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

Treść oferty

Data
ważności

BOUA20180731001

Ukraińska firma metalurgiczna, zajmująca się głównie produkcją
wyrobów z miedzi, chce poszerzyć swoją sieć sprzedaży. Firma
pragnie nawiązać współpracę z firmami zajmującymi się odlewaniem
żelaza w celu sprzedaży im dyszy powietrznych do epicy hutniczych.
Firma wykonuje pełen cykl produkcji metalurgicznej. Firma chce
wejść na rynki UE, w tym celu poszukuje agentów handlowych i
dystrybutorów.

09/10/2019

BOKR20180705002

Firma z południowej Korei założona w 2004 roku specjalizuje się w
produkcji zamków takich jak rygle, śruby, podkładki oraz nity. Firma
poszukuje partnerów, którzy pomogą jej rozszerzyć swój rynek na
Europę. Poszukiwana współpraca to umowa dystrybucyjna.

02/10/2019

BOSK20180725001

Słowacka firma działa w branży inżynierii przemysłowej, skupiona na
ogólnej inżynierii produkcji, produkcji i rozwoju maszyn dla
przemysłu, budownictwa oraz przemysłu samochodowego. Firma
chciałaby współpracować na zasadzie umowy produkcyjnej. Firma
oferuje produkcję hydraulicznych krawędziarek dedykowanych do
gięcia arkuszów lub pasków blachy lub kontenerów do transportu i
przechowywania, maszyn do piłek tenisowych oraz sprzętu,
systemów ogrodzeniowych oraz kart transportowych.

04/10/2019

BODE20180418002

Niemiecki dostawca wysokiej jakości profili wtryskowych, oferujący
obróbkę powierzchni i inne opcje procesu, poszukuje partnera do
umowy produkcyjnej w Europie i na Bliskim Wschodzie. Niemieckie
MŚP zapewnia pełną usługę dla wszystkich wymagań wobec profili i
dlatego uważa każdego klienta w dziedzinie wytłaczania aluminium
za potencjalnego partnera.

16/10/2019

2

BRNL20180921001

Holenderski producent oryginalnego wyposażenia oferujący
narzędzia próżniowe dla branży konstrukcyjnej poszukuje
producenta części obrabianych i zgrzewanych z metalu. Firma jest
zainteresowana nawiązaniem współpracy na płaszczyźnie
podwykonawstwa, produkcji i outsourcingu.

02/10/2019

BOUA20180830007

Ukraińska firma, która od dawna zajmuje się produkcją wyrobów
metalowych zarówno oryginalnego rękodzieła jak i zamówień
seryjnych w sferze kowalstwa, projektowania krajobrazu, małych
form architektonicznych, przedmiotów wyposażenia wnętrz. W celu
pełniejszego wykorzystania potencjału eksportowego firma
poszukuje agentów swoich produktów do współpracy w ramach
umowy agencyjnej.

10/10/2019

BOTR20180810002

Turecki producent "autonomicznych bezzałogowych pojazdów
podwodnych", które mogą zanurzyć się na 200 m, z prędkością 5
węzłów oraz posiadają opcje zmiennych obciążeń. Firma poszukuje
potencjalnych klientów i partnerów do umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

20/10/2019

BRFR20180927001

Francuska firma stoczniowa produkująca łodzie wyścigowe i żaglówki
poszukuje podwykonawców do produkcji jednego ze swoich modeli.
Produkt jest wielokrotnie nagradzaną żaglówką o długości 10
metrów. Firma poszukuje partnera podwykonawcy
wyspecjalizowanego w realizacji części w materiałach
kompozytowych i mającego siedzibę w Europie Wschodniej.
Partner musi zapewnić produkcję 1 łodzi miesięcznie.

03/10/2019

BOTR20180604005

Turecka firma produkuje zaawansowany technicznie "bezzałogowy
pojazd powierzchniowy", który ratuje ewentualne ofiary podczas
utonięć. Firma poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych, aby wejść na nowe rynki. Partnerzy będą
odpowiedzialni za sprzedaż i usługi posprzedażne w swoim kraju.

06/10/2019

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

3

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOLT20180528002

Litewska firma zajmująca się produkcją mebli z litego drewna oraz
ich części, oferuje szeroki wachlarz produktów - małe i średnie serie
mebli (kuchnie, garderoby, szafki łazienkowe, stoły) oraz części
mebli. Firma chce współpracować z firmami meblarskimi,
projektantami wnętrz i deweloperami na podstawie umowy
produkcyjnej i podwykonawstwa.

09/10/2019

BOTR20180727001

Turecka firma specjalizuje się w produkcji drewnianych mebli
kuchennych, szafek łazienkowych oraz wszelkiego rodzaju drzwi,
sypialni, mebli salonowych oraz biurowych. Firma szuka
dystrybutorów oraz agentów komercyjnych.

12/10/2019

BOUA20180904003

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży wysokiej
jakości mebli spełniających wszystkie obowiązujące wymagania i
standardy, chce rozszerzyć sprzedaż i wykorzystać swój potencjał
eksportowy. Firma poszukuje partnerów do długoterminowej
współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa handlowego lub
umowy dystrybucji.

20/10/2019

BOUA20180829001

Ukraińska firma specjalizująca się w obróbce drewna chce rozszerzyć
sprzedaż i wykorzystać swój potencjał eksportowy. Główną
działalnością firmy jest produkcja laminowanego i frezowanego
forniru. Firma poszukuje partnerów do współpracy długoterminowej
w ramach umowy przedstawicielstwa lub umowy dystrybucji.

10/10/2019

BOSK20180614001

Słowacka firma specjalizująca się w produkcji drewnianych
elementów dekoracyjnych, takich jak kratki ścienne i sufitowe,
panele dekoracyjne (ekrany) i anemostaty, poszukuje agentów
handlowych, dystrybutorów lub firm działających w zakresie
produktów drewnianych.

10/10/2019

BOIT20180920002

Mała włoska firma działająca w branży meblarskiej, posiada knowhow i zaawansowane umiejętności techniczne w obszarze
projektowania, inżynierii i prototypowania oraz oferuje swoje usługi
techniczne w zakresie:
- Zarządzania produkcją stron trzecich
- Wsparcia projektowego
- Prototypowania i opracowywania nowych produktów.

31/10/2019

4

Firma jest zainteresowana zawarciem umowy o świadczenie usług z
producentami, aby rozszerzyć swoją międzynarodową działalność i
stać się wyspecjalizowanym dostawcą usług markowych firm.

BOIT20180903001

Włoska firma z 20-letnim doświadczeniem w projektach biurowych,
produkcji i dystrybucji mebli, takich jak ścianki szklane,
przepierzenia, biurka, stoły, szafy na akta, krzesła i sofy, poszukuje
partnerów w celu ekspansji zagranicznej. Firma oferuje umowy
usługowe, ale jest zainteresowana innymi typami współpracy, w
szczególności umowami dystrybucji, agencji handlowej i joint
venture.

19/10/2019

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

Nr oferty

Treść oferty

BOBR20180522012

Brazylijska firma, z siedzibą w Minas Gerais, jest producentem
wysokiej jakości biżuterii i dodatków wykorzystujących ceramikę,
drut i metal. Firma poszukuje dystrybutorów do branży jubilerskiej.

BRFR20181012001

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu oraz handlu
torebkami i akcesoriami przeznaczonymi dla aktywnych rodziców
poszukuje podwykonawców mogących wyprodukować takie torby.

26/10/2019

BOUA20180831008

Ukraińska firma, obecna na rynku od 2007 roku, produkuje ubrania
robocze, a także jest dystrybutorem szerokiej gamy produktów z
zakresu BHP. Firma oferuje produkty wysokiej jakości, posiadające
wymagane certyfikaty i dokumentację techniczną. Firma,
posiadająca ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku, poszukuje
dystrybutorów z rozwiniętą siecią sprzedaży w celu wejścia na nowe
rynki.

25/10/2019

BOUA20180702001

Ukraińsko-polska firma poszukuje dystrybutorów w krajach Europy,
zajmujących się sprzedażą walizek, portfeli, portmonetek, torebek i
listonoszek, a także oferuje szyte na zamówienie wyroby dla
pracowni projektowych, agencji modelek itp. Firma jest gotowa

23/10/2019

02/10/2019

5

produkować wyroby w Polsce i na Ukrainie na podstawie umowy
podwykonawstwa.

BORO20180917002

Rumuńska firma specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji
damskich oraz męskich butów oraz akcesoriów na wszystkie sezony.
Marka firmy jest doskonale znana na rynku lokalnym. Firma szuka
agentów komercyjnych lub dystrybutorów.

31/10/2019

BOGE20180817002

Gruzińska firma projektuje i produkuje współczesną markę odzieży
damskiej, ręcznie robione akcesoria i biżuterię. Siedziba firmy
ulokowana jest w stolicy Gruzji, gdzie znajduje się jej własne atelier
oraz salon wystawowy. Będąc na bieżąco ze światowymi trendami w
modzie, firma poszukuje dystrybutorów w Europie i poza nią.

12/10/2019

BRUK20180822001

Brytyjska firma modowa poszukuje producentów ubrań z
wełny/kaszmiru, tkanin oraz owczej skóry w celu podpisania umowy
produkcyjnej. Preferowane są firmy z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i
Francji.

19/10/2019

BOSI20180904001

Słoweńska firma specjalizująca się w akcesoriach do butów i odzieży
zaprojektowała typ sznurowadeł niewymagających wiązania. Są
odpowiednie dla każdego i dostępne w różnych kolorach i kształtach.
Sznurowadła mogą być wysyłane do ponad 200 krajów poprzez
własny sklep online, ale firma poszukuje partnerów na świecie do
zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.

13/10/2019

BOHR20180828001

Chorwacki producent odzieży roboczej dla takich branż i przemysłów
jak służba zdrowia, budownictwo, służby ratownicze, produkcja i
żywność (HORECA) poszukuje dystrybutorów i agentów do zawarcia
umów usług dystrybucyjnych lub agencji handlowych. Firma oferuje
również swoje możliwości produkcyjne w dziedzinie haftu i
poszukuje zleceniodawców w Europie.

31/10/2019

BRFI20181026001

Fiński start-up, który stworzył platformę w celu dystrybucji odzieży
sportowej dla klientów zaangażowanych w militaria poszukuje
dostawców w Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Rumunii i Polsce. Rolą
partnerów byłaby dostawa żakietów, spodni, toreb i kurtek typu
bomber w kolorze czarnym i ciemno brązowym. Współpraca
opierałaby się na outsourcingu i umowie dotyczącej usług.

31/10/2019

BOPL20180906001

Firma z Polski zajmująca się produkcją bielizny damskiej poszukuje
dystrybutorów we wszystkich krajach UE. Głównymi produktami

06/10/2019
6

firmy są: miseczka biustonosza: push up, formowane, wyściełane,
pół-miękkie i miękkie (dostępne do rozmiaru H), gorsety, koszulki,
stringi, figi i paski do pończoch (dostępne do 3XL). Firma
współpracuje z dostawcami tkanin z Włoch, Francji, Niemiec i
Szwajcarii.

BOUA20181002002

Ukraińska firma produkuje klasyczne ubrania męskie i dziecięce
(garnitury, spodnie, kurtki, okrycia i mundurki szkolne dla chłopców).
Firma dąży do rozwinięcia swojego potencjału eksportowego; w
związku z tym poszukuje agentów / dystrybutorów do długotrwałego
partnerstwa. Firma jest zainteresowana niezawodną i korzystną dla
obu stron współpracą w ramach umowy agencyjnej lub umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

05/10/2019

BOBG20180829001

Bułgarski producent odzieży dziecięcej chce podpisać umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych z niezależnymi agentami,
agencjami mody dziecięcej, właścicielami sklepów lub detalistami.
Firma oferuje nowe kolekcje dwa razy w roku i została
zakwalifikowana do konkursu Junior Design Awards w 2018 roku.
Firma tworzy przyciągające uwagę stroje zaprojektowane dla dzieci
w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.

01/04/2019

BOUA20180821002

Ukraińska firma, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości
galanterii skórzanej, w szczególności: walizek, portfeli i akcesoriów,
które spełniają wszystkie aktualne wymagania, dąży do znalezienia
partnerów do produkcji wyrobów pod swoim znakiem towarowym
zgodnie z umową produkcyjną.

05/10/2019

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

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOUK20180927001

Brytyjska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją produktów
rolnych, które obejmują całą gamę nowoprzetestowanych
rewolucyjnych i organicznych rodentycydów i insektycydów
przeznaczonych do zwalczania szczurów, myszy, mrówek,

13/10/2019

7

karaluchów i termitów, poszukuje dystrybutorów w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych lub agentów handlowych na
warunkach umowy agencyjnej

BOTR20180725001

Turecki producent maszyn rolniczych - maszyn do karmienia,
dojarek, parowników, pługów do instalacji systemów nawadniania,
grabi, misek na wodę, butelek do karmienia zwierząt, maszyn do
rozdrabniania paszy oraz części do nich poszukuje dystrybutorów i
agentów handlowych. Firma jest w stanie produkować również
maszyny na zamówienie.

16/10/2019

BRRO20181004001

Rumuńska firma z Transylwanii, zajmująca się importem i eksportem
surowców roślinnych i nasion, poszukuje dostawców. Potencjalni
partnerzy mają dostarczać takie produkty jak olej kokosowy typu
virgin, olej kokosowy RBD (rafinowany), orzechy, nasiona i suszone
owoce.

27/10/2019

BODE20180417006

Niemiecka firma opracowuje, produkuje i sprzedaje naturalne
dodatki paszowe, pasze uzupełniające, leki weterynaryjne oraz
produkty do pielęgnacji i higieny zwierząt. Firma poszukuje
partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji. Oferowane
produkty oparte są na oregano i mogą być stosowane do wszystkich
typów zwierząt gospodarskich.

03/10/2019

BODE20180417007

Niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i
udoskonalaniem warzenia produktów resztkowych w celu
odżywiania zwierząt i składników pasz, składników żywności i
żywności funkcjonalnej poszukuje umów o świadczenie usług
dystrybucji.

11/10/2019

BOUA20180523001

Ukraiński producent kiełbas i wyrobów delikatesowych z mięsa,
założony w 2008 roku, poszukuje dystrybutorów i agentów
handlowych. Firma oferuje produkty z segmentów średniego+ oraz
premium. W celu otwarcia nowych kanałów sprzedaży, firma chce
zacząć eksport do krajów UE (Niemiec, Włoch, Grecji, Polski, Bułgarii
i Estonii) oraz do Izraela.

03/10/2019

BRSG20181005001

Założona w 2015 r. firma z Singapuru specjalizuje się w nabywaniu i
dostarczaniu wysokiej jakości wina na całym świecie, a także
zapewniania klientom usługi konsultacji w zakresie wina, które
zaspokajają ich potrzeby. Firma pozyskuje wino z Europy i aktywnie

09/10/2019

8

poszukuje partnerów, którzy produkują wino do dystrybucji na rynku
Singapuru i Azji Południowo-Wschodniej.

BOLV20180604001

Łotewska firma produkująca 100%, naturalny sok z jagód, żurawiny,
aronii, pigw, borówek, szakłaków i jabłek poszukuje nabywców
zainteresowanych takimi produktami, takich jak klienci końcowi,
firmy spożywcze, cukiernie, firmy medyczne i inne, używające
naturalnych soków w procesie produkcji.

04/10/2019

BODE20180424002

Niemiecka firma produkująca olej roślinny do celów spożywczych i
jako dodatek do paliw poszukuje dystrybutorów.

11/10/2019

BRUA20180929001

Ukraińska firma aktywnie współpracuje z największymi ukraińskimi
supermarketami i rynkami e-commerce i poszukuje unijnych
producentów żywności i produktów szybko zbywalnych (FMCG),
którzy chcą wprowadzić swoje produkty na rynek ukraiński. Firma
poszukuje partnerów biznesowych i oferuje się jako dystrybutor lub
agent. Z uwagi na fakt, że firma ma długie i bogate doświadczenie w
procesie dystrybucji, może zaoferować współpracę na wysokim
poziomie.

16/10/2019

BOBG20180910001

Bułgarska firma, specjalizująca się w eksporcie i handlu hurtowym
tradycyjnymi produktami spożywczymi z krajów południowowschodniej Europy poszukuje partnerów zainteresowanych takimi
wyrobami. Firma oferuje sery, pasty warzywne, marynowane
warzywa, przystawki, organiczny miód oraz soki pod własną marką.
Firma poszukuje dystrybutorów.

19/10/2019

BRSE20181010001

Szwedzka firma produkująca ekologiczną lemoniadę w trzech
różnych smakach poszukuje producenta, który może dostarczyć im
opakowanie typu Bag-in-box. Przedsiębiorca szwedzki chce zawrzeć
umowę produkcyjną i nawiązać długofalową współpracę.

23/10/2019

Macedońska firma specjalizująca się w sprzedaży produktów
naturalnych szuka partnerów do dystrybucji swoich owoców i
warzyw w puszce. Firma jest zainteresowana umową dystrybucyjną.

10/04/2020

Ukraińska firma produkująca wysokiej jakości produkty spożywcze
oferuje swoje produkty w oparciu o umowę dystrybucyjną i
produkcyjną dla międzynarodowych partnerów, którzy chcą rozwijać
swój biznes na swoim rynku lokalnym. Producent oferuje ponad 20

16/10/2019

BOMK20180926001

BOUA20180831002

9

rodzajów chlebka imbirowego i ciastek.

BOUA20180831006

Ukraińska firma produkuje różnego rodzaju produkty organiczne
takie jak płatki, mieszanki płatków, płatki śniadaniowe, mąka. Dla
dalszego efektywnego rozwoju firma szuka rozwoju swojego
eksportu. Firma szuka partnerów do ustalenia długoterminowej
współpracy na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej.

05/10/2019

BRFR20180514001

Francuska firma przemysłowa specjalizuje się w produkcji
składników opartych na białkach dla sektora rolno-spożywczego. W
celu zwiększenia zdolności produkcyjnej naturalnych składników
żywności, MŚP poszukuje partnera specjalizującego się w
biotechnologii i wyposażonego w enzymatyczny proces ekstrakcji
białek z produktów ubocznych. Partner powinien mieć duże
zdolności produkcyjne i łatwy dostęp do produktów ubocznych z
mięsa i / lub owoców morza. Oczekuje się umowy o
podwykonawstwo z partnerem długoterminowym.

03/10/2019

BOTR20180809004

Turecka firma jest ekspertem w zakresie pakowania i eksportu
produktów pszczelarskich (miodu) w różnych wariantach i wagach w
szklanych słojach oraz opakowaniach plastikowych. Firma oferuje
różnego rodzaju miody pszczele takie jak miód sosnowy,
wielokwiatowy oraz miód z orzechami pod własną nazwą jak i na
zlecenie partnerów biznesowych. Firma poszukuje partnerów do
umowy dystrybucyjnej.

02/10/2019

BOBG20180920001

Nowo powstała firma bułgarska specjalizuje się w produkcji
makaronu warzywnego. Ma postać rurek i jest zrobiony z ciecierzycy,
soczewicy i żurawiny. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów.

02/10/2019

BOES20180523001

Hiszpańska firma specjalizująca się w komercjalizacji specjalnej oliwy
z oliwek poszukuje dystrybutorów artykułów spożywczych na
rynkach europejskich.

06/10/2019

BOFR20180724001

Francuski producent żywności specjalnego przeznaczenia
medycznego i dań mieszanych poszukuje dystrybutorów, szczególnie
w Europie (z wyjątkiem Włoch i Hiszpanii, gdzie firma ma już filie).
Ich know-how opiera się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży
smacznej i zdrowej żywności dla klientów w każdym wieku.

15/09/2019

BOPT20180917001

Portugalska firma z Madery wyspecjalizowana w produkcji i
wprowadzaniu na rynek produktów rybnych i morskich (świeżych i

31/10/2019
10

mrożonych), w tym czareczek, jest zainteresowana sprzedażą swoich
produktów za granicą za pośrednictwem umowy handlowej lub
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych

BOTR20180831002

BRDK20181004001

Turecka firma, która jest wiodącym dostawcą przypraw w Turcji,
została założona w 1964 roku w Ankarze. Firma wypracowała sobie
solidną reputację dzięki zaawansowanej technologii, produkcji w
higienicznych warunkach oraz jakościowej prezentacji. Firma posiada
szeroką gamę produktów, które zostały wyeksportowane do różnych
krajów. Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli
handlowych w ramach usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej
w celu zwiększenia swojego udziału w rynku.

Duński importer i firma detaliczna specjalizująca się w żywności
ekologicznej poszukuje producentów orzechów ekologicznych, aby
działali w imieniu dystrybutora na rynku duńskim, sprzedając
zarówno inne marki, jak i markę własną. W szczególności firma
poszukuje certyfikowanych organicznych migdałów, orzechów
laskowych, orzechów włoskich, orzechów nerkowca, makadamii,
pistacji i orzechów pekan.

BOUA20180904002

Ukraińskie przedsiębiorstwo produkuje urządzenia do pakowania
produktów spożywczych i niespożywczych. Firma produkuje
urządzenia według klasycznego i indywidualnego projektu klienta.
Poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą w ramach
umowy produkcyjnej.

BOCH20180724001

Szwajcarska firma oferuje nowy rodzaj gumy do żucia. Unikalna
koncepcja odświeżania oddechu poprzez proste żucie niezbędnych
witamin w dowolnym czasie i miejscu jest zgodna z ogólną tendencją
zdrowotną i wzrostem na rynku żywności funkcjonalnej na świecie.
Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych.

BODE20180411006

Niemiecki producent i dystrybutor keczupów i innych sosów
delikatesowych dla handlu detalicznego, hurtowego i
przemysłowego poszukuje partnerów do zawarcia umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych. Najbardziej popularnym
produktem firmy jest keczup w różnych fazach rafinacji, ale także
inne produkty, takie jak sos Worcestershire w różnych wersjach, sos

10/10/2019

06/10/2019

19/10/2019

27/10/2019

11/10/2019
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sojowy i majonez.

BORO20180925003

Rumuńska firma specjalizująca się w dostarczaniu różnorodnych
produktów obejmujących całe spektrum wegetariańskie, również
płatki, makarony i inne pochodne pełnoziarnistych, suszonych
owoców, nasion, roślin strączkowych, mąki, napoje roślinne i
produkty pszczelarskie poszukuje agentów handlowych i
dystrybutorów w Europie.

26/10/2019

BORO20180808001

Rumuńska firma zlokalizowana jest w zachodniej części Rumunii w
odległości 30 km od granicy węgierskiej i ma dostęp do autostrady.
Przedsiębiorstwo produkuje tłoczone na zimno oleje extra virgin słonecznikowy i rzepakowy, wykorzystując wyłącznie procesy
mechaniczne. Producent poszukuje partnerów biznesowych, z
którymi nawiąże współpracę na podstawie umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

13/10/2019

BRBE20181016001

Belgijska firma specjalizująca się w produkcji niszowych olejów
roślinnych (oleje z nasion owocowych) zamierza rozszerzyć swoją
sieć dostawców surowców. Szukają "mrożonego ciasta", jest to
pozostałość po soku owocowym lub tłoczeniu owoców. Można
przetwarzać zarówno konwencjonalne, jak i organiczne materiały
certyfikowane. Firmy, które mają nasiona w postaci wysuszonej i
oczyszczonej, mogą być również dostawcami. Firma oferuje umowę
dotyczącą produkcji.

31/10/2019

BOUA20180625001

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych
produktów mlecznych dąży do poszerzenia zasięgu geograficznego
sprzedaży, a także do zwiększenia swojego potencjału
eksportowego, poszukując partnerów w celu ustanowienia
długoterminowych partnerstw w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych lub umowy o pośrednictwie handlowym.

02/10/2019

BOLU20181005001

Firma z Luksemburga produkuje gotowe do użycia środki czyszczące
przeznaczone do użytku domowego, w instytucjach i w sektorze
rolniczym. Oferowana probiotyczna technologia opiera się na
aktywnych i wspierających się mikroorganizmach, zwalczaniu
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i nadmiernej
konsumpcji antyseptyków i antybiotyków, naturalnie równoważąc
dobrą mikroflorę na skórze i różnego typu powierzchniach. Firma
rozważa sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem umów

19/10/2019

12

dystrybucji i umów przedstawicielstwa handlowego.

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

Treść oferty

Data ważności

BOSE20180830001

Szwedzka firma oferująca wysokiej jakości meble do badań i
specjalne lodówki dla sektora opieki zdrowotnej planuje
ekspansję na rynkach międzynarodowych i poszukuje
partnerów dystrybucyjnych w Europie. Firma posiada własny
zakład produkcyjny, a jej produkty obejmują wzorcowe
krzesła, meble ginekologiczne, stoły do badań, wózki awaryjne
i lodówki medyczne. Idealny partner powinien być w sektorze
opieki zdrowotnej i mieć własną siłę sprzedaży.

11/10/2019

BRDE20180906001

Niemiecki start-up, specjalizujący się w sprzedaży oraz
tworzeniu formuł środków do higieny osobistej, pielęgnacji
ciała oraz kosmetyków poszukuje europejskich dostawców
surowców - pigmentów, filtrów UV oraz substancji aktywnych.
Firma najchętniej nawiąże długoterminową współpracę
bezpośrednio z producentami w celu zapewnienia dostaw
wyrobów dla klientów na Bliskim Wschodzie. Firma oferuje
możliwość podpisania umowy dystrybucji na wyłączność lub
umowy agencyjnej.

06/10/2019

BOFR20180716002

Francuska firma z przemysłu kosmetycznego opracowała
ostatnio i produkuje szereg innowacyjnych "pianek
perfumeryjnych", kombinację nawilżacza i perfum. Produkt z
marketingiem vintage/retro jest nastawiony głównie na
millenialsów. Firma sprzedaje już za granicę i chce rozwijać
ekspansję poprzez umowy usług dystrybucyjnych.

06/10/2019

BOUK20181002002

Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli
handlowych w sektorze kosmetycznym i modowym w całej
Europie, aby uzyskać unikalne plastry pod pachy, które
zapobiegną powstawaniu plam na ubraniu oraz pozbędą się

04/10/2019

13

nieprzyjemnego zapachu.

BOSI20180906001

Słoweńska firma, specjalizująca się w produkcji naturalnych
produktów do pielęgnacji skóry i włosów, oferuje obecnie
usługi jako ekologiczny salon fryzjerski, w którym włosy mogą
być analizowane pod względem rodzaju i struktury, na
podstawie których zapewniane jest optymalne leczenie, w
którym zrównoważone naturalne składniki są używane. Firma
jest zainteresowana dzieleniem się swoimi koncepcjami
biznesowymi i produktami za pośrednictwem umowy
agencyjnej z innymi firmami z branży fryzjerskiej.

17/10/2019

BRSE20181008001

Niedawno uruchomiona szwedzka marka produktów do
pielęgnacji skóry ekologicznej poszukuje producentów
chusteczek oczyszczających, najlepiej w Danii, Finlandii i
Norwegii.

23/10/2019

BOBE20180913001

Belgijski producent kosmetyków produkujący prywatne marki
poszukuje umowy produkcyjnej. Mogą również pomagać w
procesie opracowywania produktu, ponieważ firma ma
zarówno zdolność, jak i zdolność do dbania o cały proces
rozwoju i produkcji.

06/10/2019

BOBR20180522008

Brazylijska firma eksportowa z siedzibą w Minas Gerais, z 18letnim doświadczeniem na rynku, producent wysokiej jakości
kremów z açaí poszukuje dystrybutorów swoich produktów w
Europie.

22/10/2019

BONL20181001001

Holenderska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją
urządzeń medycznych do wspierania, regeneracji i poprawy
działania elementów aparatu ruchu, takich jak szyny na
dłonie, nadgarstki, kolana, plecy, szyję, łokcie i barki poszukuje
agentów handlowych i dystrybutorów. Firma posiada ponad
30 lat doświadczenia w rozwijaniu i produkcji oraz współpracy
międzynarodowej z przedsiębiorstwami MSP w ponad 30
krajach świata, poszukuje obecnie partnerów z Francji, Polski i
Hiszpanii.

04/10/2019

BOIT20180611003

Włoska firma zlokalizowana w centrum kraju, projektująca i
produkująca rozwiązania technologiczne dla zdrowia i urody,
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych działających

09/10/2019

14

w branży urody, zdrowia lub centrów odchudzania i
profesjonalnych fryzjerów do reprezentowania swojego
wysokiej jakości wyposażenia na podstawie umów usług
dystrybucyjnych i agencji handlowych.

BOKR20181015002

Koreańskie MŚP świadczy usługi opieki zdrowotnej z
wykorzystaniem urządzeń IoT (Internetu rzeczy) i smartfonów.
Poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w UE dla
swojego rozwiązania zarządzania snem, produktu
dostarczającego niewymuszoną i nienachalną usługę
automatycznego zarządzania snem.

26/10/2019

BRUK20181011001

Brytyjskie przedsiębiorstwo diagnostyczne oferujące szereg
usług w zakresie medycyny diagnostycznej, przeprowadzania
testów, z ugruntowaną pozycją ogólnoświatową, poszukuje
partnerów którzy skorzystaliby z możliwości produkcyjnych,
pakowania i dystrybucji w zakresie marketingu w ponad 100
krajach i byliby w stanie dostarczać nowe technologie
uzupełniające istniejący zakres umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

17/10/2019

BOIL20180806005

Izraelska firma, specjalizująca się w rozwoju technologii
podawania leków drogą iniekcji, wyprodukowała i oferuje
innowacyjną rodzinę produktów. Zalety to udane połączenie
funkcji automatycznego i samodzielnego wstrzykiwania,
ukrycie igły, zmniejszania strachu / bólu związanego z użyciem
igły, ręczna kontrola szybkości wstrzykiwania, itp.
Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umowy
produkcyjnej/podwykonawstwa, licencji i umowy o
świadczenie usług.

13/10/2019

BOFI20180917001

Fińska firma sektora MŚP opracowała nowatorskie urządzenia
diagnostyczne i wkłady testowe wykorzystywane do
diagnostyki zapalenia serca. Firma poszukuje dystrybutorów
do sprzedaży produktów szpitalom, klinikom i aptekom. Firma
jest również zainteresowana znalezieniem partnerów do
outlitingu w celu opracowania biomarkerów dla nowych
rozwiązań.

24/10/2019

BOLU20181005001

Firma z Luksemburga produkuje gotowe do użycia środki
czyszczące przeznaczone do użytku domowego, w instytucjach

19/10/2019

15

i w sektorze rolniczym. Oferowana probiotyczna technologia
opiera się na aktywnych i wspierających się
mikroorganizmach, zwalczaniu oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe i nadmiernej konsumpcji
antyseptyków i antybiotyków, naturalnie równoważąc dobrą
mikroflorę na skórze i różnego typu powierzchniach. Firma
rozważa sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem umów
dystrybucji i umów przedstawicielstwa handlowego.

BOUA20180831005

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży
materiałów stosowanych w stomatologii, takich jak: zęby z
tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne do protez
dentystycznych, materiały wyciskowe, materiały wypełniające,
wosk dentystyczny, materiały pomocnicze i zapobiegawcze.
Wszystkie produkty firmy spełniają aktualne wymagania i
standardy europejskie. Celem firmy jest poszerzenie sprzedaży
swoich produktów i wykorzystanie potencjału eksportowego.
Firma poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy
w ramach umowy przedstawicielstwa.

11/10/2019

BOUK20181008001

Brytyjska marka premium, produkująca i zaopatrująca branżę
medyczną w wysokiej jakości instrumenty medyczne używane
przez stomatologów i chirurgów, poszukuje partnerów do
współpracy w ramach umów dystrybucji. Firma ma do
zaoferowania nowatorskie, przełomowe rozwiązania, które
poprawiają ergonomię i estetykę oferowanych produktów.

17/10/2019

BOHR20180824001

Chorwacka firma oferuje produkcję i dystrybucję wkładek
ortopedycznych na zamówienie, obejmującą cały proces: od
zeskanowania stopy z analizą komputerową do dostawy
wkładek. Produkt ma markę, co oznacza dostarczenie przez
firmę pełnego zakresu materiałów marketingowych. Wkładki
są wykonywane zgodnie ze specyficznymi potrzebami
pacjenta oraz wskazaniami ortopedy lub innego lekarza.

05/10/2019

Słowa klucze: ICT, bezpieczeństwo, elektryka i elektronika
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Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOES20181004001

Hiszpańska firma technologiczna opracowała mysz komputerową z
filtrem drżenia rąk dla pacjentów z chorobami objawiającymi się
drżeniem rąk jak np. Parkinson. Jest to łącznik między komputerem
a myszą, który tłumi drżenie. Firma szuka umowy dystrybucyjnej.

27/10/2019

BOIT20180806001

Zespół włoskich programistów opracował mobilną platformę
umożliwiająca dostęp do usług pocztowych i interakcji ze
społecznościowymi aplikacjami webowymi z użyciem urządzeń
mobilnych. Zespół poszukuje partnerów do wsparcia wejścia na
rynek. Partnerstwo może opierać się na umowie agencji handlowej
lub licencji. Rozważana jest też umowa joint venture.

03/10/2019

BOAM20180807001

Armeńska firma jest jednym z liderów lokalnego rynku technologii
internetowych. Od 2004 roku firma sprawdza się jako wiarygodny
partner biznesowy. Partnerami tej firmy są organizacje
międzynarodowe, organy rządowe itp.
Firma jest bardziej wyspecjalizowana w tworzeniu stron
internetowych. Strony internetowe stworzone przez tę firmę
stanowią wydajne narzędzia marketingowe dla użytkowników.
Firma poszukuje podwykonawstwa, outsourcingu i / lub umowy o
świadczenie usług.

25/10/2019

BOES20180903001

Hiszpańska firma, która opracowała unikalną platformę
internetową do zarządzania importem i eksportem bydła poprzez
model sprzedaży bezpośredniej i aukcyjnej, jest zainteresowana
nawiązaniem współpracy na podstawie umowy świadczenia usług.

13/10/2019

BOIT20180831001

Firma zlokalizowana we Włoszech, założona w 2016 r.,
zapewniająca gromadzenie danych, mapowanie i usługi
modelowania za pośrednictwem technologii dronowej oferuje
usługi: fotogrametrii z dronami, termografii z dronami i/lub
termokamerami, analizy jakości powietrza z dronami, inżynierii
odwrotnej i prototypowania poprzez druk 3D. Firma poszukuje
klientów w ramach umów serwisowych lub podwykonawstwa.

13/10/2019

BOMK20180927001

Macedońska firma informatyczna oferuje specjalistyczną wiedzę i
rozwiązania w zakresie oprogramowania, ze szczególnym
uwzględnieniem branży motoryzacyjnej i kosmicznej, począwszy od

10/04/2020

17

pomysłu po kompleksowe rozwiązania, a także usługi biznesowe.
Firma jest zainteresowana umowami serwisowymi i
outsourcingowymi z zagranicznymi partnerami.

BOIT20180928003

Włoska firma MŚP, specjalizująca się w rozwiązaniach
programowych w pełni zintegrowanych z urządzeniami, które
można nosić na ciele usprawniających procesy biznesowe firmy,
opracowało innowacyjne rozwiązanie, które integrując technologię
z inteligentnymi okularami, ułatwia i optymalizuje komunikację
między operatorem a innym urządzeniem zlokalizowanym w
dowolnym miejscu, które może zapewnić wsparcie lub
współdziałanie. Poszukuje się umowy agencyjnej z firmami z branży
medycznej, logistycznej i motoryzacyjnej.

24/10/2019

BOMT20180920001

Maltańska firma specjalizująca się w opracowywaniu
dopasowanych bramek płatniczych poszukuje partnerów do
sprzedaży rozwiązań bramek płatniczych na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy odsprzedawcy ze sklepami internetowymi,
operatorami lotniczymi, firmami ubezpieczeniami, hotelami i
firmami forex.

06/10/2019

BORO20180703001

Rumuńska firma specjalizująca się w interaktywnych, wciągających
rozwiązaniach wirtualnej rzeczywistości (VR) w dziedzinie
wizualizacji architektonicznej i prezentacji nieruchomości poszukuje
partnerów do opracowania nowych aplikacji VR dla firm
architektonicznych, przemysłowych, agencji nieruchomości itp.
Brane pod uwagę będą umowy outsourcingu podobnie jak umowy
o podwykonawstwo.

09/10/2019

BORO20180809001

Rumuńska firma specjalizująca się w projektowaniu i utrzymywaniu
stron internetowych, projektowaniu stron internetowych i
optymalizacji wyszukiwarek szuka partnerów do zawierania umów
outsourcingowych.

13/10/2019

BOPL20180906002

Polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji dronów
opartych na systemach kontrolerów logiki rozmytej do
samodzielnego sterowania i stabilizacji. Firma oferuje potencjalnym
partnerom możliwość korzystania z systemu logicznej nawigacji
rozmytej w ramach umowy licencyjnej.

23/10/2019

BOIT20180828001

Włoska firma tworząca urządzenia do wykrywania oparte na

10/10/2019
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technologii mikrofalowej stworzyła inteligentne, nieinwazyjne
rozwiązanie do mierzenia i kontroli wilgotności, gęstości oraz
temperatury w czasie rzeczywistym w surowcach stałych, płynach
oraz półproduktach używanych w procesie produkcji. Firma
poszukuje dystrybutorów w Chinach, Polsce, USA i Indiach.

BOIT20180911001

Włoska firma z sektora MSP, specjalizująca się w urządzeniach
oszczędzających energię, opatentowała innowacyjny, wydajny i
łatwy w montażu elektryczny pas grzewczy, służący do
podgrzewania i kontroli temperatury w zbiornikach, cysternach i
beczkach z winem, piwem, cydrem czy olejem. Firma poszukuje
agentów handlowych i dystrybutorów z sektora produktów do
produkcji alkoholu i oleju.

03/10/2019

BOAT20180702001

Innowacyjna austriacka firma produkuje urządzenia EKG z wieloma
dodatkowymi czujnikami, a tym samym funkcjami, które oferują
raporty zdrowotne bez dodatkowego wysiłku. Firma poszukuje
dystrybutorów z sektora urządzeń medycznych, zaznajomionych z
tematyką chorób sercowo-naczyniowych.

03/10/2019

BOIL20180821001

Izraelska firma specjalizująca się w usługach kontroli sanitarnej
opracowała inteligentny system pułapek na gryzonie, który
transmituje online alerty o obecności gryzoni firmom usług
sanitarnych. Korzyścią jest kontrola w czasie rzeczywistym całego
obszaru, efektywne wykorzystanie czasu i zasobów ludzkich, brak
użycia pestycydów itp. Firma poszukuje umów licencji, agencji
handlowych i usług dystrybucyjnych.

13/10/2019

BOSK20180618004

Słowacka firma high-tech w fazie wzrostu, działając w dziedzinie
biotechnologii i nanotechnologii i skupiając się na badaniach i
rozwoju sensorów i biosensorów, opracowała wieloparametrowy
system pomiarowy, który może być szeroko stosowany w wielu
sektorach przemysłu spożywczego i biotechnologicznego.
Poszukiwani są partnerzy do współpracy na bazie umów
licencyjnych lub usług dystrybucyjnych.

04/10/2019

BODE20180921001

Niemiecka firma opracowała innowacyjny system oświetlenia LED o
dekoracyjnej konstrukcji, wysokiej wydajności i modułowości,
konstrukcja łatwa do zainstalowania. Firma poszukuje partnerów
dystrybucyjnych, aby móc obsługiwać klientów w całej Europie / na

11/10/2019

19

całym świecie.

BOSK20180727001

Słowacka firma, działa w dziedzinie elektroniki, mechatroniki i
elektromechaniki oraz oferuje swoje produkty za pośrednictwem
umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa dla firm, które chcą
zdywersyfikować oraz rozszerzyć portfolio swoich produktów lub
chcą rozpocząć działalność w Europie. W dłuższej perspektywie
głównym celem firmy jest znalezienie inwestora, który chciałby
kupić całą fabrykę i budynki oraz będzie kontynuował obecny
asortyment produkcyjny lub rozpocznie produkcję nowych linii
produktowych.

12/10/2019

BORO20180831001

Rumuńska firma specjalizuje się w usługach z zakresu druku 3D.
Firma dysponuje najnowocześniejszym sprzętem, który umożliwia
realizację szerokiej gamy produktów przy użyciu różnych rodzajów
surowców, zgodnie z wymaganiami klientów. Firma oferuje usługi
drukowania 3D na całym świecie. Współpraca z zainteresowanymi
partnerami będzie oparta na umowach o świadczenie usług.

03/10/2019

BOSG20180904001

Singapurska firma z 30-letnim doświadczeniem oferuje pełne
spektrum usług projektowych wliczając konsultacje, projektowanie
układu wnętrz, projektowanie techniczne, instalacje, integrację,
wsparcie operacyjne i utrzymania. Inne oferowane rozwiązania to
zarządzanie imprezami na żywo i rozwiązania chmurowe. Firma
poszukuje europejskich nadawców TV jako partnerów do umów
usługowych.

17/10/2019

BOUK20180926001

Brytyjska firma z branży inżynieryjno-technologicznej oferuje
zaawansowane analizy inżynieryjne, modelowanie numeryczne i
usługi symulacyjne, aby zapewnić rozwiązania problemów
inżynieryjnych. Działając w wielu sektorach, mają duży,
doświadczony zespół interdyscyplinarny. Ich umiejętności mają
zastosowanie we wszystkich branżach, w tym dynamice płynów,
analizie strukturalnej i wydajności materiałowej. Chcą rozszerzyć
swoją globalną obecność i współpracować z firmami w ramach
umów usługowych.

11/10/2019

BOCZ20180816002

Czeski deweloper i producent oprogramowania oraz sprzętu do
monitoringu poszukuje pośredników handlowych
(dystrybutorów/sprzedawców) do dystrybucji lub oferowania
swoich najnowszych systemów umożliwiających klientom wzywanie

24/10/2019

20

pomocy w przypadku kłopotów zdrowotnych, niebezpieczeństwa
lub w nagłych wypadkach zarówno ze środka jak i z zewnątrz
budynku. System oferowany w oparciu o umowę dystrybucyjną.

Słowa klucze: transport, spedycja, logistyka, branża motoryzacyjna

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOKR20180627003

Południowokoreańska firma założona w 2013 roku specjalizuje się w
produkcji podnóżków do fotelików samochodowych. Produkt ma
regulację wysokości i kąta, które pasują do prawie każdego pojazdu.
Firma posiada kontrakty z Niemcami, Szwajcarią, Austrią i Hiszpanią,
poszukuje innych europejskich partnerów zainteresowanych
reprezentowaniem jej na rynkach lokalnych w ramach umów
agencyjnych i dystrybucji produktów w ramach umów o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

10/10/2019

BOES20180911001

Hiszpański producent opracował nową kompletną gamę produktów
do pielęgnacji samochodów. Wyróżniają się one jakością i
ekskluzywnym designem opakowania, nieczęsto spotykanym w tego
typu wyrobach. Firma poszukuje międzynarodowych dystrybutorów.

16/10/2019

BOKR20180711001

Południowokoreańska firma specjalizująca się w wyposażeniu
serwisowym dla przemysłu motoryzacyjnego poszukuje partnerów
biznesowych w Europie w celu rozszerzenia rynku sprzedaży i
zbudowania długoterminowych relacji z partnerami
międzynarodowymi. Współpraca może być oparta na podstawie
umowy pośrednictwa handlowego i umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

02/10/2019

BOCZ20181004001

Czeska firma poszukuje dystrybutorów swojego markowego
produktu - elektrycznego skutera. Skutery są łatwe w użyciu, mało
ważą, mają doskonałą stabilność jazdy, łatwe prowadzenie i są
wyposażone w tryb odzysku. Firma poszukuje partnerów na całym
świecie. Właściciel firmy preferuje osobiste i indywidualne podejście
i produkcję na zamówienie.

17/10/2019
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BOFR20180703001

Francuska firma szuka odsprzedawców lub dystrybutorów w
Holandii na swój modularny / dostosowywalny rower. Firma
opracowała kilka zestawów (transport osób, paczki, ładunki i
przewożenie artykułów spożywczych), aby przekształcić rower w
rower towarowy. Firma poszukuje umowy dystrybucyjnej ze
sprzedawcami rowerów / hurtownikami i dystrybutorami.

05/10/2019

BOBG20180904001

Bułgarska firma specjalizuje się w rekonstrukcji infrastruktury
kolejowej. Firma oferuje nową technologię elastycznego mocowania
szynowego na zakrzywionych odcinkach toru. Innowacyjnym
aspektem proponowanej technologii jest to, że w przeciwieństwie
do konwencjonalnych produktów, przymocowanie jest elastyczne.
Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy produkcji z
firmami korzystającymi lub posiadającymi infrastrukturę kolejową.

12/10/2019

Słowa klucze: maszyny, narzędzia, części

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOFR20180602001

Francuskie średnie przedsiębiorstwo od 30 lat specjalizuje się w
projektowaniu, produkcji oraz testowaniu oprzyrządowania do
pras/zaciskarek. Od kilku lat rozszerza także drugą działalność w
zakresie mechaniki precyzyjnej. Firma chce nawiązać kontakt z
partnerami z UE, zainteresowanymi tego typu narzędziami i
mechaniką precyzyjną w branży motoryzacyjnej, rolno-spożywczej,
lotniczej oraz w innych branżach, w celu zawarcia długoterminowej
współpracy w ramach umów produkcji.

31/10/2019

BOHU20180731001

Węgierskie MŚP projektuje i produkuje indywidualne maszyny i
urządzenia w małym, średnim i dużym zakresie rozmiarów, od części
do specjalnych maszyn i narzędzi, również w 3D. Częścią działalności
jest też produkcja seryjna komponentów silników. Firma poszukuje
partnerów, którzy potrzebują długoterminowej współpracy w
zakresie standardowej obróbki połączonej z elastycznością. Możliwe
formy współpracy: umowa produkcyjna lub podwykonawstwa.

31/10/2019

22

BRCN20180530001

Chińska firma koncentrująca się na sprzęcie CNC (komputerowa
kontrola numeryczna) R & D i produkcja poszukuje dostawcy w
Europie do importowania wysokiej jakości części do maszyn CNC.
Wykwalifikowani partnerzy powinni mieć doświadczenie w produkcji
precyzyjnych części maszyn. Firma ta może zawrzeć umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych, umowę produkcyjną lub umowę
outsourcingu z wykwalifikowanym partnerem europejskim.

09/10/2019

BOUA20180828003

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji sprzętu rolniczego i
maszyn. W celu poszerzenia międzynarodowej współpracy o nowe
rynki zbytu, firma poszukuje partnerów do reprezentowania jej
produktów w ramach umowy agencyjnej, a także umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

02/10/2019

BORO20180907001

Rumuńska firma stosuje przyjazne dla środowiska, myjki ciśnieniowe
do świadczenia usług czyszczenia i burzenia dla takich sektorów jak
paliwowy, chemiczny, stoczniowy i budowlany. Firma poszukuje
zagranicznych partnerów w celu świadczenia swoich usług.

13/10/2019

BRFR20181002001

Francuska firma, specjalizująca się w koncepcji automatycznych linii
dla piekarni przemysłowych, poszukuje partnera produkcyjnego.
Pożądany partner będzie musiał produkować piece, modułowe lub
konwekcyjne, zgodnie z francuskimi specyfikacjami. Partner
powinien wyspecjalizować się w konstrukcjach metalowych i
montażu elektromechanicznym. Poszukuje się umowy produkcyjnej
na długoterminowe partnerstwo.

05/10/2019

BOUA20180831001

Ukraińska firma produkująca sprzęt przemysłowy dla różnych gałęzi
przemysłu, ma na celu zwiększenie swojego potencjału
eksportowego za granicą. Firma poszukuje partnerów do nawiązania
długoterminowej współpracy w ramach umowy agencyjnej lub
umowy produkcyjnej.

10/10/2019

BOIT20180903002

Ta włoska firma utworzona w 1970 roku od początku projektowała,
rozwijała i produkowała maszyny przetwórcze. W ciągu ostatnich
dwudziestu lat skupili się na taśmach przenośnikowych,
przenośnikach ślimakowych, zbiornikach odbiorczych oraz liniach do
mycia i selekcji do produkcji owoców i warzyw. Firma poszukuje
dystrybutorów za granicą, którzy mogą zapewnić wsparcie
techniczne.

22/10/2019

23

BOBR20180528005

Brazylijska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, z siedzibą w
stanie Santa Catarina i oddziałami w stanie Paraná, jest twórcą
rozwiązań dla automatyki przemysłowej. Firma poszukuje
przedstawicieli handlowych w Europie i Ameryce Łacińskiej.

20/10/2019

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

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOCZ20180802001

Czeska firma specjalizująca się w rozwijaniu innowacyjnych
technologii do zarządzania procesami w przedsiębiorstwach. Firma
poszukuje agentów, którzy byliby zainteresowani oferowaniem
szytego na miarę rozwiązania z zakresu konserwacji maszyn,
całodobowego wsparcia oraz szybkich napraw.

31/10/2019

BOSK20180626001

Słowacka firma z sektora MSP oferuje specjalistyczne usługi
zagranicznym firmom i inwestorom z różnych branż, szukającym
reprezentantów na Słowacji lub chcących otworzyć lub
zainwestować w biznes w tym kraju.

04/10/2019

BOBE20180813001

Belgijska firma szkoleniowa i konsultingowa z Belgii stworzyła
online'owy, standaryzowany kwestionariusz talentu, stworzony we
współpracy z renomowaną uczelnią. Firma poszukuje partnerów,
zainteresowanych sprzedażą takiej usługi na podstawie licencji,
obejmującej licencję na wydawanie certyfikatów dla trenerów oraz
licencję na sprzedaż testów dla certyfikowanych trenerów. Test
pozwala na ustalenie prawdziwych talentów jednostki lub zespołu i
jest stosowany do rozwoju osobistego lub zespołu w firmach i do
użytku prywatnego.

30/10/2019

BOME20171215001

Firma poszukuje europejskiego partnera w zakresie promowania i
świadczenia usług ICT oraz doradztwa w zakresie baz danych na
rynku europejskim za pośrednictwem umowy agencyjnej.
Firma pochodzi z Podgoricy, Czarnogóry. Dotyczy głównie trzech
obszarów działań:
- Doradztwo w zakresie badań przemysłowych i rozwoju;

06/10/2019

24

- Projektowanie i wykonywanie aplikacji i usług ICT;
- Oprogramowanie do zarządzania systemami i procesami, sieci
informacyjne, bazy danych.

BOUK20180725005

To brytyjskie MŚP jest częścią grupy doradczej ds. Projektowania
innowacyjnego i szuka międzynarodowych partnerów
dystrybucyjnych. Ich opakowania to nadające się do recyklingu i
przyjazne dla środowiska elastyczne i pojemne pojemniki do
przechowywania. Te innowacyjne, przyjazne dla środowiska i
nadające się do recyklingu rozwiązania w zakresie opakowań są
odpowiednie dla wszystkich cieczy i ciał stałych we wszystkich
branżach. MŚP chce podpisać umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych w skali międzynarodowej.

13/10/2019

BOGR20180803001

Firma z siedzibą w Atenach oferuje usługi doradztwa technicznego,
projektowania i zarządzania projektami dla budynków publicznych
w zakresie efektywności energetycznej, a także dla projektów
przemysłowych i urbanistycznych, które wykorzystują systemy
energii odnawialnej. Oferuje ona pracę jako podwykonawca lub
partner biznesowy z innymi prywatnymi firmami, organami
publicznymi lub organizacjami międzynarodowymi w zakresie
projektów europejskich i międzynarodowych dotyczących
efektywności energetycznej niezwiązanych z działalnością
badawczo-rozwojową na podstawie umów na outsourcing, usługi
lub podwykonawstwo.

13/10/2019

BORO20180801001

Rumuńska firma sektora MŚP wyspecjalizowana w usługach
reklamowych i promocyjnych jest zainteresowana zawieraniem
międzynarodowych partnerstw w ramach umowy o świadczenie
usług. Zagraniczni partnerzy są poszukiwani niezależnie od kraju
pochodzenia.

30/10/2019

BODK20180911001

Duńska firma jest wiodącą skandynawską agencją sprzedaży, która
oferuje dostosowane modele operacyjne z poziomu strategicznego
do podbicia segmentu rynku dla różnych marek i różnych celów
rynkowych. Razem ze swoimi klientami tworzą i wdrażają procesy
sprzedaży, które zapewniają inspirujące wrażenia klientów, oparte
na strategicznych spostrzeżeniach i przy użyciu dostosowanych
narzędzi. Firma oferuje umowy serwisowe dla marek lub firm już
zaangażowanych lub próbujących angażować się w nordycki handel

06/10/2019

25

detaliczny.

BOES20180828001

Hiszpański ekspert specjalizujący się w rozwoju kariery zawodowej,
talentu, przywództwa, zasobów ludzkich i zespołów o wysokich
osiągach w branży gospodarczej, sportowej i edukacyjnej, oferuje
swoje usługi w ramach umowy o świadczenie usług. Jej ponad 25letnie doświadczenie w pracy na arenie międzynarodowej zyskało
liczne międzynarodowe nagrody, takie jak UNESCO (2003) i Prince
of Asturias (1998).

17/10/2019

BODE20181017001

Niemiecki specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi (HR)
poszukuje międzynarodowych partnerów do współpracy. Jako
dostawca usług kadrowych firma załatwia wszelkiego rodzaju
sprawy organizacyjne, począwszy od związanych z umowami i
korespondencją z urzędami, a skończywszy na rozliczaniu listy płac.
Przedsiębiorstwo może świadczyć swoje usługi partnerom z krajów
europejskich, którzy rozwijają się lub wchodzą na rynek niemiecki.
Współpraca zostanie zawarta na podstawie umowy o świadczeniu
usług.

23/10/2019

BOES20180315001

Firma z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania), specjalizująca się w
obsłudze nieruchomości i doradztwie prawnym, poszukuje
partnerów działających w obszarze nabywania nieruchomości,
inwestycji lub specjalizujących się w pozyskiwaniu hiszpańskiej
rezydentury prawnej, by zawrzeć umowę o świadczenie usług.

12/10/2019

BOIL20180827001

Izraelskie MŚP działające w branży prawnej specjalizuje się w
skomplikowanej procedurze sądowej, posiada wysokie kwalifikacje
w zakresie wiedzy na temat prawa gospodarczego. Zalety - ich
wysoka profesjonalna działalność w zakresie reprezentowania
klientów: w działaniach klasowych i pochodnych, roszczeniach
pieniężnych, naruszeniach umów kredytowych, praniu brudnych
pieniędzy i wielu innych. Docelowi partnerzy - zagraniczne
kancelarie prawne poszukujące podmiotów izraelskich dla swoich
klientów, firmy zagraniczne do rozstrzygania sporów gospodarczych
z klientami izraelskimi - są zapraszani do współpracy w ramach
umów o świadczenie usług.

17/10/2019

BOUK20180928001

Ta brytyjska firma działająca od ponad 9 lat została założona, aby
pomóc firmom rozwijać się w Chinach, zapewniając kontakty z
wpływowymi kupującymi i decydentami oraz promując produkty

17/10/2019

26

dla najbardziej odpowiednich osób. Obecnie firma oferuje usługi
wprowadzania i badania rynku firmom spoza Wielkiej Brytanii na
mocy umowy 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

BOIT20180614003

Włoska firma, z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu
rozwiązań w sektorze rur i kształtek z tworzyw sztucznych, poszukuje
potencjalnych partnerów zainteresowanych rurami do okapów
kuchennych. Firma chciałaby nawiązać współpracę biznesową
głównie poprzez umowy produkcyjne. Poszukuje również
podmiotów działających jako dystrybutorzy, na przykład
hurtowników.

12/10/2019

BOCZ20180807001

Czeska inżynieryjna firma rodzinna pragnie nawiązać współpracę z
zagranicznymi firmami, szczególnie z krajów niemieckojęzycznych.
Firma jest zainteresowana długoterminową współpracą, oferuje
możliwość produkcji średnioseryjnej oraz współpracę przy rozwijaniu
produktów.

02/10/2019

BOIT20180903003

Włoska firma czwartej generacji z północnych Włoch poszukuje
nowych partnerów dla swojej oferty tradycyjnych i innowacyjnych
farb i produktów powłokowych, w szczególności nowej
nanotechnologicznej farby odbijającej ciepło. Firma poszukuje
partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

13/10/2019

BOCZ20180821001

Czeska spółka akcyjna zamknęła pozytywnie rok obrotowy w branży
dystrybucji wodnej, ogrzewania, rur oraz ceramiki sanitarnej. W
związku z odejściem na emeryturę właściciela firmy, poszukiwany
jest nabywca. Główne zasoby firmy to istniejąca sieć dystrybucji oraz
budynki firmy włączając w to magazyny, biura oraz showroom.

10/10/2019
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BOTR20180813001

Tureckie przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem szkła
poszukuje dystrybutorów w Europie i na rynkach Bliskiego Wschodu.
Firma specjalizuje się w: parapetowych i elewacyjnych okładzinach
szklanych, szkłach ochronnych, szkle hartowanym, szkle
laminowanym, szkle kuloodpornym, szkle dekoracyjnym, szkle
opalowym, szkle drucianym, podwójnych szybach, szkle meblarskim,
szklanych stołach, obróbce powierzchni i szkła.

19/10/2019

BOUK20180918001

Brytyjskie MŚP jest na czele w rozwoju i wdrażaniu wysoko
wytrzymałego i obniżającego koszty pokrycia dachowego, które
zawiera powłoki najnowszej generacji. Redukują one zużycie dachu
poprzez zmniejszenie dostępu wody. Możliwe są dwie wersje, do
dachów płaskich i do stalowych dachów dwuspadowych. Firma
planuje ekspansję na rynku europejskim i poszukuje dystrybutorów
w różnych krajach.

27/10/2019

BRTR20180703001

Turecki start-up koncentrujący się na rozwoju innowacyjnych paneli
słonecznych poszukuje umowy produkcyjnej z producentami
urządzeń do powlekania wklęsłego. Firma jest gotowa kupić jedną
jednostkę wyposażenia dla swojego zakładu badawczo-rozwojowego
i jest otwarta na umowy produkcyjne dotyczące dalszej współpracy.

03/10/2019

BOKR20180807001

Firma z południowej Korei z siedzibą w Seulu, specjalizuje się w
produkcji sprzętu do uzdatniania wody takiego jak jonizatory i filtry
wodorowe. Firma chce zwiększyć swoje udziały w rynku, dlatego
szuka europejskich partnerów zainteresowanych podpisaniem
umowy dystrybucyjnej usługowej lub komercyjnej.

05/10/2019

BOFR20180903001

Francuska firma jest producentem zbiorników do magazynowania
wodoru, ale opracowuje również kompletny system magazynowania
energii z wykorzystaniem wodoru. Kontrolują cały łańcuch
wodorowy od produkcji do przechowywania i jego konwersji
elektrycznej poprzez ogniwo paliwowe i baterie. Firma poszukuje
podwykonawstwa, umów handlowych i dystrybucyjnych.

05/10/2019

BOES20180927001

Firma z Hiszpanii jest aktywna w rozwoju, produkcji i marketingu
naturalnych nawozów, bioinsektycydów i biofungicydów, zapewnia
doradztwo techniczne w zakresie ekologicznych i zerowych
pozostałości chemicznych dla rolnictwa, przyczyniając się do
zrównoważonego środowiska i zdrowego sposobu żywienia ludzi.

04/10/2019
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Firma poszukuje dystrybutorów na całym świecie.

BOCZ20180823001

Czeska firma z sektora B&R, specjalizująca się w badaniu
polimerowych nanowłókien poszukuje dystrybutorów na jej
moskitiery z takiego materiału. Siatka filtruje powietrze i zatrzymuje
smog, piasek, pyłki i inne zanieczyszczenia powietrza, jednocześnie
oferując dobrą przepuszczalność powietrza i przejrzystość okna.

04/10/2019

BOLV20180917001

Łotewska firma produkuje nowy rodzaj oleju i ciekłego chemicznego
materiału absorpcyjnego wykonanego z włókien bazaltowych. Firma
poszukuje partnerów z sektora bezpieczeństwa środowiskowego i
przemysłu morskiego, do współpracy w ramach umów dystrybucji i
umów o świadczenie usług.

16/10/2019

BOBG20180831001

Bułgarska firma specjalizuje się w rozwoju systemów profili
drzwiowych i okiennych o zmniejszonej gęstości. Firma proponuje
nowe systemy profili do okien i drzwi o lepszych parametrach
energetycznych i ekologicznych. Główne zalety wiążą się z
zastosowaniem różnych ilości szklanych mikrosfer z dodatkiem
pianek. Poszukiwanym typem współpracy jest umowa produkcyjna z
krajami UE.

12/10/2019

Słowa klucze: tworzywa sztuczne, opakowania, branża chemiczna

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOQA20180912001

Firma katarska założona w 1993 roku specjalizująca się w
produktach biodegradowalnych o dużej gęstości polietylenu (HDPE)
i polietylenu niskiej gęstości (LDPE) poszukuje dystrybutorów i
agentów handlowych.

31/10/2019

BOUA20180828001

Ukraińska firma produkuje szklane pojemniki dla przemysłu
medycznego, biologicznego i spożywczego. Firma poszukuje
partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy
produkcyjnej w celu zwiększenia zasięgu swojej sprzedaży.

02/10/2019

BOFR20180529001

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu,

30/10/2019
29

opracowywaniu i konserwacji rozwiązań do magazynowania
wodoru, ogniw paliwowych, systemów hybrydowych, generatorów
wodoru poszukuje umów na produkcję i podwykonawstwo.
Francuska firma opracowuje rozwiązania pomagające stworzyć
zrównoważoną przyszłość. Projektowanie, opracowywanie i
montaż tych rozwiązań jest podstawową działalnością tej
innowacyjnej francuskiej firmy.

BOGR20180620001

Grecka firma z siedzibą na Krecie specjalizuje się w produkcji
wszelkiego rodzaju rolek papieru toaletowego i kuchennego dla
HORECA i użytku domowego. Firma oferuje pełną gamę serwetek
dla różnego rodzaju dozowników. Produkty wykonane są z czystej
masy celulozowej i poddanej recyklingowi masy celulozowej z
certyfikatem ECO LABEL. Ich główne zalety to elastyczność w
zakresie spełniania specjalnych wymagań klientów i wysoki poziom
responsywności. Firma poszukuje importerów i dystrybutorów.

03/10/2019

BOUA20180829003

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji toreb papierowych
do pakowania produktów spożywczych i innych o prostokątnym i
płaskim dnie poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy
w ramach umowy produkcyjnej.

30/10/2019

BRGR20181015001

Grecka firma rodzinna, specjalizująca się w ręcznej produkcji
dżemów, soków i słodyczy owocowych w syropie, poszukuje
producentów szklanych butelek i słoików na swoje produkty.
Butelki powinny mieć dwa rozmiary: 500 ml i 1 litr, podczas gdy
słoiki muszą być produkowane w rozmiarze od 300 do 400 gr.

16/10/2018

BOUK20180919001

Firma brytyjska z siedzibą w Leicester posiada rozległe zaplecze
produkcyjne wyposażone w szereg nowoczesnych maszyn
przeznaczonych do wykańczania opakowań kartonowych.
Jako specjalista w zakresie materiałów przeznaczonych do
wykańczania opakowań kartonowych, firma współpracuje z
wieloma klientami, począwszy od przemysłu farmaceutycznego aż
po przemysł spożywczy, a obecnie pracuje nad ekologicznymi
opakowaniami. Firma podejmie współpracę z partnerami z branży
drukarskiej i / lub produkcji opakowań w całej Europie w ramach
umów podwykonawstwa lub produkcji.

25/10/2019

BODE20180907003

Niemiecki wynalazca opracował wielokomorowy pojemnik do
transportu i przechowywania płynów lub granulatów. Takie

30/10/2019

30

rozwiązanie umożliwia transport różnych towarów bez
jednoczesnego mieszania. Oddzielenie termiczne uzyskuje się
poprzez izolowanie szczeliny powietrznej między komorami.
Wynalazca oferuje to rozwiązanie firmom produkującym pojemniki
na żywność, napoje, farmaceutyki i leki, jako licencjobiorcy, wraz ze
wsparciem inżynieryjnym w celu dostosowania rozwiązania do
specyficznych wymagań klienta.

BOUA20180830004

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji opakowań do takich
produktów spożywczych jak ciastka i bułki, ciasteczka, słodycze,
lody, półprodukty, produkty mrożone, produkty mięsne, owoce
morza, produkty mleczne i tak dalej. Firma dąży do rozszerzenia
geografii sprzedaży i wykorzystania swojego potencjału
eksportowego. Firma poszukuje partnerów do nawiązania
długotrwałych relacji partnerskich w ramach agencji handlowej lub
umowy produkcyjnej.

20/10/2019

BOTR20180906001

Turecka firma specjalizuje się w produkcji plastikowych części
poprzez formowanie wtryskowe. Firma produkuje różne produkty
plastikowe dla branży samochodowej, obronnej, medycznej,
elektronicznej, AGD oraz budowlanej. Firma szuka agentów
komercyjnych w celu rozszerzenia swojej sieci dystrybucji i oferuje
swoje moce produkcyjne do produkcji części plastikowych
formowanych wtryskowo.

20/10/2019

BODE20180924001

Niemiecka firma inżynieryjna jest aktywna w rozwoju i produkcji
narzędzi i prototypów w technologii formowania wtryskowego, jak
również w produkcji części plastikowych metodą wtryskową. Z
powodu posiadania wolnych mocy przerobowych, firma szuka
nowych klientów. W związku z tym, że firma produkuje na zlecenie,
chciałaby nawiązać współpracę z agentami komercyjnymi
posiadającymi klientów w poszukiwanych branżach w celu zawarcia
umowy komercyjnej. Firma szuka partnerów na całym świecie.

09/10/2019

BOUA20180828004

Ukraińska firma produkuje artykuły ze szkła - od pojemności 40 ml
do 2 litrów. W celu rozszerzenia geograficznego swojej sprzedaży
zagranicznej, firma szuka partnerów na długoterminową
współpracę na zasadzie umowy produkcyjnej.

12/10/2019

BOUK20180509003

MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii założone w 1926 r. jest
światowym liderem w dziedzinie rozwoju i dostaw nanorurek

19/10/2019

31

węglowych (CNT) i materiałów 2D dla nowych i powstających
technologii. Firma zbudowała pozycję niezależnego,
międzynarodowego, wydajnego producenta chemikaliów.
Przedsiębiorstwo produkuje szeroką gamę materiałów z grafenu i
azotku boru, które chce sprzedawać na rynkach zagranicznych w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOUK20180813001

Ta uznana brytyjska firma specjalizuje się w projektowaniu
unikalnych pojemników do napojów i na przekąski dla branży
rozrywkowej, sportowej i turystycznej. Firma chce rozwijać swoją
sieć dystrybucji za granicą, dlatego poszukuje nowych partnerów
do współpracy w ramach umowy dystrybucji lub umowy
przedstawicielstwa.

03/10/2019

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

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BOBE20180816001

Belgijska firma specjalizująca się w usługach e-learning, poszukuje
partnerów. Oferując spersonalizowane szkolenia oraz wirtualne
zajęcia, firma wykorzystuje najbardziej innowacyjne narzędzia
informatyczne do procesu edukacji. Firma chciałaby świadczyć
swoje usługi nauczania na odległość w ramach umowy o
świadczenie usług lub umowy podwykonawstwa. Pod uwagę brana
jest także współpraca w ramach umów licencyjnych, szczególnie w
zakresie prowadzonej przez firmę metodologii e-learningu oraz
wytyczonych ram/schematów pedagogicznych oraz współpraca na
zasadach joint venture, gdzie możliwa będzie wymiana wiedzy z
firmami o podobnym profilu.

20/10/2019

BOUK20180906001

Firma z Wielkiej Brytanii opracowała unikalny, fluorescencyjny
związek leku, który ma wewnętrzne etykietowanie/kodowanie i,
dzięki stymulacji światłem, właściwości niszczenia komórek. Związki
fluorescencyjne mogą zrewolucjonizować zarówno obrazowanie
fluorescencyjne, jak i rynki fototerapeutyczne. Brytyjska firma

11/10/2019

32

poszukuje podmiotów o podobnym profilu działalności (np. firmy z
sektora nauki, jednostki badawczo-rozwojowe, itp.) do współpracy
w ramach umowy licencyjnej, w celu dystrybucji swoich produktów.
Idealny partner to taki, który posiada doświadczenie i odpowiednie
międzynarodowe kontakty/sieci.
Rumuńska firma specjalizuje się w usługach druku 3D. Firma
poszukuje międzynarodowych partnerów, którzy są w stanie
dostarczyć surowce wymagane w ich działalności. Współpraca z
zainteresowanymi partnerami będzie oparta na umowach o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

31/10/2019

MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowało technologię
umożliwiającą w pełni interaktywne i immersyjne środowisko
uczenia się do szkolenia pracowników służby zdrowia i służb
ratowniczych. Technologia ta pozwala realistycznie przedstawić
warunki, które można napotkać w różnych sytuacjach, w celu
znacznego polepszenia jakości szkolenia. MŚP chce rozszerzyć
działalność na nowe rynki i poszukuje agentów z odpowiednimi
powiązaniami w ramach umowy agencyjnej.

02/10/2019

BOUK20180830001

Brytyjskie MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowało
innowacyjną, wciągającą i interaktywną technologię do sal
lekcyjnych. Zapewnia ona wysokiej jakości doznania wzrokowe,
dźwiękowe, zapachowe i fizyczne, wspomagające naukę na etapie
edukacji wczesnoszkolnej i specjalnej. MŚP poszukuje
doświadczonych agentów współpracujących z instytucjami
edukacyjnymi i dostawcami materiałów edukacyjnych, by nawiązać
współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego.

02/10/2019

BOFR20180703001

Francuska firma szuka odsprzedawców lub dystrybutorów w
Holandii na swój modularny / dostosowywalny rower. Firma
opracowała kilka zestawów (transport osób, paczki, ładunki i
przewożenie artykułów spożywczych), aby przekształcić rower w
rower towarowy. Firma poszukuje umowy dystrybucyjnej ze
sprzedawcami rowerów / hurtownikami i dystrybutorami.

05/10/2019

BOUA20180913001

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości
zabawek plastikowych, takich jak: samochody, zestawy budowlane,
gry rozwijające, zabawki muzyczne, zestawy do zabawy w
piaskownicy oraz inne. Chcąc poszerzyć swoją sprzedaż oraz

25/10/2019

BRRO20180926001

BOUK20180830002
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wykorzystać potencjał eksportowy, firma poszukuje partnerów do
długoterminowej współpracy w ramach umów dystrybucji i umów
przedstawicielstwa.

BOFR20180921001

Francuska firma produkuje naturalne produkty do malowania
twarzy i do makijażu, przeznaczone do zabawy dla dzieci, pakowane
razem z naturalnym surowcem/składnikiem. Firma poszukuje
międzynarodowych dystrybutorów.

25/10/2019

BOIT20180703002

Włoska firma specjalizuje się w luksusowym i biznesowym
zakwaterowaniu we Florencji lub w okolicach i szuka agentów, biur
turystycznych i tour operatorów. Celem jest zawarcie umowy
agencyjnej lub usługowej. Firma oferuje wyrafinowane warunki
zakwaterowania w otoczeniu kulturalnego dziedzictwa oraz
naturalnych krajobrazów Florencji, szyte na miarę programy
biznesowe i czasu wolnego z uwzględnieniem ekologii i włoskiego
zielonego designu.

03/10/2019

BODE20180417017

Niemiecka firma stworzyła udaną lokalizację dla forum wydarzeń
kulturalnych, wystaw, spotkań i interdyscyplinarnych dialogów
adresowanych do działaczy ze wszystkich sektorów przemysłów
kreatywnych, ale skupiających się na architekturze i designie. Firma
szuka umowy usługowej, żeby zaistnieć na rynkach zagranicznych.

17/10/2019

Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości
plastikowych zabawek, takich jak samochody, zestawy do
budowania, gry rozwojowe, zabawki muzyczne, zestawy do
piaskownicy itp. oferuje swe produkty zagranicznym partnerom na
podstawie umowy produkcyjnej.

02/10/2019

Ta brazylijska firma została założona w 2009 roku i posiada siedzibę
w stanie Minas Gerais. Firma, która produkuje rowery dla dzieci,
młodzieży i dorosłych zarówno użytkowe jak i modele premium,
szuka europejskich pośredników. Firma oferuje szeroki wachlarz
rowerów w tym rowerki dla dzieci od 18 miesiąca życia, rowery
transportowe oraz rowery wyścigowe. Modele dostępne są w wielu
kolorach.

21/10/2019

Turecka firma produkuje wielofunkcyjne przyczepy kempingowe i
ma ponad 40 lat doświadczenia. Firma poszukuje dystrybutorów,
aby rozszerzyć swoją sieć dystrybucji i partnerów joint venture w

12/10/2019

BOUA20180913002

BOBR20180522010

BOTR20180817001
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celu podjęcia ostatecznego montażu i zwiększenia mocy
produkcyjnych.

Słowa klucze: marketing, poligrafia, działalność wydawnicza

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BODE20180709001

Niemiecki start-up oferuje innowacyjne, kreatywne rozwiązanie z
zakresu radia do sklepu, kompatybilne z różnymi modelami
biznesowymi i adresowane do klientów, sprawiające, że spędzają w
sklepie więcej czasu i wydają w nim więcej pieniędzy. Firma
poszukuje partnerów na terenie UE.

06/10/2019

BORO20180831001

Rumuńska firma specjalizuje się w usługach z zakresu druku 3D.
Firma dysponuje najnowocześniejszym sprzętem, który umożliwia
realizację szerokiej gamy produktów przy użyciu różnych rodzajów
surowców, zgodnie z wymaganiami klientów. Firma oferuje usługi
drukowania 3D na całym świecie. Współpraca z zainteresowanymi
partnerami będzie oparta na umowach o świadczenie usług.

03/10/2019

BRIE20180711001

Szybko rozwijająca się firma handlu detalicznego z Irlandii poszukuje
umowy produkcyjnej, aby znaleźć nowe i opłacalne markowe
ekologiczne rozwiązania do pakowania dla swoich nowatorskich
pudeł abonamentowych.

06/10/2019

BOSG20180904001

Singapurska firma z 30-letnim doświadczeniem oferuje pełne
spektrum usług projektowych wliczając konsultacje, projektowanie
układu wnętrz, projektowanie techniczne, instalacje, integrację,
wsparcie operacyjne i utrzymania. Inne oferowane rozwiązania to
zarządzanie imprezami na żywo i rozwiązania chmurowe. Firma
poszukuje europejskich nadawców TV jako partnerów do umów
usługowych.

17/10/2019

BOME20180813001

Czarnogórska firma ma ponad 40 lat doświadczenia w organizacji
targów handlowych i wystaw, różnych typów wydarzeń, w tym
korporacyjnych, konferencji, szkoleń i in. Firma oferuje usługi

12/10/2019
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podwykonawstwa.

Inne

Nr oferty

Treść oferty

Data
ważności

BODE20181015001

Niemiecka firma pragnie poszerzyć swoją sieć europejskich
dystrybutorów i agentów handlowych oferujących jej akcesoria
kuchenne jakości premium. Firma jest spółką-córką
międzynarodowego przedsiębiorstwa, które projektuje, produkuje
i dystrybuuje akcesoria kuchenne w ponad 60 krajach świata.
Oferta firmy obejmuje odlewane, aluminiowe garnki i rondle,
brytfanny, pojemniki na żywność, deski do krojenia, noże, butelki
hydracyjne itp., produkowane w palecie eleganckich kolorów.

27/10/2019

BOIL20180818001

Izraelska firma ma do zaoferowania inteligentną technologię
przeznaczoną dla zwierząt domowych (psów i kotów). Urządzenie,
które zwierzę nosi na sobie, po raz pierwszy umożliwia jego
właścicielowi zbadać, w jaki sposób zmieniają się dane
biometryczne zwierzęcia pod wpływem konkretnych chorób,
procesu leczenia oraz różnych zdarzeń. Zastosowany inteligentny
kołnierz pozwala monitorować w sposób ciągły i nieinwazyjny
siedem wskaźników biometrycznych z jednoczesnym dostępem do
informacji w czasie rzeczywistym i wysyłaniem komunikatów
ostrzegawczych. Firma poszukuje partnerów do współpracy w
ramach umowy przedstawicielstwa i umowy dystrybucji.

31/10/2019

BRNL20181018001

Holenderskie MŚP, które oferuje wieńce-karminiki dla ptaków,
poszukuje partnera produkcyjnego, najlepiej w Europie
Wschodniej, do zawarcia umowy produkcyjnej. Partner, którego
poszukuje ta firma, ma odpowiedni zakład produkcyjny (fabryka) i
dołącza wieńce słomiane, orzeszki ziemne, nasiona i inne produkty
dla ptaków z klejem i zszywkami do produkcji wieńców dla ptaków.
Konieczne jest również pakowanie produktów w kartony
indywidualne i kartonowe.

31/10/2019
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BOFR20180731001

Francuska firma o wysokich wartościach etycznych jest
producentem produktów dla dzieci, takich jak hamaki lub nosidełka
dziecięce. Produkty łączą bezpieczeństwo, jakość, wzór i szacunek
dla naszej planety.
Firma sprzedaje produkty wyprodukowane we Francji dla
niemowląt na rynku francuskim oraz europejskim. Firma obecnie
poszukuje godnych zaufania dystrybutorów i / lub przedstawicieli
handlowych, aby rozszerzyć swoją działalność.

02/10/2019

BOIL20180805001

Izraelska firma opracowała wiodące na świecie rozwiązanie
taktyczne, które łączy innowacyjne technologie z lekkimi
materiałami, dzięki czemu może być łatwo przenoszone przez
jedną osobę i pozwala uzyskać potężny zestaw narzędzi, które
mogą przełamać dowolną konstrukcję z maksymalną prędkością.
Te unikalne zestawy są używane przez policję, strażaków, siły
zbrojne i militarne w Izraelu i na całym świecie. MŚP poszukuje
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy o
pośrednictwie handlowym.

06/10/2019

BOFR20180806002

Francuska firma jako jedyna w Europie zaprojektowała i
wyprodukowała 2 rodzaje technologii magazynowania wodoru do
zastosowań mobilnych, nomadycznych lub stacjonarnych: system
ciśnieniowy i system wodorowy, który przechowuje wodór w
postaci stałej pod niskim ciśnieniem. Przedsiębiorstwo chciałoby
nawiązać współpracę na podstawie umów: podwykonawstwa,
pośrednictwa handlowego i świadczenia usług dystrybucji w celu
rozwinięcia know-how, sprzedaży na poziomie międzynarodowym.
Firma stale wprowadza innowacje na rzecz zrównoważonego
rozwoju w zakresie energii naturalnych.

04/10/2019
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