym zdolnym do
tworzenia modułów bezpieczeństwa sprzętowego.

BOIL20180215001

Izraelskie MŚP specjalizujące się w uniwersalnym oprogramowaniu
opracowało innowacyjne rozwiązanie dla automatyki/robotyki
przemysłowej, szczególnie do obsługi maszyn i aplikacji
paletyzowania. Produkt daje gotowe rozwiązanie dla osprzętu
klienta w różnych typach procesu automatyki przemysłowej. Jest
używane przez wiodące izraelskie i tureckie firmy. Poszukiwanymi
partnerami są integratorzy automatyki. Firma oferuje umowę
licencyjną.

15/03/2019

BOPT20180130001

Portugalska firma tworząca i produkująca cyfrowe interaktywne
książki i gry video dla dzieci, poszukuje partnerów do dystrybucji
swoich produktów na rynkach cyfrowych świata. Firma zawrze
umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

09/03/2019

BOIL20180114001

Izraelskie MŚP, specjalista w kontroli ruchu i parkowania, oferuje
nowy system sterowania ruchem dla miast średniej wielkości.
Korzyści - bezpośrednie połączenie z działającą infrastrukturą bez
potrzeby zmiany, zdolność intergracji z systemami ruchu miejskiego
na poziomie ulic, projekty o stosunkowo niskim budżecie, wysoka
modularność itp. Potencjalni partnerzy powinni specjalizować się i
mieć kontakty w dziedzinie sterowania ruchem i parkowaniem.

16/03/2019

14/03/2019

03/03/2019
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Firma oferuje umowę licencyjną, usług dystrybucji lub agencji
handlowej.

BOBA20180130001

Firma programistyczna z Bośni i Hercegowiny założona w 2001
roku, której głównym obszarem działania jest projektowanie,
opracowywanie i konserwacja komercyjnych, standaryzowanych i
dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań programowych
zgodnie z potrzebami konkretnego klienta / firmy, oferuje wysokiej
jakości oprogramowanie i powiązane usługi za pośrednictwem
umowy outsourcingowej.

06/03/2019

BORO20180227001

Rumuńska firma ICT opracowała aplikacje programowe z zakresu
podpisu cyfrowego do celów reklamowych. Korzystając z cyfrowych
kiosków zamiast fizycznych form reklamy, można zmniejszyć koszty.
Informacje umieszczane na wszystkich cyfrowych kioskach można
bardzo łatwo modyfikować za pomocą komputera lub innych
urządzeń korzystających z połączenia internetowego. Firma szuka
partnerów biznesowych zainteresowanych umową o świadczenie
usług dystrybucyjnych lub umową o świadczenie usług dla swoich
aplikacji.

27/03/2019

BORO20180131001

Prywatne centrum rumuńskie specjalizujące się w kursach
językowych online dla dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowane
jest współpracą z międzynarodowymi partnerami w ramach umowy
o świadczenie usług. Partnerzy są poszukiwani niezależnie od kraju
pochodzenia.

27/03/2019

BOUA20180227001

Ukraińskie przedsiębiorstwo jest innowacyjną firmą inżynieryjną
założoną w 2007 roku. Firma działa w zakresie automatyzacji
procesów technologicznych, inteligentnych technologii
pomiarowych, inteligentnych sieci elektroenergetycznych,
telemetrii, telemechaniki, SCADA oraz IoT. Głównym obszarem jej
działalności jest rozwój i produkcja oprogramowania i sprzętowych
systemów telemetrycznych i telemechanicznych, systemów
zdalnego sterowania dla obiektów przemysłowych, systemów AVL
(lokalizacja pojazdu), systemów kontroli zużycia paliwa i
automatycznych systemów paliwowych oraz LoRa WAN.

24/03/2019

BODE20180104001

Niemiecka firma działająca w zakresie relacji komunikacyjnych
koncentruje się na wizualizacji fotograficznej, projektowej i
architektonicznej (obrazy i wideo). MŚP realizuje estetyczne

15/03/2019

24

projekty modelowania 3D dla procesów, produktów i przygotowuje
zestawy danych do druku 3D/frezowania CNC. Dostarczane obrazy i
filmy wideo pomagają firmom w precyzyjnej interakcji z klientami.
Ponadto, przyspieszają proces druku 3D i CNC. Poszukiwani są
partnerzy, którzy chcą zawrzeć umowy świadczenia usług.

BOLT20180131001

Szybko rozwijająca się firma z Litwy dostarcza różnego rodzaju
oprogramowanie, usługi projektowania stron internetowych, SEO,
aplikacje mobilne oraz inne usługi związane z IT. Wraz z
wykwalifikowanymi pracownikami firma obecnie poszukuje
długotrwałej współpracy z partnerami biznesowymi na całym
świecie. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane współpracą w
ramach umowy outsourcingowej i świadczenia usług.

03/03/2019

BOES20180222001

Hiszpańska firma oferuje wysoce wyspecjalizowane produkty i
usługi w dziedzinie elektronicznych systemów zarządzania
dokumentami i rekordami (EDRMS). Poszukuje ona wszystkich
rodzajów przedsiębiorstw - publicznych lub prywatnych we
wszystkich krajach - które muszą integrować i rozwijać aplikacje lub
usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, aby
zmodernizować procesy związane z zarządzaniem bazami wiedzy
przechowywanymi w ich dokumentacjach lub repozytoriach
danych. Firma jest zainteresowana umową o świadczenie usług.

17/03/2019

BRSG20180217001

Ta firma z Singapuru specjalizuje się w dystrybucji i integracji
systemów bezprzewodowych i radiowych oraz świadczeniu usług
wsparcia dla sektora bezpieczeństwa publicznego, górnictwa,
energii odnawialnej, transportu, przemysłu morskiego, lądowego i
morskiego, ropy naftowej i gazu. Firma chce poszerzyć swoją ofertę
produktów i usług i poszukuje europejskich dostawców lub
producentów, którzy oferują rozwiązania i produkty radiowe i
bezprzewodowe za pośrednictwem umowy handlowej.

BOPT20180308002

Portugalska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lizbonie ma doświadczenie w projektowaniu i opracowywaniu
innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych dla zastosowań
komercyjnych i lotniczych, ma również dobre przygotowanie w
zakresie optoelektroniki i projektowania sprzętu dla zastosowań
przemysłowych. Poszukuje potencjalnych partnerów korzystających
z tej technologii w celu zawarcia umowy o przejęciu lub dystrybucji

10/03/2019

23/03/2019

25

usług lub umowy produkcyjnej.

BOCN20170808001

Jest to chińska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji
zaawansowanych inteligentnych systemów dowodzenia akcją
gaszenia pożarów i cyfrowych systemów monitorowania.
Zgodnie ze strategią ekspansji biznesowej firma poszukuje
europejskich dystrybutorów produktów i usług systemowych.
Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się za pośrednictwem
umowy dystrybucyjnej.

17/03/2019

BRPT20180205001

Portugalskie MŚP z dziesięcioletnim doświadczeniem w analizie
technicznej, projektowaniu, usługach doradczych dla użytkowników
końcowych / inwestorów oraz wdrażaniu projektów w zakresie
efektywności energetycznej w rolnictwie i sieciach wodociągowych
poszukuje nowych innowacyjnych produktów (sprzęt kontrolny i
oprogramowanie, czujniki i urządzenia pomiarowe) do dodania do
swojego portfela ofert. Firma poszukuje podmiotów prywatnych do
zawarcia umowy o pośrednictwo handlowe.

BOUK20180219001

Ta firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała
oprogramowanie, które pomaga firmom i organizacjom
przekazywać informacje i promować swoje produkty lub usługi na
wyświetlaczach i ekranach dotykowych. Firma już jest obecna na
rynku lokalnym oraz za granicą i chce dalej rozwijać się na poziomie
międzynarodowym i w różnych sektorach. Ich oprogramowanie jest
oferowane do dystrybucji i do partnerów odsprzedawców.

16/03/2019

BOIL20180117003

Izraelska firma produkująca blachę z ponad 60-letnim
doświadczeniem oferuje produkcję i montaż obudów na elektronikę
oraz precyzyjnych przyrządów elektromechanicznych. Firma stosuje
takie technologie produkcyjne jak cięcie laserem i wodą, tłoczenie,
i zginanie CNC,spawanie CO2 i punktowe stali nierdzewnej, stali
oraz aluminium, malowanie proszkowe i na mokro. Firma oferuje
usługi produkcyjne, podwykonawstwa oraz outsourcingu
partnerom na całym świecie.

09/03/2019

BOIT20161223003

Włoska firma produkująca silniki elektryczne działa w ponad 30
krajach i ma ponad 30-letnie doświadczenie. Poszukują partnerów
handlowych jako dystrybutorów lub podwykonawców.

27/03/2019

BORU20180222003

Rosyjska firma zajmująca się rozwojem i produkcją urządzeń

21/03/2019

3/13/2019

26

laserowych, systemów kontroli geometrycznych do szybkiego
prototypowania i skanowania 3D poszukuje partnera do współpracy
w ramach umowy o świadczenie usług.

Słowa klucze: transport, spedycja, logistyka, branża motoryzacyjna

Treść oferty

Data
ważności

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy
produktów metalowych i plastikowych wykorzystywanych w
przemyśle samochodowym, meblarskim i instalacjach elektrycznych.
Firma poszukuje międzynarodowych partnerów biznesowych do
zawierania umów produkcyjnych

14/03/2019

BOUK20180312002

Brytyjska firma, która projektuje i produkuje akcesoria ochrony
siedzeń i podłóg dla marek motoryzacyjnych na całym świecie,
poszukuje teraz możliwości dalszego rozwoju na nowych rynkach i
chce nawiązać współpracę z dystrybutorami w ramach umowy o
świadczeniu usług dystrybucyjnych.

21/03/2019

BORU20180222004

Rosyjski producent i właściciel body-kit dla różnych marek
samochodów poszukuje klientów hurtowych i agentów handlowych,
którzy chcą nabyć lub dystrybuować produkty firmy w ramach
umowy dystrybucji.

21/03/2019

BOPT20180228002

Portugalczycy specjalizują się w projektowaniu i produkcji jednostek
stałociśnieniowych i zbiorników magazynowych. Poszukują partnera
z know-how w mobilnych zbiornikach ssących, aby stworzyć i
stworzyć nową firmę do projektowania, instalowania i
komercjalizacji zbiorników ssących / ciśnieniowych do zbierania i
transportu pozostałości. Firma liczy na zawarcie umowy joint
venture.

20/03/2019

Nr oferty

BORO20180213002
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Słowa klucze: maszyny, narzędzia, części

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOES20180124001

Hiszpańska firma produkująca specjalne maszyny oferuje kompletne
(peryferia, narzędzia, oprogramowanie, itp.), spersonalizowane
rozwiązania cięcia 3D w ramach umowy produkcyjnej dla firm, które
wymagają precyzyjnego, szybkiego i czystego procesu cięcia.
Odpowiednie dla wszystkich sektorów i gałęzi przemysłu, maszyny
doskonale dostosowują się do procesu, produktu (materiał,
geometria, specyficzne cechy itp.) i wymagań (rodzaj cięcia, obsługa,
automat itp.).

06/03/2019

BORU20180125003

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji kontrolerów
temperatury i próżni poszukuje agentów handlowych.

22/03/2019

BORS20180212001

Serbska firma zajmująca się produkcją przyborów cukierniczych
oferuje wykrawacze do ciastek oraz masy pomadkowej. Wykrawacze
do ciastek są produkowane w technologii druku 3D, mają średnicę
od 0.5 do 20 cm i są z biodegradowalnego plastiku PLA. Wszystkie
produkty mogą być wyprodukowane w rozmiarach na życzenie
klienta. Firma poszukuje producentów takich przyborów w celu
świadczenia usług produkcyjnych.

03/03/2019

BORO20180213001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji narzędzi do
wyposażenia warsztatów oraz różnych bardziej złożonych urządzeń,
wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle
drzewnym, energetycznym itp. W firmie jest specjalnie stworzony
zespół projektowy. Infrastruktura techniczna firmy umożliwia
złożoną obróbkę mechaniczną różnego rodzaju stali i stopów metali
nieżelaznych. Firma poszukuje partnerów biznesowych,
zainteresowanych współpracą w zakresie umowy produkcyjnej lub
podwykonawstwa.

10/03/2019

BORU20180201001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji narzędzi do zaciskania
(takich jak stal, żeliwo, tworzywa sztuczne) i pracy artystycznej w
odlewnictwie poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

29/03/2019

28

BOUK20180124003

Ta londyńska firma z centralą w Singapurze montuje i udostępnia
szeroki wybór produktów HVAC przygotowanych na zamówienie i
jest wiodącym producentem agregatów chłodniczych w Singapurze.
Firma poszukuje dystrybutorów produktów przemysłowych w
Europie w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

27/03/2019

BORU20180117001

Rosyjski producent akcesoriów i części eksploatacyjnych do
domowych i przemysłowych odkurzaczy poszukuje dystrybutorów.

19/03/2019

BOIT20180302002

Włoska firma specjalizuje się w produkcji komponentów do aplikacji
przemysłowych (formy do urządzeń AGD, elektromechanika,
automatyka, wzory oświetlenia, materiały piśmienne, sektor automoto, przemysł obuwniczy). Firma jest zainteresowana znalezieniem
zagranicznych partnerów do umowy podwykonawstwa.

29/03/2019

Słowa klucze: finanse, księgowość, consulting, pośrednictwo pracy,
outsourcing, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOUK20180306001

Firma z Wielkiej Brytanii, która operuje na rynku już ponad 13 lat,
oferuje wsparcie dla ekonomicznego i komercyjnego rozwoju
sektora publicznego, firm prywatnych oraz organizacji non-profit
poprzez szeroką gamę konsultacji, usług doradczych oraz usług
outsourcingowych na zasadzie umowy usługowej.

20/03/2019

BRBG20180208001

Bułgarski startup bardzo aktywny w zakresie psychologii społecznej
i coachingu społecznego poszukuje innowacyjnych technik
psychoterapii, produktów, zestawów i gier / zabawek, itp. dla
dobrego samopoczucia psychicznego, w miejscu pracy i życia
rodzinnego. Firma oferuje swoje usługi dystrybucji na rynek
bułgarski. Potencjalni poszukiwani partnerzy to firmy, zespoły
badawcze, organizacje pozarządowe, indywidualni artyści i
rzemieślnicy.

BOIL20180122001

Firma z Izraela specjalizuje się w asyście dla zagranicznego
przemysłu i biznesu chcącego spenetrować rynek izraelski / założyć

08/03/2019

17/03/2019

29

firmę w Izraelu. To jedyna izraelska firma oferująca takiego rodzaju
usługę w formie pełnego pakietu biorąc pod uwagę każdy poziom
procesu. Targetem firmy są firmy specjalizujące się w każdym
sektorze przemysłu/biznesu. Firma szuka umowy usługowej.

BODE20180216001

Firma z Niemiec świadczy usługi związane z ochroną praw własności
intelektualnej w Niemczech i innych krajach. Obsługa prawna może
obejmować wspólne opracowywanie strategii i procesów oraz ich
asystę. Firma ma duże doświadczenie w zakresie biotechnologii i
tematów związanych z naukami przyrodniczymi (life science).
Poszukiwane są firmy i start-upy z sektora biotechnologii i life
science do współpracy w ramach umów serwisowych.

14/03/2019

BODE20180226001

Niemieckie MŚP oferuje usługi konsultingu, takie jak doradztwo
strategiczne i operacyjne w dostępie do rynków, wynagrodzeniach,
sprawach publicznych, relacjach publicznych i rozwoju w sektorze
opieki zdrowotnej. Firma poszukuje partnerów na rynku
europejskim i USA do zawarcia umowy świadczenia usług.

29/03/2019

Słowa klucze: branża budowlana, energia odnawialna i
konwencjonalna, ochrona środowiska, usługi dla budownictwa,
chemia budowlana, projektowanie

Nr oferty

Treść oferty

BONL20180116001

Holenderska firma jest ekspertem w mierzeniu, rozpoznawaniu i
tworzeniu zdrowej jakości powietrza w pomieszczeniach. Firma
dostarcza czyste i zdrowe rozwiązania w zakresie powietrza poprzez
usługi i produkty. Opatentowane oczyszczacze powietrza usuwają
zanieczyszczenia powietrza (np. wirusy, drobne cząstki stałe,
alergeny, gazy i zapachy). Firma dąży do zawarcia umowy agencyjnej
lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOBG20171130003

Bułgarski producent wysokiej jakości okien, drzwi i rolet z PVC i
aluminium poszukuje dystrybutorów, producentów i
wyspecjalizowanych instalatorów z dobrą siecią kontaktów w

Data
ważności

20/03/2019

08/03/2019
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branży. Firma oferuje również działania podwykonawcze.

BOUA20180214004

Ukraiński producent płyt PCV i MDF poszukuje partnerów do
zorganizowania sprzedaży i rozpowszechniania swoich produktów na
międzynarodowym rynku budowlanym w ramach długoterminowej
umowy dystrybucyjnej.

13/03/2019

BORU20180215001

Rosyjska firma projektująca i produkująca nowoczesne systemy
ogrzewania indukcyjnego poszukuje dystrybutorów i agentów
handlowych.

28/03/2019

BRES20180221001

Hiszpańska firma, działająca jako producent farb i lakierów w
dziedzinie chemii, poszukuje producenta narzędzi w Europie.
Wytwórca narzędzi powinien być w stanie produkować narzędzia do
malowania dostosowane do ich marki. Firma poszukuje szerokiej
gamy narzędzi: szczotek, wałków malarskich, mini wałków, narzędzi
do efektów dekoracyjnych, uzupełnień aplikacji, ochrony
powierzchni, przygotowania powierzchni i innych.

17/03/2019

BOIT20180221002

Włoska firma specjalizują się w projektowaniu i produkcji
przemysłowych systemów glazurowania ceramiki poszukuje
agentów handlowych i dystrybutorów z doświadczeniem w branży
produkcji ceramiki lub budowlanej. Firma poszukuje partnerów
szczególnie w Polsce, Rosji, Białorusi, Niemczech, Portugalii, Egipcie,

29/03/2019

BORU20180221003

Rosyjska firma produkująca systemy wentylacji nawiewnowywiewnej oraz klimatyzacji centralnej oferuje umowę produkcyjną.

29/03/2019

BODE20180213001

Niemiecka firma oferuje biogazownie w systemie franczyzy
partnerom z sektora rolnego. Rośliny wykorzystują gnojowicę i
obornik zwierząt gospodarskich ( bydła, trzody chlewnej, kur) i
charakteryzują się niskimi wymaganiami utrzymania i kosztami
eksploatacji. Firma oferuje różne rozmiary biogazowni wraz z
urządzeniem mobilnym. Poszukiwani są partnerzy franczyzowi,
którzy będą budować tego typu instalacje w swoim regionie.

13/03/2019

BODE20180215001

Niemiecki deweloper oferuje tereny rozwojowe w wyjątkowej
lokalizacji Arktyki. Firma łączy ofertę gruntów z odnawialnymi
źródłami energii dla prywatnych inwestorów i właścicieli
ekologicznych technologii, w celu realizacji projektów
przyczyniających się do dekarbonizacji sektora energetycznego.

20/03/2019
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BOHU20180215001

Węgierskie MŚP oferuje usługi pozytronowej tomografii emisyjnej
(PET) dla sektora radiofarmaceutycznego. Może również zapewniać
mapowania i testy PET przydatne dla firm farmaceutycznych i rolnoprzemysłowych w ramach umowy o świadczenie usług.

14/03/2019

BOIL20180117002

Izraelska firma ma ponad 50-letnie doświadczenie i koncentruje się
na uzdatnianiu wody, co czyni ją liderem w tej dziedzinie. Oferuje
rozwiązania "pod klucz" w zakresie rozwoju, inżynierii, budowy i
eksploatacji odsalania (zarówno termicznego, jak i membranowego),
przemysłowego uzdatniania wody i urządzeń do ponownego
wykorzystania wody, w zakresie od małej do dużej skali
przemysłowej. Poszukuje partnerów przemysłowych i komunalnych
na całym świecie, którym oferuje swoje rozwiązania w ramach
umów o podwykonawstwo.

28/03/2019

BOFR20180307002

Francuska firma, która opracowała produkty hybrydowe
wykorzystujące energię słoneczną i wiatrową poszukuje agentów i
dystrybutorów w Europie do współpracy w zakresie umowy o
świadczenie usług dystrybucji i instalacji lub umowy o pośrednictwie
handlowym.

29/03/2019

BOES20180306004

Hiszpańska firma rodzinna z ponad 20-letnim doświadczeniem w
produkcji półek i ekspozytorów do płytek ceramicznych poszukuje
importerów i dystrybutorów tych wyrobów w innych krajach
europejskich i na świecie. Firma świadczy usługi głównym
hiszpańskim producentom płytek.

31/03/2019

BOIT20180215001

Włoska firma specjalizuje się w przetwarzaniu marmuru dla sektora
mieszkalnictwa i żeglarstwa. Firma jest zainteresowana kontaktem z
zagranicznymi architektami i studiami projektowymi
zainteresowanym umowami produkcyjnymi.

13/03/2019

BOPT20180306003

Portugalski (Porto) projektant, producent i dostawca szerokiej gamy
produktów do łazienek jest zainteresowany poszerzeniem swojego
rynku zbytu poprzez nawiązanie długoterminowych partnerstw z
dystrybutorami i pośrednikami handlowymi. Firma jest również
zainteresowana zawarciem umów produkcyjnych z firmami
europejskimi, które szukają usług szytych na miarę.

28/03/2019

32

Słowa klucze: tworzywa sztuczne, opakowania, branża chemiczna

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOLT20180319001

Litewska firma specjalizuje się w handlu produktami chemicznymi.
Firma rozpoczęła projekt poświęcony dostarczaniu surowców
chemicznych z byłych krajów Związku Radzieckiego na rynek
europejski z usługą wartości dodanej za pośrednictwem terminala
w Wilnie. Firma poszukuje inwestorów z Europy Zachodniej,
Bliskiego Wschodu, Afryki Subsaharyjskiej i Ameryki Północnej, aby
rozwinąć projekt HUB Vilnius. Firma poszukuje także partnerów w
Europie do dystrybucji i sprzedaży swoich usług i produktów.

24/03/2019

BOBG20180201001

Bułgarska firma specjalizująca się w technologii wtrysku tworzyw
sztucznych poszukuje nowych partnerów. W ramach umowy
podwykonawstwa oferuje produkcję wyprasek z tworzyw
sztucznych. Ponadto przedsiębiorstwo świadczy usługi dostawy i
pakowania produkowanych wyrobów zgodnie z wymaganiami
klientów. Potencjalnymi partnerami mogą być przedsiębiorstwa
działające w różnych sektorach, ponieważ części produkowane
przez bułgarską firmę mogą być stosowane w różnych branżach.

15/03/2019

BRES20180220001

Hiszpańskie centrum badawcze specjalizujące się w tworzywach
sztucznych i materiałach kompozytowych, posiada szczególne
kompetencje w zakresie opracowywania materiałów polimerowych
dostosowanych do druku 3D. Firma poszukuje włókna, które w
technologii modelowania osadzania topionego (FDM) służy do
produkcji elementów z tworzyw sztucznych o właściwościach
pozwalających na kolejne procesy metalizacji metodą elektrolizy
(powlekanie miedzi + srebro). Oferowany rodzaj współpracy to
umowa produkcyjna.

27/03/2019

BONL20180214001

Holenderskie przedsiębiorstwo oferuje swoją linię do produkcji
środków chemicznych zmniejszających palność firmom, które
poszukują partnerów do produkcji swoich chemikaliów lub chcą
poszerzyć swoje portfolio o nowe produkty. Środki chemiczne
zmniejszające palność mogą być stosowane do materiałów takich
jak drewno, tekstylia, izolacje z włókien naturalnych i do

22/03/2019

33

zastosowań specjalnych. Przedsiębiorstwo oferuje umowę
produkcyjną lub outsourcingową partnerom, którzy chcą skorzystać
z usług outsourcingu oraz umowę dystrybucyjną partnerom, którzy
chcą poszerzyć swoje portfolio.

BOQA20180201001

Firma ta jest jednym z czołowych katarskich producentów (HDPE /
PP) - polietylenu / polipropylenu o wysokiej gęstości i binarnych
mieszanek polietylenu / polipropylenu o niskiej gęstości (LDPE /
PP). Jej produkty wytwarzane są zgodnie z surowymi normami
jakości i spełniają normy bezpieczeństwa żywności. Ta firma szuka
partnerów handlowych do współpracy poprzez umowę agencyjną
lub umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

03/03/2019

BOUA20180217002

Ta ukraińska firma z siedzibą w Kijowie poszukuje importerów i
dystrybutorów detergentów. Ich produkty nie są szkodliwe dla
zdrowia ludzkiego i respektują obecne międzynarodowe przepisy
chemiczne. Firma chce zawrzeć umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych, aby wejść na nowe rynki pod własną marką.

22/03/2019

BORU20180118008

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji tektury falistej,
opakowań z tektury falistej, wielowarstwowych worków
papierowych, realizująca dostawy surowców (papier, klej) do
worków papierowych i tektury falistej poszukuje nabywców
opakowań (opakowań z tektury falistej i toreb papierowych) w
krajach europejskich . Firma oferuje współpraca w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych i umowy pośrednictwa
handlowego.

BOSE20180212001

Szwedzka firma etykietująca z ponad 25-letnim doświadczeniem
oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu etykietowania
dla różnych sektorów produkcji. Firma pragnie zaoferować swoje
usługi firmom z sektorów samochodowego, elektronicznego i
powiązanych z nimi, a także sektorowi ochrony zdrowia. Firma
posiada doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań z zakresu
zgodności etykiet, specyfikacji technicznej oraz śledzenia
produktów. Firma oferuje umowę o świadczeniu usług.

26/03/2019

BORO20180220002

Rumuńska firma oferuje formowanie wtryskowe oraz usługi
postprodukcyjne części plastikowych oraz komponentów do
różnego rodzaju sektorów i produktów: buty sportowe, drzwi i
okna, aparatura przemysłowa, maszyny rolnicze itp. Firma posiada

15/03/2019

16/03/2019

34

nowoczesne zaplecze oraz maszyny CNC sterowane numerycznie,
które pozwalają na produkcję wysokiej jakości produktów. Firma
szuka partnerów z każdego kraju należącego do sieci EEN do
umowy produkcyjnej.

BOBA20180220002

Bośniacka firma oferująca różne produkty z tworzyw sztucznych dla
przemysłu samochodowego, uprawy roślin, budownictwa,
gospodarstwa domowego i przemysłu reklamy, zamierza podjąć
współpracę na bazie umów agencji handlowej, produkcyjnej lub
podwykonawstwa. Firma ma 30 lat doświadczenia w produkcji
tworzyw metodą wtrysku. Posiada własne oprzyrządowanie do
wykonywania form według specyfikacji klientów.

22/03/2019

Słowa klucze: edukacja, nauka, badania i rozwój, rozrywka, sport,
rekreacja, turystyka

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BODE20180220001

Niemiecka firma oferuje innowacyjne rozwiązania cyfrowe w
dziedzinie inteligentnego uczenia się dla przedsiębiorstw, instytucji
edukacyjnych i rządowych, dostawców treści i muzeów. Poszukuje
ona dystrybutorów do reprezentowania swojej platformy
szkoleniowej dla przedsiębiorstw. Tak zwany Learning Management
System ułatwia zarządzanie, dostarczanie i pomiar osiągnięć w
ramach korporacyjnych programów eLearningowych.
Przewidywane formy współpracy to usługi dystrybucji lub umowy
licencyjne.

22/03/2019

BRRU20171221010

Rosyjska firma opracowała interaktywną encyklopedię flory i fauny,
obejmującą wszystkich przedstawicieli dzikiej przyrody, dla ludzi w
każdym wieku, którzy kochają przyrodę i są zainteresowani, aby
dowiedzieć się więcej na jej temat. Firma poszukuje partnerów za
granicą, którzy pomogą w udoskonaleniu projektu w ramach
umowy o świadczenie usług.

02/03/2019

BOEE20180121002

Estoński producent edukacyjnych drewnianych zestawów do
budowania poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy

28/03/2019
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o świadczeniu usług dystrybucyjnych i joint venture. Edukacyjne
zestawy konstrukcyjne nie są zwykłymi kawałkami drewna,
ponieważ jednocześnie pobudzają kreatywność, koordynację,
logiczne myślenie, wyobraźnię i umiejętność rozwiązywania
problemów.

BOBG20171124001

Bułgarska firma specjalizująca się w eksporcie i dystrybucji
bułgarskich książek i czasopism poszukuje partnerów sprzedających
do bibliotek, uczelni wyższych oraz instytutów naukowych. Firma
oferuje książki i czasopisma w języku bułgarskim i angielskim oraz
jest zainteresowana budowaniem partnerstwa w ramach umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

26/03/2019

BOIT20180301001

Ten włoski hotel mieści się w odnowionej zabytkowej willi z XVII
wieku, która składa się z budynku głównego z 14 pokojami i
apartamentem oraz przyległej przestrzeni z 12 pokojami i
kolumnadą, która obecnie pełni funkcję restauracji. Z hotelu jest
tylko 30 minut do Wenecji, Padwy i innych ciekawych,
historycznych miast, takich jak Chioggia i Riviera del Brenta, ze
wspaniałymi weneckimi willami. Poszukiwani są partnerzy
zagraniczni, np. biura podróży, agencje turystyczne w celu zawarcia
współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa.

24/03/2019

BOES20171205002

Hiszpańska grupa firm turystycznych oferuje miasto Toledo jako
miejsce spotkań, konferencji, zachęt i wystaw (MICE - meetings,
incentives, conferences, exhibitions). Grupa jest wspierana przez
organizacje publiczne i może świadczyć usługi wsparcia dla
pośredników turystycznych, w celu organizacji wspomnianych
imprez. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach
umowy o świadczenie usług i umowy podwykonawstwa.

27/03/2019

BORO20171113001

Rumuńska firma ma szeroką gamę usług turystyki przyjazdowej i
wyjazdowej. Firma poszukuje pośredników do dalszego rozwoju
przyjazdowych usług turystycznych w ramach umowy agencji
handlowej.

16/03/2019

BOBY2018020100

Białoruski instytut badawczo-rozwojowy poszukuje partnerów z
obszarów badań i przemysłu zainteresowanych usługami
mikroskopii o wysokiej rozdzielczości, które potrzebują pomocy w
badaniach różnych rodzajów próbek (obiektów biologicznych,
powłok, filmów, nanorurek węglowych, pojedynczych cząsteczek,

06/03/2019
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mikro i optoelektronicznych składniki) za pomocą mikroskopii sił
atomowych. Instytut zamierza rozszerzyć działalność na nowe rynki
i współpracować z potencjalnymi partnerami w ramach umowy o
świadczenie usług.

Słowa klucze: marketing, poligrafia, działalność wydawnicza

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOSE20180208002

Szwedzka firma będąca producentem i dystrybutorem oznakowania
wewnętrznego i zewnętrznego budynków, specjalizująca się w
wysokiej jakości, robionych na zamówienie wyświetlaczy LED
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych.

29/03/2019

BOLT20180227001

Litewska firma rozwija gry i zapewnia pełen cykl usług tworzenia gier
we wszystkich głównych obszarach. Firma planuje teraz rozszerzyć
działalność i poszukuje partnerów na rynku amerykańskim i
europejskim do współpracy w ramach umowy outsourcingowej.

03/03/2019

BORO20180226001

Rumuńska firma oferuje profesjonalne usługi fotograficzne w
zakresie imprez firmowych i tworzenia materiałów wizualnych do
celów marketingowych i reklamowych produktów i usług. Firma jest
zainteresowana identyfikacją międzynarodowych partnerów
biznesowych, z którymi współpracować na podstawie umów
outsourcingowych lub usługowych.

28/03/2019

BRES20180108001

Hiszpańska agencja reklamowa jest odpowiedzialna za centrum
informacji turystycznej i sklep z pamiątkami. Firma poszukuje
europejskich producentów, którzy mogą wytwarzać produkty w
kształcie ryb w następujących materiałach: ceramika, tkanina
pluszowa, cukierki i/lub wyroby czekoladowe w ramach umowy
produkcyjnej.

26/03/2019

BOPL20180215001

Firma zajmująca się oprogramowaniem Polski oferuje usługi IT.
Firma szuka umowy o podwykonawstwo, outsourcing lub umowy o
świadczenie usług z potencjalnymi partnerami.

15/03/2019
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Rumuńska firma specjalizuje się w tworzeniu tzw. papierów
zabezpieczonych, które można wykorzystać do drukowania ważnych
dokumentów, w tym czeków, paszportów, certyfikatów, biletów
wstępu lub wszelkiego rodzaju cennych informacji. To rozwiązanie
BORO20180306001
zabezpiecza dokumenty przed ich powieleniem, zniszczeniem czy
kradzieżą. Firma rumuńska poszukuje międzynarodowych
partnerów gotowych podjąć się współpracy w ramach umowy
dystrybucji, przedstawicielstwa lub podwykonawstwa.

19/03/2019

Inne

Nr oferty

Treść oferty

Data
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BOCZ20180215001

Czeska firma inwestycyjna specjalizująca się w handlu
elektronicznym poszukuje możliwości zawarcia umowy finansowej.
Firma zajmuje się handlem surowcami, walutami bazowymi oraz
indeksami giełdowymi w krajach UE, Katarze, Indiach, Singapurze
oraz USA. Firma poszukuje dużych inwestorów prywatnych i
instytucjonalnych (inwestujących powyżej 100K euro).

13/03/2019

BRDK20180322001

Duńska firma sprzedająca szeroką gamę akcesoriów, narzędzi i
urządzeń do grillowania poszukuje w Czechach, na Łotwie, Litwie i
w Polsce dostawców różnych akcesoriów, narzędzi i urządzeń do
grillowania, głównie metalowych. Duńskie przedsiębiorstwo jest
zainteresowane umową produkcyjną.

28/03/2019

BORU20180117001

Rosyjski producent akcesoriów i części eksploatacyjnych do
domowych i przemysłowych odkurzaczy poszukuje dystrybutorów.

19/03/2019

BOSE20180313001

Szwedzka firma zajmująca się innowacyjnym projektowaniem
wnętrz oferuje wysokiej jakości ekrany dźwiękochłonne z ręcznie
zbieranego chrobotka reniferowego. Firma poszukuje
doświadczonych dystrybutorów z sektora meblarskiego.

17/03/2019

BOUK20180306002

Firma z Wielkiej Brytanii opracowała nową metodę produkcji
grafenu bazującą na tuszu, która może być formowana na
podstawie wody i pozwala na druk w temperaturze pokojowej oraz

15/03/2019
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stworzyć substrat schnący w przyjaznych temperaturach. Firma
szuka dystrybutorów zainteresowanych dystrybucją grafenu na
swoich lokalnych rynkach i posiadających silne powiązania z
potencjalnymi użytkownikami produktów do celów zawarcia
umowy dystrybucyjnej.

BOES20171106001

Hiszpańska firma ulokowana niedaleko Barcelony, specjalizuje się
w produkcji wózków zakupowych o różnorodnych właściwościach
takich jak hamulce bezpieczeństwa, modele dla starszych osób z
miejscem do siedzenia oraz komponentami dobrej jakości, szuka
możliwości rozwoju biznesu poprzez zawarcie długoterminowej
umowy z dystrybutorami lub agentami komercyjnymi w różnych
krajach Europy.

BRBG20180208001

Bułgarski startup bardzo aktywny w zakresie psychologii społecznej
i coachingu społecznego poszukuje innowacyjnych technik
psychoterapii, produktów, zestawów i gier / zabawek, itp. dla
dobrego samopoczucia psychicznego, w miejscu pracy i życia
rodzinnego. Firma oferuje swoje usługi dystrybucji na rynek
bułgarski. Potencjalni poszukiwani partnerzy to firmy, zespoły
badawcze, organizacje pozarządowe, indywidualni artyści i
rzemieślnicy.

BOTR20180207001

Turecka firma specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju
sztucznych kwiatów w wielu kolorach. Firma szuka agentów
komercyjnych i oferuje wolne moce przerobowe na zasadzie
umowy produkcyjnej.

BRUK20180214001

Firma z południowo-zachodniej Wielkiej Brytanii specjalizująca się
w innowacyjnych, ekscentrycznych, rozwiązujących problemy,
akcesoriach i prezentach związanych ze stylem życia i artykułami
gospodarstwa domowego, z dużym doświadczeniem w sprzedaży
detalicznej i współpracą z ekskluzywnymi domami towarowymi,
wieloma zamówieniami wysyłkowymi, sklepami internetowymi i
standami ulicznymi oraz sklepami z artykułami gospodarstwa
domowego poszukuje nowych produktów od producentów
międzynarodowych do współpracy w ramach umów
dystrybucyjnych lub umów handlowych.

BOIT20180208001

Ta włoska firma jest producentem wosków i świec na zamówienie,
przeznaczonych do wielu zastosowań przemysłowych (branża

13/03/2019

08/03/2019

15/03/2019

02/03/2019

07/03/2019
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spożywcza, opakowania, tworzywa sztuczne, branża chemiczna,
itp) oraz jako surowiec lub dodatek w procesie wytwarzania
różnych produktów. Ponad 20-letnie doświadczenie pozwoliło
firmie zbudować solidną sieć poza granicami kraju. Aby ją
rozszerzyć, firma poszukuje obecnie partnerów do współpracy w
ramach umowy produkcji i umowy przedstawicielstwa.

BOCZ20180112002

Mała czeska firma produkuje opatentowany, przenośny gumowy
uchwyt, który jest dostosowany do poręczy, aby ludzie nie musieli
dotykać tych powierzchni, które są dotykane także przez inne
osoby. Firma szuka obecnie partnerów za granicą, którzy
reprezentowaliby ten produkt w ramach umowy dystrybucyjnej lub
umowy agencyjnej.

02/03/2019
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