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1

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

Treść oferty

Data
ważności

BOIL20171214001

Izraelska firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu
metalowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w różnych
konstrukcjach wyposażonych w zamki bezkluczykowe z
klawiaturami, rozpoznawanie odcisków palców, RFID,
bezprzewodowe, połączenie internetowe i funkcje zdalnego
sterowania. Oferuje również publiczne szafki wyposażone w te same
innowacyjne zamki. Szuka partnerów do podpisania umów
dystrybucyjnych z dystrybutorami, instalatorami i opiekunami, a
także umów o podwykonawstwo z profesjonalnymi użytkownikami
końcowymi.

30/05/2019

BRUK20180427001

Brytyjska firma produkuje meble biurowe i szeroki zakres
metalowych szaf zewnętrznych. Aby móc rozszerzyć zakres działania
przedsiębiorstwo poszukuje partnerów produkcyjnych z własnym
zapleczem, gotowych sprzedawać produkty na swoich rynkach.
Preferowanymi rodzajami współpracy są: umowa produkcyjna,
licencyjna lub joint venture. Firma nie wyklucza podwykonawstwa.

16/05/2019

BOIL20180415002

Izraelska firma z sektora MSP specjalizująca się w powierzchniowej
obróbce metalu oraz jego powlekaniu galwanicznemu opracowała
nową technologię pokrywania niklem bez użycia prądu przy użyciu
jednego składnika. Jej zalety to wyjątkowo korzystna cena, łatwa
obsługa procesu, tanie surowce oraz krótki czas niklowania. Firma
poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów i możliwości
zawiązania spółki joint venture.

30/05/2019

BORO20180322002

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji maszyn metalowych lub
podzespołów maszyn. Firma ma możliwość realizacji zamówień na
wysokim poziomie jakości. Firma jest zainteresowana identyfikacją
międzynarodowych partnerów biznesowych w ramach umów o

17/05/2019

2

podwykonawstwo.

BORO20180417002

Rumuńska firma produkuje szeroką gamę produktów wytwarzanych
przy użyciu zaawansowanych techniki obróbki mechanicznej. Firma
produkuje, na życzenie, części zamienne do różnych
maszyny i zespoły lub części potrzebne do konserwacji i napraw dla
przemysłu motoryzacyjnego. Przewidywane umowy to umowa
dotycząca produkcji lub świadczenia usług.

BORS20180418001

Serbska firma zajmująca się produkcją i instalacją obiektów
przemysłowych, a także produkcja różnych elementów stalowych,
poszukuje partnera na zasadzie umowy produkcyjnej.

BOTR20180316001

Firma zlokalizowana w Adanie/Turcja. Firma szuka możliwości
rozwoju międzynarodowego z solidnym partnerem w branży rur
stalowych. Oferuje swoje doświadczenie, wyspecjalizowane knowhow oraz dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w branży
stalowych rur z wykorzystaniem umowy produkcyjnej lub
podwykonawstwa. Nasze produkty są produkowane zgodnie z
wszystkimi tureckimi i europejskimi standardami.

26/05/2019

BRBE20180410001

Międzynarodowa firma z siedzibą w Belgii szuka partnerów
długoterminowych, którzy mogą dostarczać produkty ze stali
węglowej drugiej, trzeciej i czwartej klasy/ nie pierwszej,
nadwalcowania, blachę ocynowaną lub przewody wykorzystywane,
jako zasoby dla końcowych produktów stalowych. Firma nawiąże
współpracę z stalowniami lub akcjonariuszami. Umowy
krótkoterminowe są również brane pod uwagę.

31/05/2019

BODE20180228001

Firma zlokalizowana w południowo-zachodnich Niemczech
opracowała innowacyjny system pomiarów hydrograficznych
monitorujący bezpośrednio on-line dno akwenu w portach oraz
drogach wodnych, który pomaga utrzymywać niskie koszty ich
pogłębiania. Firma poszukuje pośredników i dystrybutorów we
wszystkich krajach Europy z silnymi powiązaniami z kapitanatami i
zarządem portów w ramach umowy dystrybucji oraz pośrednictwa
handlowego.

22/05/2019

BRSE20180406001

Szwedzka firma, zajmująca się produkcją i sprzedażą produktów
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wykonanych ze
stali i stali nierdzewnej dla przemysłu budowlanego poszukuje

23/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

3

poddostawców do zawarcia umowy outsourcingowej. Firma
chciałaby współpracować z partnerami z Polski, Litwy lub Estonii.
Przedsiębiorstwo istnieje w branży od 1894, a przez ostatnie 40 lat
jego główna działalność dotyczyła bezpieczeństwa drogowego.
Obecnie planowane jest rozszerzenie zakresu aktywności o dostawy
w przemyśle budowlanym.

BORU20171219007

Rosyjska firma z okolic Rostowa specjalizuje się w produkcji urządzeń
z sektora morskiego i wyposażenia treningowego (urządzeń
nawigacyjnych, symulatorów łowienia ryb, symulatorów sonaru,
echosond nawigacyjnych, wyposażenia sonarów naukowych itp.).
Firma poszukuje agentów handlowych.

17/05/2019

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

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOIT20180326002

Włoska firma zajmująca się przetwórstwem drewna oferuje
tworzenie produktów na zlecenie klienta na podstawie jego
rysunków, próbek, czy zdjęć. Oczekuje współpracy na podstawie:
-umowy produkcyjnej z zagranicznym biurem architekta czy firmą
budowlaną;
-umowy dystrybucji ze sprzedawcami detalicznymi i hurtowymi.

03/05/2019

BOUA20180318001

Ukraińska firma produkuje wysokiej jakości drzwi wejściowe i
wewnętrzne o standardowych wymiarach, a także zgodnie z
wymaganiami klientów. Produkty wykonane są ze świerku, sosny i
dębu. Firma poszukuje partnerstwa opartego na usługach
dystrybucyjnych, szczególnie odsprzedawców lub
wyspecjalizowanych sklepach lub agencjach związanych z firmami
budowlanymi. Podpisano umowę o świadczenie usług dystrybucji i
umowę o świadczenie usług komercyjnych.

BOMD20180214001

Mołdawska firma specjalizująca się w produkcji i komercjalizacji
palet drewnianych i kontenerów drewnianych jest zainteresowana
umową o pośrednictwo handlowe i / lub umową o świadczenie usług

18/05/2019

31/05/2019

4

dystrybucyjnych. Firma jest zainteresowana ekspansją na nowe rynki
palet drewnianych i kontenerów, dlatego poszukuje dystrybutorów
lub umów dystrybucyjnych.

BORO20180328001

Rumuńska firma działająca w sektorze przetwarzania drewna,
wyspecjalizowana w produkcji połączeń drewnianych, poszukuje
partnerów do zawarcia umowy dystrybucji lub podwykonawstwa.
Firma głównie zajmuje się wytwarzaniem łączeń drewnianych okien,
ale przygotowana jest na specjalnie zlecone prace, takie jak
wytwarzanie elementów mebli, czy restaurację historycznych
budowli z drewna.

31/05/2019

BORU20180301001

Rosyjska firma z siedzibą w regionie Tomska specjalizuje się w
obróbce drewna oraz budownictwie drewnianym (sosna, modrzew,
cedr). Współpraca z partnerami zagranicznymi odbywać się będzie w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy
produkcyjnej.

08/05/2019

BOUA20180222003

Ukraiński producent profesjonalnych mebli kuchennych i urządzeń
ze stali nierdzewnej do zastosowań przemysłowych / komercyjnych
poszukuje partnerów do promowania swoich produktów na rynku
międzynarodowym w ramach umów dystrybucyjnych. Sprzęt może
być stosowany do gastronomii publicznej, handlu i obszarach, w
których obowiązują przepisy dotyczące higieny sanitarnej.

03/05/2019

BOUA20180331001

Ukraińska firma produkcyjna, specjalizująca się w drzwiach
wewnętrznych, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli wysokiej
jakości naturalnych produktów z drewna w krajach europejskich.
Firma chciałaby znaleźć partnerów w ramach usług dystrybucyjnych i
umów agencyjnych, wejść na nowe rynki i poszerzyć istniejące Polskę oraz Białoruś.

10/05/2019

BRFR20180413001

Francuska firma, zajmująca się tworzeniem wysokiej jakości mebli
drewnianych dla dzieci szuka podwykonawców specjalizujących się
w toczeniu litego drewna (buk i orzech) do produkcji i lakierowania
wysokiej jakości nóg stołowych w kształcie stożka. Przedsiębiorstwo
jest zainteresowane długoterminową współpracą z tokarzami
drewna z Litwy, Słowenii, Łotwy, Estonii lub Polski w ramach umowy
o podwykonawstwo.

23/05/2019

BOUA20180425001

Firma z Ukrainy zaangażowana w produkcję pelletów drewnianych

30/05/2019
5

poszukuje zagranicznych partnerów zdolnych do dystrybucji i
sprzedaży na rynkach europejskich. Firma liczy na długoterminowe i
rzetelne kontakty z dystrybutorami lub agentami handlowymi.

BOIT20180306001

Ta włoska firma specjalizuje się w drewnianych oknach i drzwiach
oraz w rzemieślniczej produkcji wyposażenia wnętrz dla klientów
prywatnych i publicznych. Firma poszukuje sprzedawców
detalicznych do współpracy w ramach umów dystrybucyjnych.
Partnerzy mogą pochodzić z dowolnego kraju.

04/05/2019

BOUA20180426003

Firma z zachodniej Ukrainy, producent mebli biurowych,
hotelowych, gabinetowych, sypialnych, kuchennych, poszukuje
współpracy z agentami handlowymi i dystrybutorami.

31/05/2019

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

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOUK20180302003

Brytyjskie MŚP specjalizuje się w produkcji świec i artykułów
luksusowych do domu. Dzięki własnym doświadczeniom
zdrowotnym właścicieli opracowano i wprowadzono szereg
produktów, aby zapewnić konsumentom naturalną i spokojną
atmosferę. Skupiając się na użyciu naturalnych składników, firma
widzi teraz szansę za granicą i szuka agentów handlowych i / lub
dystrybutorów w Europie i / lub USA.

30/05/2019

BRDE20180410001

Małe niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się odzieżą roboczą i
ochronną (spodnie robocze, kurtki [również kurtki polarowe i typu
softshell], bluzy, podkoszulki, koszulki polo) szuka dostawców
gotowych wytwarzać zamawiane produkty. Poszukiwani partnerzy
powinni pochodzić z krajów Europy Wschodniej. Przewidywany
rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.

04/05/2019

BOIT20180517001

Włoska firma produkuje innowacyjne, certyfikowane dzianiny
ochronne, tekstylia techniczne oraz akcesoria tekstylne, które
posiadają właściwości ognioodporne, są bardzo widoczne,

25/05/2019

6

antystatyczne, chronią przed działaniem łuku elektrycznego,
posiadają właściwości antybakteryjne do użytku profesjonalnego,
technicznego oraz sportowego. Firma posiada pełna kontrole nad
procesem produkcyjnym. Zgodnie z zamówieniami, firma oferuje
swoje produkty i możliwości R&D na zasadzie umowy komercyjnej
lub dystrybucyjnej.

BOBG20180516001

Bułgarska firma krawiecka, producent bielizny damskiej i bielizny
męskiej oferuje swoje towary dla hurtowników, sklepów
specjalistycznych i sklepów internetowych. Pożądane partnerstwo to
długoterminowa umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych

30/05/2019

BRHU20180327001

Węgierskie przedsiębiorstwo włókiennicze poszukuje partnerów
podwykonawczych do barwienia przędzy czesanej i dzianin. Firma
chciałaby rozpocząć współpracę z partnerami z Austrii, Bośni i
Hercegowiny, Chorwacji, Niemiec, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii
lub Ukrainy.

18/05/2019

BOBG20180516001

Bułgarska firma krawiecka, producent bielizny damskiej i bielizny
męskiej oferuje swoje towary hurtownikom, sklepom
specjalistycznym i internetowym. Pożądanym partnerstwem jest
długoterminowa umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

30/05/2019

BOCN20180412001

Chińska firma zajmująca się w usługach B&R, sprzedaży tornistrów i
walizek, jest właścicielem kilku znanych marek. Jej głównymi
produktami są torby dla dzieci, walizki na kółkach, torby sportowe i
inne, które eksportuje do wielu krajów. Firma poszukuje
dystrybutorów w krajach UE.

31/05/2019

BOES20180410001

Hiszpańska firma odzieżowa oferuje próbne egzemplarze modnych
ubrań uszytych według najbardziej aktualnych trendów w modzie i
na wybiegach. Firma szyje obecnie dla kilku najważniejszych
hiszpańskich marek modowych. Firma jest zainteresowana szyciem
ubrań dla europejskich marek modowych oraz zawarciem umowy
produkcyjnej.

24/05/2019

BOGR20180504001

Grecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji tkanin z
dzianin damskich, w tym swetrów i kurtek, szuka partnerstwa w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z
dystrybutorami, hurtowniami i innymi sprzedawcami odzieży
modowej.

18/05/2019

7

BOHR20180404001

Chorwacki projektant mody specjalizujący się w produkcji dzianin z
użyciem tradycyjnych technik (tkanie i dzianie, szydełkowanie i haft)
oraz materiały naturalne (wełna, jedwab, bawełna i len) poszukuje
usług pośrednictwa handlowego..

16/05/2019

BOIT20180117001

Włoska firma produkująca elegancką i formalną odzież dla dzieci w
wieku od 0 do 6 lat, poszukuje dystrybutorów i możliwości franczyzy
w innych krajach europejskich. Lider włoskich marek dla dzieci z
górnej półki szuka partnerstwa z dystrybutorami w w sektorze highend i w butikach (tradycyjnych i on-line). Firma jest również
zainteresowana otwarciem flagowych salonów pod własną nazwą w
ramach umowy franczyzy.

16/05/2019

BRFI20180516001

Fiński producent obuwia zimowego i sportowego poszukuje
partnerów produkujących przyszwy do butów. Rozpatrywanym
rodzajem współpracy jest umowa o podwykonawstwo lub umowa
produkcyjna.

18/05/2019

BOIT20180131003

Włoska firma odzieżowa produkuje asortyment sportowy, klasyczny i
korporacyjny, odzież roboczą i dodatki modowe. Projektuje i
wytwarza zgodnie z życzeniem każdego klienta. Firma jest
zainteresowana umową produkcyjną z międzynarodowymi
klientami, podejmie też współpracę na bazie umowy outsourcingu.

11/05/2019

BOIT20180326001

Włoska firma produkująca kreatywne przeszywane wyroby tekstylne
(fartuchy do warsztatów ceramicznych i akcesoria herbaciane) i
chusty z użyciem ekologicznej technologii druku oferuje swoje
produkty - w 100% ręcznie wykonane we Włoszech z wysokiej
jakości materiałów - do umów dystrybucji różnym typom partnerów
(lokalni dystrybutorzy odzieży wierzchniej, szkół ceramicznych,
dystrybutorów akcesoriów herbacianych).

08/05/2019

BORO20180405001

Rumuński producent odzieży roboczej, używanej w każdej branży,
poszukuje partnerów w krajach UE. Firma o ugruntowanej pozycji na
rynku rumuńskim poszukuje dystrybutorów, aby dotrzeć ze swoim
asortymentem na inne rynki.

BORU20180306002

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju biżuterii i
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych

18/05/2019

10/05/2019

8

BOTR20180219001

Turecka firma specjalizująca się w sektorze tekstylnym i produkująca
odzież wierzchnią dla mężczyzn i kobiet
z tkanin w różnych kompozycjach poszukuję dystrybutorów

17/05/2019

BOUA20180324001

Ukraińska firma z sektora MŚP, dobrze znana na rynku krajowym od
2007 roku, projektuje i produkuje wyroby z neoprenu - pianki,
koszulki, marynarki, szorty, kaski, kominiarki, skarpetki, rękawiczki i
mitenki oraz inne akcesoria z neoprenu. Firma chce eksportować
swoje produkty na rynki zagraniczne i szuka usług dystrybucyjnych i
umów agencyjnych.

08/05/2019

BOTR20180326003

Turecka firma powstała w 1982 roku, działająca w branży tekstyliów,
oferuje wszelkiego rodzaju produkty tekstylne potrzebne w
przemyśle, takie jak odzież robocza i tekstylia promocyjne. Firma
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji
lub umowy produkcyjnej.

11/05/2019

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

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOUK20180501004

Straty w żywności to globalny problem dotyczący wszystkich plonów.
Około 80 % z nich pojawia się przed momentem sprzedaży, co
sprawia, że farmerzy zmuszeni są do rywalizacji na rynku. Firma ze
Zjednoczonego Królestwa pomaga farmerom uprawiającym owoce i
warzywa ograniczyć starty w plonach i podnieść zyski. Działa na
zasadzie autonomicznego serwisu wspomagającego zarządzanie
plonami w czasie rzeczywistym poprzez monitoring oraz nowe
odmiany. Firma chce współpracować z rolnikami i dostawcami usług
na zasadzie umowy usługowej.

08/05/2019

BODE20180421009

Niemiecki producent naturalnych suplementów do pasz oraz
akcesoriów do pielęgnacji zwierząt (domowych, koni, gryzoni,
ptaków, ryb, trzody) poszukuje dystrybutorów.

19/05/2019

9

BOFR20180212001

Posiadając duże doświadczenie na rynku międzynarodowym od
ponad 30 lat, francuska spółdzielnia dostarcza bydlęcy materiał
genetyczny, taki jak nasienie i zarodki. Szukają nowej agencji reklamy
i umowy o pośrednictwo i usługi dystrybucji z firmami lub
organizacjami, które chcą otrzymać na całym świecie najlepsze bydło
rasy Montbeliarde poprzez bydlęcy materiał genetyczny

19/05/2019

BONL20180423001

Holenderska firma opracowuje i produkuje dodatki do pasz, takie jak
maślan, mający zastąpić stymulatory wzrostu oparte na
antybiotykach. Firma produkuje również wolnowydzielający się
(dzięki specjalnej powłoce) mocznik, zastępujący białka sojowe i
zwiększający udój. Ich słodziki na bazie białka warzywnego,
taumatynie, poprawiają apetyt zwierząt i zwiększają spożycie karmy.
Firma poszukuje dystrybutorów na całym świecie.

05/05/2019

BOUA20180302001

Prywatne gospodarstwo rolne położone w zachodniej części Ukrainy
poszukuje partnerów do modernizacji kompleksu produkcyjnego w
celu stworzenia zamkniętej firmy produkującej przyjazne dla
środowiska i poprawiające zdrowie produkty żywnościowe z
wykorzystaniem regionalnych surowców dzikich i rolnych, zasobów
energetycznych i materiałów do produkcji własnej. Zakłada się, że
partnerstwo będzie miało formę umowy joint venture lub umowy
finansowej.

04/05/2019

BOUA20180330002

Ukraińska firma produkująca szeroką gamę ekologicznych nawozów
humusowych jest zainteresowana znalezieniem partnerów
biznesowych w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie na
podstawie umowy o pośrednictwie handlowym lub umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

24/05/2019

BOUK20180501004

Straty żywności to globalny problem, który dotyka wszystkich
rodzajów roślin, a 80% strat następuje przed sprzedażą detaliczną
produktów żywnościowych, co powoduje, że rolnicy są pod ciągła
presją ze strony konkurencji. Firma z Wielkiej Brytanii pomaga
rolnikom produkującym owoce i warzywa w minimalizowaniu strat i
zwiększaniu zysku dzięki autonomicznemu systemowi wspierania
decyzji, opartemu na monitorowaniu upraw w czasie rzeczywistym
oraz nowatorskich modelach plonów. Firma oferuje swoje usługi
rolnikom.

08/05/2019

10

BRUK20180418001

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w handlu
produktami rolnymi poszukuje dostawców nasion i śruty
słonecznikowej. Przedsiębiorstwo z oddziałami w Londynie ma
doświadczenie w kontaktach z klientami z Bliskiego Wschodu (np. z
Dubaju), Afryki i Azji.

15/05/2019

BORO20180419001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji tradycyjnej "ghiudem"
(suszonej surowej kiełbasy), pastrami, kiełbasek i innych produktów
mięsnych przy użyciu jedynie naturalnych składników i unikalnej
kompozycji ziół i przypraw, szuka dystrybucji oraz umowy
komercyjnej.

31/05/2019

BOAL20180405001

Albańska firma specjalizująca się w produkcji ziół i świeżych
przypraw poszukuje partnerów zajmujących się dystrybucją
wspomnianych produktów. Firma zbiera i eksportuje bazylię,
trybułę, szczypiorek, kolendrę i inne. Współpraca opierać miałaby się
o umowę dystrybucji

12/05/2019

BOBG20180418002

Bułgarska firma, specjalizująca się w produkcji bułgarskich
przysmaków (loukum), lokum, tahini i galaretek owocowych
poszukuje międzynarodowych dystrybutorów lub przedstawicieli
handlowych, aby promować i dystrybuować swoje produkty na
całym świecie. Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku bułgarskim
oraz ponad 17-letnie doświadczenie w produkcji tradycyjnych
słodyczy.

08/05/2019

BODE20180404001

Mała, innowacyjna firma z północnych Niemiec opracowuje,
produkuje i sprzedaje produkty ekologiczne detergenty i środki
czyszczące z buraków. Główny rynek jest rynkiem regionalnym, ale w
ostatnim lat było kilka zapytań z innych regionów i krajów. Z tego
powodu firma chce zwiększyć swój międzynarodowy biznes.
Poszukuje dystrybutorów, partnerów licencyjnych lub bezpośrednie
klientów na całym świecie. Możliwe są usługi dystrybucji lub umowy
licencyjne.

BODE20180411003

Niemiecki producent wysokiej jakości wyrobów z czekolady oraz
delicji poszukuje agentów i dystrybutorów.

25/05/2019

BOIE20171025001

Irlandzki dostawca produktów zdrowotnych dla zwierząt oraz
sprzętu do przemysłu rolnego szuka sprzedawców i dystrybutorów
swojej szerokiej gamy ponad 4000 produktów, wśród których

30/05/2019

17/05/2019

11

znajdują się wiodące marki w sektorze hodowli koni. Poszukiwana
jest umowa dystrybucyjna.

BODE20180411011

Niemiecka firma produkująca przyprawy i zioła poszukuje partnerów
z sektorów mięsnego, rybnego i drobiarskiego do umów usług
dystrybucyjnych w celu sprzedaży i rozwoju swoich produktów.

09/05/2019

BOES20180327001

Hiszpańska firma produkuje i sprzedaje wyroby mleczne, takie jak
ser kozi, jogurty, szejki oraz mleko w proszku, wzbogacone o kwasy
omega 3 i przeciwutleniacze. Jej produkty są zdrowsze dzięki
naturalnemu, ulepszonemu karmieniu zwierząt. Firma poszukuje
dystrybutorów.

03/05/2019

BOES20180413001

Hiszpańska firma zajmująca się dystrybucją kolumbijskiej trzciny
cukrowej i miodu z trzciny cukrowej poszukuje dystrybutorów na
rynkach krajów europejskich. Firma oferuje również umowę
produkcyjną producentom przetworzonej żywności w celu
dostarczania im naturalnego słodzika.

30/05/2019

BOFR20180503001

Francuska wytwórnia czekolady, zlokalizowana w regionie
Szampanii, sławnego regionu winiarskiego we Francji wytwarza
szeroki asortyment znakomitych czekoladowych wyrobów. Jest
szczególnie znana z czekoladek zawierających likier, w szczególności
w kształcie korka do szampana (patrz załączona fotografia).Firma
poszukuje importerów i dystrybutorów na terenie EU oraz poza EU.

19/05/2019

BOIE20171025003

Irlandzki wytwórca surowego soku z konopi, suplementu żywności
zawierającego istotne minerały i witaminy, który bezpośrednio zasila
układ krwionośny, tym samym wzbogacając organizm odżywczymi
korzyściami, poszukuje dystrybutorów/sprzedawców swojego
produktu poprzez usługę dystrybucji lub producentów żywności i
napojów , zainteresowanych dodaniem w procesie produkcji jego
aromatu poprzez umowę podwykonawstwa.

16/05/2019

BOIT20180320002

Włoska firma zlokalizowana na Sycylii i specjalizująca się w produkcji
wysokiej jakości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwy
cytrynowej, octu winnego oraz soli morskiej poszukuje
dystrybutorów do sprzedaży produktów firmowych w wielu krajach
europejskich (Belgii, Holandii, Finlandii, Szwecji, Polsce), a także w
Szwajcarii, Singapurze i Chinach. Produkcja oliwy z oliwy extra virgin
oparta jest o odmiany pochodzące z rejonów wybrzeża Morza

14/05/2019
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Śródziemnego. Produkty dostępne są w różnych opakowaniach i
pojemnościach.

BOIT20180323003

Firma jest małą winiarnią zlokalizowaną w regionie Abruzzo we
Włoszech. Przetwarza wyjątkowe, autochtoniczne odmiany
winogron, takie jak Montepulciano, Trebbiano, Pecorino, Passerina.
Firma poszukuje dystrybutorów oraz importerów do ekspansji na
nowe rynki.

12/05/2019

BOPE20170921001

Peruwiańskie stowarzyszenie specjalizuje się w uprawie, produkcji i
komercjalizacji dużych ilości organicznych ziaren kakao z
certyfikatem uczciwego handlu. Rozwija działalność podejmując
współpracę z nowymi plantatorami kakao i poszukuje dystrybutorów
w Europie, którym zależy na nowych i egzotycznych zapachach i
zdrowych składnikach zachowujących oryginalne właściwości bez
obróbki termicznej.

03/05/2019

BORO20180329001

Rumuńska firma posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie
produktów spożywczych. Gama produktów zawiera sery, sery
prasowane, jogurty oraz śmietany. Firma szuka partnerów do
dystrybucji produktów spożywczych w Europie w ramach umowy
dystrybucyjnej.

24/05/2019

BORU20180219001

Młoda rosyjska firma zajmująca się produkcją szerokiego
asortymentu wyrobów cukierniczych, w tym słodyczy gotowanych,
zefirków, pierników, gum oraz innych rodzajów słodyczy, poszukuje
pośredników handlowych. Współpraca miałaby odbywać się w
oparciu o umowę agencyjną

11/05/2019

BODE20180418001

Niemiecki start-up z Badenii-Wirtembergii opracował system
monitorujący do identyfikacji przyczyn rosnącej śmiertelności
pszczół. System jest oparty na technicznym ulu wyposażonym w
wagę, solarny dach dla niezależnego źródła zasilania i ramę z
czujnikami, które zbierają dane o 32 różnych gazach wliczając gazy
toksyczne, wilgotność wewnątrz ula, temperaturę wewnętrzną i
zewnętrzną oraz dźwięk. Zainstalowany jest również GPS dla
ochrony przed kradzieżą. Firma poszukuje partnerów do umów
dystrybucji.

24/05/2019

BORU20180222001

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji przekąsek (prażone
nasiona słonecznika, orzeszki ziemne, grzanki chlebowe itp.). Firma

08/05/2019
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poszukuje partnerów handlowych w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

BOTR20180312002

Turecki producent napojów alkoholowych, takich jak narodowy
napój raki, wódka, dżin i różne rodzaje likierów poszukuje
pośredników handlowych (dystrybutorów, agentów, przedstawicieli)
dla eksportu swoich produktów. Firma posiada pierwszą w kraju
zintegrowaną automatyczną destylarnię, oferuje również
kontraktową produkcję pod marką innych producentów napojów
alkoholowych.

26/05/2019

BOUA20180212001

Ukraińska firma rolnicza specjalizująca się w uprawie jagód
(truskawek, malin, borówek) jest zainteresowana stworzeniem
spółki joint venture z firmami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt
technologiczny do suszenia i zamrażania, zgodnie z europejskimi
standardami i certyfikatami.

11/05/2019

BRIT20180321001

Winiarnia z siedzibą w Palermo (Sycylia) szuka małych i średnich
producentów napojów alkoholowych, którzy posiadają
doświadczenie w sprzedaży wina. Firma chciałaby rozszerzyć łańcuch
dystrybucyjny oraz swoje portfolio dzięki współpracy z partnerami
europejskimi.

24/05/2019

BOUA20180410003

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji mąki i produktów
makaronowych poszukuje partnerów w sektorze rolno-spożywczym,
aby zorganizować sprzedaż swoich produktów na rynku
międzynarodowym w ramach umowy dystrybucyjnej.

19/05/2019

BOUK20180409002

Brytyjska firma z północy kraju, zajmuje się hurtowym handlem
żywnością luksusową i jej dostarczaniem do firm z sektora HORECA
w swoim regionie. W swoim katalogu firma posiada ponad 500
różnych rodzajów sera i innych luksusowych produktów, takich jak
oliwy, octy winne, wyroby suszone oraz inne produkty pochodzące z
Wielkiej Brytanii i innych europejskich krajów. Firma poszukuje
dystrybutorów i agentów handlowych w celu wejścia ze swoją ofertą
na rynki zagraniczne.

04/05/2019

BOUK20180509002

Brytyjska firma, która od 2006 roku produkuje angielską whisky typu
single malt na wschodzie Anglii, poszukuje nowych rynków za
pośrednictwem dystrybutorów. Partnerom oferuje współpracę na
zasadzie umowy o świadczenie usług dystrybucji.

16/05/2019

14

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

Treść oferty

Data ważności

BOHU20180226001

Węgierska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w
zakresie kosmetyków z unikatowymi składnikami (takimi jak
ośle mleko, szafir oraz śluz ze ślimaka) szuka zaufanych
dystrybutorów z aktualną siecią kupców (sklepów, sklepów
on-line, powiązaniami z kosmetyczkami itp.) do wprowadzenia
ich kosmetyków do Europy. Firma zainteresowana jest
nawiązaniem kontaktów z agentami komercyjnymi do
odsprzedaży swoich produktów.

04/05/2019

BRDE20180504001

Niemiecki fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem
poszukuje maseczek torfowych/błotnych. Oferowanym
rodzajem współpracy jest umowa produkcyjna.

30/05/2019

BOAM20180505002

Ormiańska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych
produktów do pielęgnacji. W szczególności firma produkuje
mydła ręcznie robione, produkty do pielęgnacji włosów, skóry
i ciała. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów.

10/05/2019

BOBG20171212001

Bułgarska firma produkująca certyfikowane, organiczne
kosmetyki poszukuje dystrybutorów, którzy mogliby
sprzedawać te produkty pod swoją firmową marką. Firma jest
także zainteresowana umową produkcyjna, bądź
podwykonawstwa z firmami zagranicznymi chcącymi nawiązać
współpracę z partnerami z innych krajów.

25/05/2019

BODE20180404001

Mała, innowacyjna firma z północnych Niemiec opracowuje,
produkuje i sprzedaje ekologiczne detergenty i środki
czyszczące z buraków. Rozpoczęła działanie na rynku
regionalnym, ale w ostatnich latach zwiększyła zasięg na cały
kraj. Zmotywowana tym zapotrzebowaniem, firma chce wejść
na rynki zagraniczne. Poszukuje dystrybutorów, partnerów
licencyjnych lub bezpośrednich klientów na całym świecie.
Możliwe są usługi dystrybucji, usługi lub umowy licencyjne.

17/05/2019

15

BOJP20180503001

Japoński producent perfum poszukuje partnerów
dystrybucyjnych w krajach UE. Firma oferuje luksusowe
perfumy wykonane na bazie naturalnych japońskich olejków
eterycznych. Perfumy dostarczane są w ekskluzywnych,
ręcznie malowanych, wykonanych z laki pojemnikach. Firma
poszukuje współpracy z partnerami należącymi do sieci
wysokiej klasy detalistów i konsumentów. Za opłatą próbki
produktów mogą być dostarczone na prośbę potencjalnego
partnera podczas procesu negocjacji.

BRTR20180327001

Duża turecka firma, dostarczająca innowacyjne rozwiązania
dla szpitali szuka dostawców urządzeń koagulujących i
ablacyjnych z certyfikatami CE. Przedsiębiorstwo poszukuje
partnerów, którzy będą działać w ramach dystrybucji lub
umowy przedstawicielstwa handlowego.

18/05/2019

BOUK20180404002

Brytyjska firma zajmująca się pielęgnacją skóry opracowała
markową maskę do twarzy (lower premium) i poszukuje
dystrybutora w krajach nordyckich, Niemczech, Polsce oraz
Czechach

08/05/2019

BOFR20180306001

Francuska firma jest producentem płytek i kryształów
krzemowych i innych produktów optycznych dla laboratoriów,
centrów badawczych, centrów R&D oraz rynków luksusowych.
Firma szuka dystrybutorów swoich produktów w Europie.

04/05/2019

BOKR20180424002

Założona przez lekarza internistę, koreańska firma medyczna
szuka europejskich dystrybutorów swojej jednorazowej igły do
endoskopii. Igła używana jest do uszczelniania lub zwężania
naczyń w wybranym obszarze przy użycia endoskopu do
kontroli obecnego lub potencjalnego krwawienia z
uszkodzonego systemu trawiennego. Jest również używany do
wprowadzania soli fizjologicznej do endoskopowego usuwania
błon śluzowych lub do usuwania małych polipów (garbów) do
kontroli krwotoków żylnych.

31/05/2019

BOTR20180412001

Turecka firma opracowuje systemy zarządzania opieką
zdrowotną, aby zapewnić pomoc zapracowanym i będącym
pod presją pracownikom. System zarządza każdą siecią
procesów w domach opieki i szpitalach. Firma szuka

05/05/2019

26/05/2019
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partnerów na podstawie umowy licencyjnej i usługowej.

BOFR20180427001

Francuski start-up opracowuje cyfrowe rozwiązania do
zarządzania badaniami klinicznymi w dziedzinie dermatologii,
medycyny estetycznej i kosmetyków. Zaangażowany już we
współpracę ponadnarodową, firma poszukuje umów o
świadczenie usług dystrybucji w sektorze e-Zdrowia.

18/05/2019

BOIT20180312001

Włoska firma handlująca produktami farmaceutycznymi, z 40letnim doświadczeniem i specjalizacją w dziedzinie
oftalmicznej, opracowała i opatentowała specjalne krople do
oczu zdolne do przekraczania bariery rogowej i dostarczania
witamin do wewnętrznej części oka. Firma poszukuje agentów
lub dystrybutorów zdolnych do udzielenia wsparcia przy
wprowadzaniu produktu na rynki zagraniczne.

10/05/2019

BOKR20180424001

Koreańska firma specjalizująca się w sprzęcie medycznym, ma
do zaoferowania nóż endoskopowy, produkowany w jej
własnej fabryce. Produkt ten posiada następujące funkcje:
1) znakowanie przez zestalenie błony śluzowej
2) nacięcie wokół błony śluzowej
3) rozcięcie
Firma jest zainteresowana nawiązaniem długoterminowej
współpracy z dystrybutorem, który posiada dogłębne
doświadczenie oraz profesjonalną wiedzę w zakresie narzędzi
do leczenia endoskopowego.

31/05/2019

BOUK20180208002

Wiodąca brytyjska firma medyczna i naukowa zamierza
zwiększyć swoją międzynarodową sprzedaż poprzez
partnerstwo z agentami i / lub dystrybutorami z ugruntowaną
bazą klientów, którzy chcą rozszerzyć gamę produktów, które
oferują. Firma ta oferuje wiele standardowych rozwiązań i jest
liderem branży w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii,
Luksemburgu i Hong Kongu w zakresie medycznego
wykrywania radioaktywności i medycyny nuklearnej.

23/05/2019

BRDE20180427001

Niemieckie MŚP, specjalizujące się w produktach
wykorzystywanych do opieki nad chorymi w domu chce
rozszerzyć zakres działalności o urządzenia ułatwiające
przemieszczanie się, rehabilitacje oraz produkty dla chorych
na cukrzyce, przeciwodleżynowe i inne. Firma prowadzi sklep

12/05/2019

17

internetowy B2C, aby wprowadzać produkty na rynek.
Rozpatrywanym rodzajem współpracy jest umowa o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

BODE20180507001

Niemiecka firma rozpoczynająca działalność w zakresie
promocji zdrowia opracowała program zapewniający
kompleksową równowagę między pracą a życiem prywatnym,
oparty na książce i walizce narzędziowej, do celów
terapeutycznych, jak również do użytku domowego. Szukają
partnerów za granicą, którzy są zainteresowani
zastosowaniem programu w swoim kraju i podjęcia go na
podstawie umowy licencyjnej.

19/05/2019

Słowa klucze: ICT, bezpieczeństwo, elektryka i elektronika
Data
ważności

Nr oferty

Treść oferty

BOUK20180425002

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii oferuje usługi oparte na
oprogramowaniu, które pozwalają przedsiębiorstwom zmniejszyć
liczbę oszustw, rozpoznając klientów za pomocą ich inteligentnych
urządzeń, takich jak telefony komórkowe i tablety. Firma zamierza
podpisać umowę o współpracy handlowej z partnerami w Wielkiej
Brytanii, Europie i poza nią, aby wypróbować ich usługi.

BODE20180517002

Niemiecka firma stworzyła cyfrowy rynek łączący dostawców i
nabywców o różnym profilu i wielkości na jednej intuicyjnej
platformie przeznaczonej dla surowców. Zmniejsza to koszty i czas
transakcji dla obu stron i uwalnia przemysł chemiczny od
nieefektywnych i analogowych procesów zamówień. Platforma jest
całkowicie niezależna od producentów chemikaliów i handlowców.
Poszukiwani są zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy zainteresowani
możliwościami, jakie oferuje ta platforma. Współpraca będzie
możliwa w ramach umowy o świadczenie usług.

26/05/2019

BOAR20180223001

Argentyńska firma wysokich technologii pracująca na innowacyjnej
platformie ad tech - reklamy techniki, oferuje reklamodawcom,
markom handlowym oraz agencjom automatyczne rozwiązanie do

05/05/2019

12/05/2019
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tworzenia dynamicznej kreatywnej reklamy na pokazach wideo i do
reklam społecznościowych. Firma oferuje współpracę na podstawie
umowy licencyjnej i joint venture. Proponowane rozwiązanie jest
świetne przy kreowaniu marki i reklamach, ponieważ pozwala na
zautomatyzowanie reklam bezpośrednio w sieci generując wartość
dodaną do sposobu komunikowania się z klientami.

BODE20180131001

Niemiecka rodzinna firma informatyczna zajmująca się tworzeniem
oprogramowania i rozwiązań dla firm produkcyjnych poszukuje
międzynarodowych partnerów sprzedażowych. Jej główne obszary
działalności to tworzenie rozwiązań dla planowania produkcji
(systemy zarządzania produkcją), przetwarzania zamówień
(planowanie zasobów przedsiębiorstwa) oraz zbierania danych.
Firma oferuje swoje produkty jako licencje lub usługi.

19/05/2019

BODE20180327001

Niemiecka firma edukacyjna oferuje stworzone przez siebie
oprogramowanie do komunikacji w czasie rzeczywistym. Produkt
nadaje się do prowadzenia dużych spotkań biznesowych i
wirtualnych szkoleń. Kompletne rozwiązanie audiowizualne działa
na komputerach osobistych, a także może zostać dostosowane do
potrzeb klienta. Firma poszukuje instytucji edukacyjnych, uczelni,
instytucje publiczne oraz firmy zainteresowane tego typu usługami
oraz oferujące usługi dystrybucji.

08/05/2019

BOTR20160627001

Turecka firma z dużym doświadczeniem oferuje usługi dla klientów
w zakresie elektroniki przemysłowej oraz rozpatruje projekty
badawczo-rozwojowe.
Firma poszukuje strategicznych partnerów, których aktywność
dotyczy wielu wyzwań odnoszących się do sektora badań i rozwoju (
R&D) i projektów inżynieryjnych. Począwszy od badań
podstawowych po użytkowe, poprzez opracowanie technologii i
produktu. Współpraca na zasadach umowa o świadczeniu usług czy
joint-venture.

23/05/2019

BODE20180424001

Niemiecka firma, będąca beneficjentem programu SME Instrument
finansowanego z Horyzontu 2020 stworzyła aplikację służąca do
zarządzania transportem, składającą się z trzech modułów: systemu
zarządzania miejscami parkingowymi, wykrywania jazdy pod prąd
oraz system informacji o natężeniu ruchu. Firma poszukuje
partnerów sprzedażowych i dystrybutorów na całym świecie.

17/05/2019
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BOES20180427001

Baskijskie MSP, który projektuje artykuły elektroniczne, poszukuje
pośredników handlowych w krajach Beneluksu i Skandynawii do
reprezentowania swoich produktów w ramach umowy agencyjnej.

BODE20180517002

Niemiecka firma stworzyła cyfrowy rynek łączący dostawców i
nabywców różnych sektorów na jednej intuicyjnej platformie dla
handlu surowcami. Zmniejsza to koszt transakcji i
czas i pośredników. Platforma jest całkowicie niezależna od
producentów chemikaliów i handlowców. Poszukiwane są firmy
zainteresowane udziałem w platformie.

26/05/2019

BOES20170907001

Hiszpański start-up opracował opatentowane rozwiązanie, które
przywraca telefon uszkodzony przez wodę. To
działa poprzez włożenie uszkodzonego telefonu do torby z
chemicznym preparatem, który usuwa korozję
i wilgoć w bardzo szybki sposób (7 minut). Firma poszukuje
dystrybutorów na całym świecie.

17/05/2019

BOFR20180206002

Francuski deweloper aplikacji ze specjalnością w aplikacji 3D
(pulpit,mobilna,wirtualna, rzeczywistość rozszerzona) poszukuje
możliwości zawarcia umowy pośrednictwa handlowego w Europie.
Aplikacje 3D są wykorzystywane do:
- pomocy uczestnikom w podejmowaniu procesów decyzyjnych
- tworzeniu innowacyjnych oraz oddziaływających w trakcie
szkolenia rozwiązań
-tworzeniu rynkowych oraz przekazowych narzędzi sprzedaży

29/05/2019

BOFR20180405002

Francuska firma opracowała rozwiązanie w branży IT: nową
platformę do zarządzania zadaniami i spotkaniami skierowaną do
organizacji. Te narzędzie wspomagające zarządzanie wspólnym
zespołem zadaniowym pozwala organizacjom na efektywniejsze
wykorzystanie spotkań oraz sposobu pracy nad projektami. Firma
poszukuje dystrybutorów , idealnymi kandydatami są podmioty
wprowadzające nowe rozwiązania w branży IT lub pośrednicy
handlowi działający w branży konsultingu biznesowego mogący
skomercjalizować swoje rozwiązania dla swoich międzynarodowych
klientów.

12/05/2019

BOIT20180307001

Włoska firma z południa kraju świadczy bezprzewodowe i
szerokopasmowe usługi dostępu (ADSL, HDSL, włókno optyczne) w
całym kraju oraz wynajmowanie serwerów. Firma jest nie tylko

08/05/2019

31/05/2019
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dostawcą usług internetowych, ale również oferuje usługi
konsultacyjne, projektowe i wdrażanie telekomunikacyjnych
systemów video do dozoru i usługi w zakresie oprogramowania.
Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i umów usługowych do
utworzenia zaufanych partnerstw.

BOIT20180410001

Włoska innowacyjna firma opracowała szereg produktów opartych
na MS Windows 10, których własny zaawansowany interfejs
bazujący na technologii inteligentnego rozpoznawania mowy
pozwala użytkownikowi rozmawiać z potencjalnie każdą cyfrową
zawartością komputera i aplikacją. Niewidomi, niedowidzący i
starzy ludzie mogą teraz wejść w świat cyfrowy bez wiedzy jak
używać komputera. Firma poszukuje umów usług dystrybucji oraz
joint ventures.

24/05/2019

BODE20180413001

Niemiecka federacja uznanych instytucji w zakresie badań i rozwoju
w branży mikroelektroniki oraz inteligentnych systemów
integrujących oferuje swoje usługi w ramach umowy o świadczeniu
usług, outsourcingowej lub podwykonawstwa dla naukowych lub
przemysłowych partnerów, zainteresowanych projektami naukowobadawczymi w sektorze mikro i nanoelekroniki.

03/05/2019

BOIT20180426003

Firma jest włoskim studiem rozwoju gier wideo, założonym w
grudniu 2016 roku. Produkuje gry wideo na PC i konsole. Działa na
światowym rynku gier wideo. Firma pracuje nad stworzeniem
koncepcji nowego tytułu gry fabularnej. Poszukuje usług w zakresie
dystrybucji, aby wspomóc publikację tej nowej gry wideo. Ponadto
firma poszukuje finansowania dla tego projektu.

15/05/2019

BOKR20180105002

Koreańska firma, która opracowała sprzęt do testowania sieci z
doskonałą technologią projektowania chipów, poszukuje partnerów
do współpracy w ramach umów dystrybucyjnych lub
przedstawicielstwa handlowego. Od partnerów wymagane będą
takie działania jak: wprowadzanie produktu na lokalny rynek,
zapewnienie wsparcia w dostawie do lokalnych partnerów i
użytkowników końcowych. Ten wysokiej jakości sprzęt jest łatwy w
użyciu i opłacalny.

03/05/2019

BOMT20180430002

Specjalistyczny maltański dostawca rozwiązań IT poszukuje
partnerów handlowych i dystrybucyjnych do sprzedaży nowego,
unikalnego narzędzia, dzięki, któremu firmy i organizacje mogą

10/05/2019
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działać zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
[RODO]. Firma poszukuje zarówno użytkowników końcowych (firmy
zajmujące się rachunkowością i doradztwem finansowym), jak i
odsprzedawców.

BORO20180326002

Rumuńska firma oferuje system zarządzania treścią medialną w
reklamowych materiałach video i wiadomościach. System edytuje i
kontroluje materiały video i reklamy wyświetlane w punktach
sprzedaży, na pojazdach lub na ulicy bądź w sklepach. Firma
poszukuje dystrybutorów z kompetencjami w dziedzinie ICT.

19/05/2019

BORO20180502001

Rumuńska firma tworząca oprogramowanie komputerowe,
specjalizująca się w aplikacjach oprogramowania B2B oraz B2C
poszukuje partnerów do zawarcia umowy outsourcingowej.

19/05/2019

BOUK20171221001

Uznana firma z Wielkiej Brytanii z nowatorskim oprogramowaniem
do zarządzania dokumentami oraz e-mailami dla profesjonalnych
firm usługowych, poszukuje zagranicznych dystrybutorów poprzez
ustanowienie kanałów dystrybucji oraz umowy o świadczeniu usług
czy umowy pośrednictwa handlowego. Firma od dawna
współpracuje z prawnymi i budowlanymi firmami w Wielkiej
Brytanii, Europie i Ameryce. Profesjonalny pakiet jest oferowany
do odpowiednich partnerów w Kanadzie, USA i krajów
rozwiniętych.

17/05/2019

BOUK20180425002

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii oferuje usługi oparte na
oprogramowaniu, które umożliwiają przedsiębiorstwom
ograniczenie oszustw dzięki rozpoznawaniu klientów za pomocą ich
inteligentnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe i tablety.
Firma chce podpisać umowę o współpracy handlowej z partnerami
z całej Wielkiej Brytanii, Europy i poza nią.

12/05/2019

BOKR20180424005

Koreańska firma dostarcza systemy oszczędzające energię (ESS)
bazujące na walcowej baterii litowo -jonowej i szuka europejskich
partnerów do sprzedaży, dystrybucji oraz usług związanych z
produktami. Produkty są już dostępne na rynku i znajdują
zastosowanie w każdej dziedzinie potrzebującej baterii takich jak
ESS, komunikacyjnych, łódek oraz pojazdów elektrycznych. Są
doskonale znane ze względu na lekka wagę, wysoką efektywność
oraz długie życie baterii, jak również niskie koszty utrzymania.

31/05/2019
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BOFI20180502001

Fińska firma od blisko 30 lat specjalizuje się w projektowaniu i
produkcji lamp przemysłowych przystosowanych do trudnych
warunków, koncentrując się obecnie na oświetleniu LED. Firma jest
zaangażowana w ciągły rozwój produktu i poszukuje dystrybutorów
specjalizujących się w sprzedaży produktów przemysłowych i
rolnych w Polsce i krajach nadbałtyckich. Partner powinien
posiadać wiedzę w zakresie przemysłu lub budownictwa rolniczego.

17/05/2019

BOJO20180401001

Jordańska firma zajmująca się przemysłowymi produktami
kablowymi, takimi jak kanały kablowe PVC, skrzynki
przyłączeniowe, puszki wypustowe, armatura, kable, poszukuje
dystrybutorów w Europie. Firma posiada wolny dostęp do rynku UE
oraz dobrą znajomość większości europejskich standardów. Jest
otwarta na współpracę w ramach umów dystrybucji dotyczących
poszczególnych państw, regionów lub całego rynku UE.

22/05/2019

BOSG20180322001

Firma z Singapuru szuka partnerstwa z firmami w Europie i
możliwości współpracy na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucji. Firma oferuje rozwiązanie związane z internetem rzeczy
(IOT) w zakresie rolnictwa, automatyzacji budynków, przejrzystości
łańcucha dostaw i automatyzacji farm. To zintegrowane
rozwiązanie składa się z urządzeń czujnikowych, bramek,
oprogramowania deski rozdzielczej i narzędzi analitycznych.

10/05/2019

BOUK20180320005

Ta brytyjska firma, zajmująca się projektowaniem i produkcją
elektroniczną poszukuje możliwości podwykonawstwa w zakresie
projektowania elektronicznego i produkcji.

08/05/2019

BOMT20180430001

Maltańskie MSP oferuje rozwiązania w dziedzinie IoT-internetu
Rzeczy, które jest wysoce rozbudowywane i adoptowane czyli
zdolne do spełnienia najbardziej wymagających i rozbudowanych w
dane komputerowe IoT scenariuszy ze zdolnością do wychwycenia i
analizowania danych z różnego zakresu czujników. Firma poszukuje
partnerów zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnego i
wykonanego na zamówienie rozwiązania dla optymalizacji
sprawności działania z udziałem scenariuszy Przemysł 4.0. Firma
poszukuje partnerów do zawarcia umowy pośrednictwa
handlowego.

10/05/2019
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Słowa klucze: transport, spedycja, logistyka, branża motoryzacyjna

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOCZ20180327002

Czeski producent części tłoczonych na zimno dla przemysłu
motoryzacyjnego poszukuje partnerów w dziedzinie stemplowania
do współpracy w oparciu o umowę produkcyjną lub
podwykonawstwo. Firma dostarcza czołowym na świecie
producentom samochodów i ich dostawcom części tłoczone.

08/05/2019

BORO20180417001

Rumuńska firma, specjalizująca się w świadczeniu usług serwisowych
dla lokomotyw, poszukuje umów serwisowych na innowacyjną
konwersję standardowego napędu dieslowo-hydraulicznego na
hybrydowe lokomotywy spalinowo-elektryczne do użytku w
fabrykach lub portach. Zastosowanie lokomotywy hybrydowej
redukuje koszty dzięki zużyciu paliwa i emisji CO2, oferując
zwiększone użytkowanie w cyklu życia.

BRUK20180510001

Brytyjskie przedsiębiorstwo oferuje usługi dotyczące projektowania,
produkcji oraz modyfikacji pojazdów użytkowych. Firma chce
współpracować z tureckimi producentami, mającymi doświadczenie
w produkcji układów wydechowych oraz układów kontroli emisji
spalin instalowanych w pojazdach użytkowych. Współpraca miałaby
się odbywać w oparciu o umowę produkcyjną

BOSE20180502001

Jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się projektowaniem i
budową obiektów komercyjnych z siedzibą w Szwecji poszukuje
obecnie najemców zainteresowanych wydzierżawieniem do 8000
m2 powierzchni logistycznej w południowej Szwecji. Centrum
logistyczne znajduje się obok międzynarodowego portu, kolei,
dwóch międzynarodowych lotnisk i głównych autostrad łączących się
z Danią, północną Szwecją i Norwegią.

BORO20180319004

Rumuńska firma oferuje szyte na miarę, solidne usługi transportowe
w całej Europie, z preferencją na obszar Włoch, Słowenii, Chorwacji
oraz Węgier. Wykorzystując małe ciężarówki firma wykazuje dużą
elastyczność. Poszukiwany partner to każda firma potrzebująca
usługi transportowej z limitem 8 euro palet na ciężarówkę.

31/05/2019

23/05/2019

18/05/2019

03/05/2019
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Współpraca będzie się opierała na umowie o świadczeniu usług.

Słowa klucze: maszyny, narzędzia, części

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOUA20180319001

Ukraiński producent działający w dziedzinie urządzeń do
wytwarzania energii i odzysku ciepła z odpadów oferuje wytwarzanie
turbin dla elektrownio gazowych, kotłów do spalania odpadów,
generatorów parowych do odzyskanego ciepła, wymienników ciepła,
części kotłów parowych (przegrzewacz wtórny,przegrzewacz
promienisty) metalowych struktur, spawania w wysokiej
częstotliwości- spawanie rur żebrowych- wszystko zgodnie z
zamówieniem. Firma oczekuje umowy pośrednictwa handlowego i
umowy produkcyjnej czy podwykonawstwa z potencjalnymi
partnerami.

03/05/2019

BOQA20180228001

Ta katarska firma produkcyjno-usługowa została założona w 2006
roku. W 2012 roku firma otrzymała licencję na produkcję i dostawę
wyposażenia pól naftowych ze swojego zakładu w Katarze, wydaną
przez American Petroleum Institute (API). Na wyposażenie składają
się takie urządzenia jak: głowice odwiertów, urządzenia
odpowiadające za kontrolowanie przepływu ropy naftowej (tzw.
choinki), zawory, kolektory rozdzielacze/ produkcyjne/rurowe,
szpule, adaptery, zaciski, zwrotnice. Firma poszukuje przedstawicieli
handlowych działających w branży naftowej i gazowej.

17/05/2019

BRES20180410001

Renomowana hiszpańska firma, posiadająca doświadczenie w
dziedzinie elementów standaryzowanych zainteresowana jest
zawarciem umowy dystrybucyjnej z dostawcami następujących
produktów: elementy zaciskowe, zaciski przegubowe, klucze, kołki,
nóżki regulacyjne, elementy kontrolujące, wstawki gwintowe,
przepychacze, sprężyny do tłoczników i wykrojniki, tulejki
wiertarskie, podnośniki obrotowe, śruby oczkowe/ nakrętki z uchem,
elementy złączne o wytrzymałości 12.9, zapięcia nylonowe,
akcesoria do profili aluminiowych

22/05/2019

25

BOSI20180308001

Firma z siedzibą w zachodniej Słowenii, której główną działalnością
jest automatyzacja procesów, wykorzystując ich własną wiedzę w
dziedzinie automatyzacji, projektowania i budowy maszyn,
poszukuje nowych partnerów poprzez umowy dotyczące produkcji i
podwykonawstwa. Zespół firmy istnieje od ekspertów w swojej
dziedzinie, którzy chcą słuchać i spełniać życzenia klientów.

15/05/2019

BOUA20180214005

Ukraińska firma z Dniepru, zajmująca się produkcją kuchenek
indukcyjnych poszukuje partnerów zainteresowanych promowaniem
i sprzedażą tych wyrobów - kuchenek i innych urządzeń do
gotowania na podstawie umowy dystrybucyjnej.

03/05/2019

BOTN20180316001

Tunezyjska firma, specjalizująca się w produkcji plastikowych części
poprzez formowanie wtryskowe, szuka umowy produkcyjnej i
podwykonawstwa. Firma jest w stanie produkować plastikowe części
z wielu różnych materiałów i oferuje kompleksową usługę podczas
całego procesu, od pomysłu do finalnego produktu. Firma oferuje
swoje moce produkcyjne dla produkowania plastikowych
produktów, jak np.: artykułów dla przemysłu, produktów
farmaceutycznych, aeronautyki, przemysłu samochodowego itp.

16/05/2019

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

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BODE20180517001

Niemieckie biuro tłumaczeń specjalizujące się w tłumaczeniach
technicznych i komercyjnych oferuje swoje usługi firmom z różnych
sektorów. Jej kadra, składająca się z tłumaczy etatowych i
freelancer'ów, oferuje dużą liczbę tłumaczonych języków.
Wewnątrzfirmowy, dodatkowy system zarządzania tłumaczeniami
poprawia ich jakość.

26/05/2019

BODE20180503002

Niemiecka firma oferuje wszystkie rodzaje usług projektowania
przemysłowego od pierwszych szkiców po kompleksowe
rozwiązania projektowe. Firma poszukuje firm zainteresowanych
innowacyjnymi rozwiązaniami projektowymi do swoich produktów.

30/05/2019

26

Współpraca będzie oparta na umowie o świadczenie usług.

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

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOUK20180420001

Doświadczona firma z UK będąca dostawcą systemów ogrzewania na
podczerwień z technologią ekranów dotykowych, rozwinęła gamę
nagradzanych produktów do ogrzewania dla nowoczesnych domów.
Grzejniki łączą w sobie wysoką efektywność i niską konsumpcję
energetyczną w porównaniu do tradycyjnych technologii, oraz
obecnie używanych w domu oraz komercyjnie zarówno w UK oraz
zagranicą. Firma szuka możliwości rozszerzenia swojego terytorium i
szuka doświadczonych zagranicznych dystrybutorów.

04/05/2019

BRPT20180419001

Portugalska firma, działająca komercyjnie w sektorach odnawialnych
źródeł energii (wiatrowa i słoneczna) oraz wydajności energetycznej
chciałaby nawiązać współpracę z firmami posiadającymi
innowacyjne produkty/ rozwiązania związane z energią, które
potrzebują komercjalizacji lub dystrybucji. Możliwe typy współpracy:
umowa przedstawicielstwa handlowego i/lub umowa o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

09/05/2019

BOIT20180315002

Włoska firma z siedzibą w Palermo, specjalizująca się w
przetwarzaniu wartościowego marmuru, kamieni naturalnych,
trawertynów oraz granitów, poszukuje partnerów w Polsce, Europe
Północnej, USA, Chinach, Korei Południowej, Islandii i Japonii.
Współpraca miałaby się odbywać w oparciu o umowę handlową,
dystrybucyjną oraz produkcyjną. Firma przetwarza i dystrybuuje
kamienie naturalne w postaci płyt i gotowych produktów. Firma jest
również zainteresowana podwykonawstwem w zakresie prac
budowlanych dla wszelkiego rodzaju obiektów

31/05/2019

BOIT20180403004

Włoska firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w produkcji

22/05/2019
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akcesoriów do okien i drzwi, specjalizuje się w kuciu na gorąco
uchwytów wykonanych z mosiądzu. Dzięki trwającym pracom
badawczo-rozwojowym, użyciu poszczególnych materiałów
wykończeniowych oraz współpracy z ważnymi projektantami, firma
jest w stanie oferować szeroki wybór bardzo wyrafinowanych
przedmiotów - od stylu klasycznego po nowoczesny. Firma
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów
przedstawicielstwa i umów dystrybucji.

BORO20180321001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji przewodów drucianych
dla branży budowlanej. Firma jest zainteresowana znalezieniem
międzynarodowego partnera do dystrybucji ich produktów.
Współpraca będzie oparta o umowę dystrybucji.

18/05/2019

BRNL20180306001

Holenderska firma jest ekspertem w dziedzinie pomiaru,
rozpoznawania i tworzenia zdrowej jakości powietrza w
pomieszczeniach. Oferowane produkty i usługi są najwyższej jakości.
Opatentowane oczyszczacze powietrza usuwają zanieczyszczenia,
takie jak, np. wirusy, najdrobniejsze pyłki, alergeny, gazy, czy
zapachy. W związku z dynamicznym rozwojem i wzrostem
zapotrzebowania na produkty, firma poszukuje producentów
gotowych nawiązać współpracę w ramach umowy produkcyjnej lub
wzajemnej umowy produkcyjnej.

09/05/2018

BORU20180221001

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji metali rolowanych i stali
oraz zapewnianiu procesu obróbki metali. Firma poszukuje
odbiorców wymienionych produktów w krajach Unii Europejskiej, a
współpraca odbywać się będzie w oparciu o umowę dystrybucji

15/05/2019

BOUA20180410006

Ukraińska firma budowlana z biurami w Austrii i Wielkiej Brytanii
poszukuje partnerów do dystrybucji swoich produktów, zwłaszcza
energooszczędnych eko-domów w oparciu o umowę usług
dystrybucyjnych.

18/05/2019

BRUK20180411001

Szkockie przedsiębiorstwo działające w sektorze budowlanym
poszukuje partnera, który byłby gotowy pomóc przy komercjalizacji
procesu przekształcania izolacji aerożelowej w włókna o krótszej
długości. W projekcie pojawiają się wyzwania związane z materiałem
bazowym, nad którymi należy przeprowadzić prace. W związku z tym
istnieje potrzeba nawiązania współpracy z ekspertami
specjalizującymi się w zakresie cięcia materiałów ściernych i

17/05/2019
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pylistych. Współpraca miałaby się odbywać w oparciu o umowę
outsourcingu oraz umowę produkcyjną.

BOUA20180319001

Ukraiński producent działający w dziedzinie urządzeń do
wytwarzania energii i odzysku ciepła z odpadów oferuje wytwarzanie
turbin dla elektrownio gazowych, kotłów do spalania odpadów,
generatorów parowych do odzyskanego ciepła, wymienników ciepła,
części kotłów parowych (przegrzewacz wtórny,przegrzewacz
promienisty) metalowych struktur, spawania w wysokiej
częstotliwości- spawanie rur żebrowych- wszystko zgodnie z
zamówieniem. Firma oczekuje umowy pośrednictwa handlowego i
umowy produkcyjnej czy podwykonawstwa z potencjalnymi
partnerami.

03/05/2019

BORO20180426001

Rumuńska firma wyspecjalizowana w produkcji betonowych oraz
gipsowych elementów dekoracyjnych. Produkcja jest w 100%
wykonywana wewnątrz budynku, a produkty są zarejestrowane i
chronione znakiem handlowym na poziomie europejskim. Firma
poszukuje partnera do współpracy w ramach umowy dystrybucji.

30/05/2019

BRUK20180425002

Brytyjska firma korzystająca z sieci 2 000 sklepów w całej Wielkiej
Brytanii, poszukuje nowych produktów w celu wzbogacenia portfolio
produktów. Firma potrzebuje pozyskać kafelki sufitowe
bezpośrednio od producentów lub pośredników handlowych
specjalizujących się w budownictwie oraz majsterkowaniu metodą
DIY (Do It Yourself) zarówno na rynku profesjonalnym, jak i
indywidualnym

22/05/2019

BOBG20180325001

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji najwyższej klasy
energetycznej, energooszczędnych rozwiązań z zakresu wentylacji i
klimatyzacji. Innowacyjny system tej firmy pozwala na odzyskanie do
100% ciepła, zimna i wilgotności z powietrza. Jest oparty na
dwustopniowej technologii termodynamicznego odzyskiwania,
pozwalającego na wymianę do 100% powietrza w pomieszczeniu.
Firma pragnie nawiązać współpracę z takimi partnerami jak kina,
teatry, restauracje, banki, hotele itp.

08/05/2019

BOUK20180509001

Firma ze Zjednoczonego Królestwa, produkuje kompleksowo
wyposażone budki do oglądania ptaków/zwierząt w związku z szybko
rosnącym zainteresowaniem i świadomością potrzeby utrzymania
naturalnego ekosystemu. Firma jest świadoma jaki wpływ wywiera

16/05/2019
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telewizja na żywo i jak zachęca ludzi do zainteresowania naturą z
pozycji własnego fotela. Firma szuka dystrybutorów na zasadzie
umowy usługowej.

BRPT20180423001

Portugalskie przedsiębiorstwo z ponad 7-mio letnim
doświadczeniem w przeprowadzaniu analiz technicznych oraz
wdrażaniu projektów w zakresie efektywności energetycznej i
rozwiązań oszczędzających zasoby wodne, poszukuje nowych
innowacyjnych produktów, które poszerzą portfolio. Firma
poszukuje prywatnych przedsiębiorstw, które będą gotowe zawrzeć
umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych

BORO20180319003

Rumuńska firma specjalizująca się projektowaniu architektonicznym
z doświadczeniem w planowaniu i projektowaniu budynków i
domów, szuka partnerów zainteresowanych projektami
architektonicznymi w celu zawarcia umowy usługowej lub
podwykonawstwa.

17/05/2019

BOKR20180416001

Koreańska firma specjalizuje się w produkcji kompozytów
grzewczych i opracowywaniu technologii nano-dopingu w celu
zapewnienia wysokoefektywnej konwergencji ciepła. Technologia
nano-dopingu stosowana jest w systemie ogrzewania dla sprzętu
budowlanego i zarządzania energią. Składa się ona z włókna węglika
krzemu, co zapewnia efektywną konwergencję ciepła w systemie
grzewczym. Firma chciałaby udostępniać swoją technologię na rynku
międzynarodowym, w ramach umowy dystrybucji.

25/05/2019

BRES20180409001

Hiszpański inżynier przemysłowy, z siedzibą w Barcelonie, poszukuje
innowacyjnych rozwiązań, które dostarczą wyraźnych korzyści w
zakresie wydajności energetycznej. Rozwiązania powinny być
odpowiednie dla producentów, dystrybutorów i użytkowników
przemysłu paliwowo-energetycznego. Rozpatrywanym rodzajem
współpracy jest umowa przedstawicielstwa handlowego z
partnerami oferującymi produkty wydajne energetycznie.

15/05/2019

BOES20180508002

Hiszpańska firma z Barcelony oferuje najwyższej klasy sprzęt do
filtrowania wody do systemów irygacyjnych i oczyszczalni ścieków.
Firma projektuje i produkuje wysokiej jakości, samoczyszczące się
przenośne sita, pionowe sita szczelinowe oraz filtry cieczy. Firma
poszukuje agentów i dystrybutorów.

26/05/2019

05/05/2019

30

BOES20180508001

Hiszpańska firma z Barcelony oferuje najnowocześniejsze
wyposażenie do mechanicznej obróbki ścieków, wód komunalnych i
przemysłowych. Wyposażenie jest odpowiednie dla wszelkiego
rodzaju oczyszczalni ścieków oraz obiektów stacji uzdatniania wody.
Firma poszukuje partnerów do umów agencji handlowej i usług
dystrybucyjnych.

26/05/2019

BONL20180219001

Holenderska firma specjalizująca się w kontrolowaniu ptaków,
stworzyła system ich odstraszania. System ten jest w pełni
automatyczny i działa w trybie ciągłym po jednokrotnym
skonfigurowaniu. Firma poszukuje dystrybutorów i firmy zajmujące
się integracją różnych systemów w celu współpracy na podstawie
umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej.

24/05/2019

BRFR20180216001

Firma z siedzibą w Tahiti specjalizuje się przeróbkach odpadów,
recyklingu odpadów przemysłowych i ochronie środowiska.
Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów i dostawców, specjalistów w
dziedzinie sprzętu i rozwiązań, mających na celu obróbkę odpadów
przemysłowych. Preferowany rodzaj współpracy to umowa o
świadczenie usług i umowa outsourcingowa skierowana do państw
europejskich

31/05/2019

BONL20180302001

Firma z doświadczeniem w technologii wytwarzania membran
zlokalizowana w Holandii opracowuje nowe aplikacje dla istniejących
produktów w swoim portfolio, aby wejść w nowe obszary takie jak
branże: ropa/gas, układy zamknięte dla ciecz czy inne sektory mające
problemy z ujściami wodnych zanieczyszczeń (całkowite stałe
zawiesiny) Firma oferuje usprawnienie procesów/nową technologię,
które doprowadzą do obniżenia kosztów. Firma rozważa współpracę
poprzez umowę o świadczeniu usług.

09/05/2019

BOUK20180330001

Brytyjski projektant i producent wysokowydajnych energetycznie
systemów klimatyzacji podłogowej zamierza powiększyć sieć
dystrybucyjną. Rosnące zainteresowanie technologią podłogowej
klimatyzacji tworzy możliwości światowej ekspansji. Firma ma
obszerne portfolio współpracy z architektami, budowniczymi i
deweloperami w szeregu pierwszorzędnych projektów.

15/05/2019

BRIE20170926001

Irlandzkie laboratorium specializujące się w usługach testowania
oraz analiz dla sektorów: rolniczego, geotechnicznego i
środowiskowego poszukuje renomowanego partnera

23/05/2019
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laboratoryjnego do przeprowadzenia w imieniu firmy następujących
badań i analiz: 1. Laboratorium badań gleby - w celu
przeprowadzenia analizy minerałów, w tym minerałów rzadko
spotykanych; 2. Laboratorium badań wody - w celu przeprowadzenia
analizy minerałów. Współpraca opierać miałaby się o umowę
outsourcingu lub umowę o świadczenie usług

BOIL20180104001

Izraelska firma zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie
ochrony systemów wodno-kanalizacyjnych przed siłami niszczącymi
(wzrost, uwięzione powietrze lub ekstremalny przepływ itp.).
Oferowane innowacyjne zawory (i ich odpowiednie kombinacje) dla
określonych wymagań zapewniają stabilność w trudnych warunkach,
wysoką wydajność pracy pod presją, oszczędność energii itp. Firma
poszukuje umów o pośrednictwie handlowym i usługach
dystrybucyjnych z wyspecjalizowanymi w zakresie wodociągów,
kanalizacji, odsalania, przemysł itp.

18/05/2019

Słowa klucze: tworzywa sztuczne, opakowania, branża chemiczna

Nr oferty

Treść oferty

BOLT20180503001

Litewska firma prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych od 27 lat. Firma specjalizuje się w różnych
produktach pakowania żywności, przemyśle chłodniczym, taśmach
polipropylenowych i polistyrenowych. Firma poszukuje partnerów
w krajach Unii Europejskiej (UE) i Wspólnoty Niepodległych Państw
(CIS), którzy będą działać jako dystrybutorzy lub handlowcy.

BORU20180220001

Rosyjska firma specjalizująca się w dostarczaniu produktów
chemicznych i petrochemicznych zarówno do przemysłu, jak i na
rynek konsumencki, poszukuje współpracy z hurtowniami w
ramach umowy agencyjnej

BOTN20180316001

Tunezyjska firma, specjalizująca się w produkcji plastikowych części
poprzez formowanie wtryskowe, szuka umowy produkcyjnej i
podwykonawstwa. Firma jest w stanie produkować plastikowe
części z wielu różnych materiałów i oferuje kompleksową usługę

Data
ważności

12/05/2019

11/05/2019

16/05/2019
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podczas całego procesu, od pomysłu do finalnego produktu. Firma
oferuje swoje moce produkcyjne dla produkowania plastikowych
produktów, jak np.: artykułów dla przemysłu, produktów
farmaceutycznych, aeronautyki, przemysłu samochodowego itp.

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

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOCY20180419001

Cypryjska firma produkcyjna stworzyła opatentowane, nagradzane
zabawki budowlane oraz rozwiązania z zakresu wyposażania sal
szkolnych. Firma poszukuje zagranicznych agentów handlowych i
dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą takich produktów na
rynkach krajowych.

31/05/2019

BRNL20180410001

Holenderska firma szuka innowacyjnych produktów, które ułatwiają
i umilają uprawianie sportów na wolnym powietrzu. Powinny być
one odpowiednie do narciarstwa, snowboardingu, wędrowania,
obozowania, kolarstwa górskiego, czy jazdy szosowej. Nie chodzi tu
o ubrania. Przedsiębiorstwo oferuje usługi, polegające na
wprowadzaniu produktów na rynki holenderskie i belgijskie przez
sieci sprzedawców detalicznych i e-biznes. Poszukiwany rodzaj
współpracy to umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

05/05/2019

BOES20180406001

Hiszpańska firma rodzinna, zlokalizowana 60 km od Barcelony,
która projektuje wielowartościowe przestrzenie i produkuje
ergonomiczne meble do siedzenia oraz nowoczesne miejsca pracy
dla szkół, szuka usług dystrybucyjnych i umów na produkcję. Firma
ma ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań dla
nowoczesnych potrzeb edukacyjnych. Od 2016 roku jest oficjalnym
dostawcą projektów szkolnych Hewlett Packard dla Hiszpanii i
Ameryki Łacińskiej. Firma eksportuje już do 17 krajów.

17/05/2019

BOGE20180329001

Gruzińska firma specjalizująca się w tworzeniu/produkcji gier
planszowych, poszukuje dystrybutorów, których zadaniem będzie
sprzedaż i promocja produktów. Różnorodne gry planszowe będące

08/05/2019
33

produktami firmy zachęcają dzieci do proaktywnego myślenia,
wykorzystywania wyobraźni i rozwijania myślenia praktycznego.
Współpraca miałaby opierać się o umowę agencyjną lub umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych

BOUK20180329001

BOUK20180409003

Brytyjska firma, która zapewnia pełny pakiet edukacji / studiów za
granicą dla międzynarodowych uczniów, chciałaby rozszerzyć swoją
sieć agentów poprzez umowy agencyjne.
Brytyjski lider w branży Spa i basenowej ma ponad dwadzieścia lat
doświadczenia w branży. Z ponad setką partnerów z całej Wielkiej
Brytanii i Europy, firma zamierza rozszerzyć działalność na rynki UE i
poszukuje wyłącznych partnerów dystrybucyjnych, zarówno
specjalistów od uzdrowisk, budowniczych basenów, architektów
krajobrazu itp. Idealni dystrybutorzy powinni mieć salon
wystawowy, aby pokazać ich produkty.

11/05/2019

04/05/2019

BRES20180410002

Hiszpańska firma zajmująca się materiałami jednokrotnego użytku i
produktami HoReCa poszukuje dostawców w szczególności z krajów
europejskich i azjatyckich (w szczególności Indie) do dystrybucji
produktów na swoich rynkach. Oferty z innych krajów nie są
wykluczane.

22/05/2019

BOUK20180329001

Firma z Wielkiej Brytanii, która zapewnia pełny pakiet edukacji /
studiów za granicą dla uczniów z całego świata. Chce rozszerzyć
swoją sieć przedstawicieli poprzez umowy agencyjne.

11/05/2019

Słowa klucze: marketing, poligrafia, działalność wydawnicza

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BONL20180514001

Holenderska firma poszukuje partnerów zainteresowanych
zastosowaniem jej strategii audiowizualnej w celu promocji swojej
działaności biznesowej poprzez reklamy, marketing viralowy i filmy
korporacyjne. Firma może współpracować bezpośrednio z klientami
biznesowymi lub współpracować z firmami marketingowymi,
komunikacyjnymi i reklamowymi. Firma proponuje współpracę w

16/05/2019
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oparciu o umowę o świadczeniu usług.

BOIL20180211001

Izraelska firma, posiadająca ponad 17-letnie doświadczenie w
dziedzinie badań i rozwoju, opracowała i opatentowała
nowatorskie, tajne rozwiązanie do ochrony marki produktów, a
także bezpieczne metody śledzenia stosowane w celu zapobiegania
fałszowaniu i równoległemu marketingowi w celu ochrony
markowych produktów, dokumentów i uwierzytelniania
wartościowych dzieł twórczych. Firma rozważa umowy serwisowe i
umowy joint venture z integratorami.

16/05/2019

BORO20180305001

Rumuńska firma reklamowa jest jedną z najbardziej znanych w
Transylwanii w produkcji materiałów reklamowych wewnątrz i na
zewnątrz. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania dla swoich
klientów, od projektowania graficznego, tekstu, obrazu,
przygotowania do druku, aż do wykonanie i montaż, stale
aktualizując używane technologie. Firma dąży do nawiązania
nowych międzynarodowych relacji współpracy w ramach usług i
umów produkcyjnych.

08/05/2019

BORO20180327001

Rumuńska firma specjalizująca się w świadczeniu usług malarstwa
artystycznego - monumentalnych (w kościołach), malowaniu
murali, fresków, akrylem, farbami olejnymi i temperami oraz w
renowacji dzieł sztuki oferuje usługi podwykonawstwa.

23/05/2019

BOUK20180426001

Doświadczona brytyjska firma z branży PR i konsulting medialny,
specjalizuje się w rynkach konsumenckich i B2B, współpracuje z
markami i firmami w Wielkiej Brytanii i w Europie, oferuje swoje
usługi zagranicznym partnerom na podstawie umowy o świadczenie
usług.

16/05/2019

BOUK20180514002

Brytyjska firma oferująca pełną gamę usług z zakresu marketingu
treści specjalizuje się w usługach copywriting'u, edycji, tłumaczeniu,
publikowaniu treści korporacyjnych oraz lokowania treści dla firm z
różnych sektorów. Firma posiada doświadczenie w dostarczaniu
kompleksowych rozwiązań z zakresu międzynarodowego,
wielokanałowego marketingu oraz tworzeniu indywidualnych treści i
tłumaczeń. Firma oferuje outsourcing i podwykonawstwo.

24/05/2019
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Inne

Nr oferty

Treść oferty

BOSI20180416002

Słoweńska firma, założona w 2006 r., Jest ekspertem w dziedzinie
publicznych znaków drogowych na wolnostojących i dla trudnych
warunków środowiskowych pod własną marką. Wszystkie systemy
w ich portfolio są przeznaczone dla integratorów i innych klientów
zainteresowanych wysokowydajnymi maszynami. Chcą
współpracować z firmami prowadzącymi projekty zewnętrzne i
rozwijającymi ten rynek, dlatego poszukują dystrybutorów na
całym świecie.

Data
ważności

31/05/2019

BOIL20180209001

Izraelska firma specjalizująca się w opracowywaniu broni
przeciwko "walce z terroryzmem" i środków do pracy na dużych
wysokościach opracowała skuteczne rozwiązanie walki w
lokalizacjach położonych nad ziemią (dachy, okna, wszystkie
rodzaje nieobjęte gruntem) w siłach specjalnych dla wojska / pola
bezpieczeństwa. Zalety to jednoręczne zsuwanie się, ślizgowa
regulacja prędkości, maksymalne bezpieczeństwo itp. Firma
poszukuje umowy o świadczenie usług pośrednictwa handlowego i
dystrybucji

08/05/2019

BRNL20180420001

Holenderska firma sprzedająca drogą internetową ponad 1000
produktów do akwariów szuka dostawców. Oferta ta jest
szczególnie skierowana do dostawców płynów, np. do wzrostu
roślin, przeciwko glonom,itd., którzy chcieliby zawrzeć umowę
dystrybucyjną. Firma zainteresowana jest również współpracą w
ramach umowy produkcyjnej dla produktów pod własną marką.

04/05/2019

BOIL20180206001

Firma z Izraela posiada ponad 100-letnie doświadczenie w rozwoju,
inżynierii, produkcji i zapewnienia jakości wykonywanych na
zlecenie sejfów, krypt oraz innych rozwiązań do zabezpieczeń.
Wszystkie spełniają izraelskie, amerykańskie i europejskie
standardy bezpieczeństwa i są dostępne w szerokiej gamie
poziomów zabezpieczeń i konfiguracji. Firma szuka dystrybutorów,
jak również partnerów do pracy w ramach joint venture.

17/05/2019

36

BOPT20180405001

Portugalski wytwórca porcelany poszukuje zagranicznych
kontrahentów. Firma wytwarza porcelanę oraz oferuje wysokiej
jakości malowanie ręczne jako końcową dekorację. Firma
poszukuje partnera, który może wprowadzić produkty i usługę w
innych krajach. Firma jest zainteresowana umową pośrednictwa
handlowego lub umową dystrybucji.

BORS20180315001

Serbska firma opracowała urządzenie, które usuwa wady gitary
elektrycznej, nad którą zastosowano zniekształcenie. Zaletami w
stosunku do istniejących rozwiązań jest intensywność brzmienia
kontrolowana przez muzyka, który potrafi wykonywać sekcje o
różnej dynamice oraz integracja dodatkowych efektów. Firma jest
zainteresowana umową licencyjną, finansową i handlową.

17/05/2019

11/05/2019

BOUA20180410002

Duża ukraińska korporacja ulokowana w centrum Ukrainy szuka
partnerów do promocji i sprzedaży swoich produktów na rynku
międzynarodowym na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

26/05/2019

BORS20180329001

Serbska firma specjalizuje się w ręcznej produkcji wzmacniaczy do
odtwarzania muzyki od 2005 roku. Jednym z powodów
uruchomienia produkcji była potrzeba klientów uzyskania
unikalnego urządzenia, wykorzystującego bardzo rzadkie części,
dającego wyróżniający się dźwięk. Specjalne techniki produkcji dają
wrażenie słuchania muzyki na żywo, z całym ciepłem i niuansami
dźwięku. Firma jest zainteresowana znalezieniem zagranicznych
partnerów do umowy agencji handlowej.

11/05/2019

BORU20180301003

Rosyjska firma opracowała przenośne planetarium cyfrowe,
składające się z nadmuchiwanej kopuły, kina sferycznego, specjalna
technologii projekcji wideo pozwalającej widzowi być całkowicie
zanurzonym w filmie, grafiki 3D. Firma poszukuje partnerów w
ramach umowy agencyjnej.

15/05/2019

BOSE20180403001

Szwedzka firma zajmująca się opracowywaniem oraz sprzedażą
produktów, które zapobiegają wypadkom i ratują życie, poszukuje
partnerów handlowych, agencji handlowych i dystrybutorów z
szeroką siecią kontaktów wśród lokalnych sprzedawców oraz
dużymi sieciami handlowymi sprzedającymi na rynek konsumencki.
Firma poszukuje partnerów w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce
oraz krajach bałtyckich. Docelowo firma chce wyjść na wszystkie

07/05/2019
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rynki europejskie.
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