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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOUK20171120003 

Od 2001r. firma brytyjska z sektora MŚP produkuje stalowe 

elementy konstrukcyjne, takie jak panele dostępu, osłony 

wentylacyjne, elementy z prasowanej stali (elementy tłoczone ze 

stali) oraz akcesoria formowane z metalu. W zakresie obecnych 

produktów są panele dostępowe do ścian i sufitów, posiadające 

klasyfikację ogniową zgodnie ze specyfikacjami europejskimi. Firma 

oferuje szeroką gamę produktów, wytwarzanych zgodnie z 

najwyższymi standardami jakości. Obecnie firma ta poszukuje 

możliwości produkcji nowych i innowacyjnych produktów dla 

sektora budowlanego. Oferują umowę o produkcję firmom z nowymi 

innowacyjnymi produktami, które chcą ulepszyć istniejące produkty 

lub dodać nowe produkty do swojej oferty. 

15/01/2019 

BRES20180104001 

Hiszpański producent technologii produkcji napojów oraz napojów 

samogrzanych, poszukuje producenta metalowych nakrętek do 

samodzielnego podgrzewania puszki. Producent mógłby być 

zlokalizowany w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej. 

Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

15/01/2019 

BODE20171110001 

Posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku niemiecka firma 

produkująca metalowe konstrukcje, świadcząca usługi obróbki 

metalu oferuje wysokiej jakości konstrukcje metalowe, wyroby z 

blachy oraz usługi obróbki stali i aluminium przy użyciu 

najnowocześniejszych technologii. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w oparciu o umowy produkcyjne i podwykonawstwa. 

24/01/2019 

BODE20171110001  

Znany niemiecki producent metalowych konstrukcji aktywny na polu 

obróbki metalu oferuje wysokiej jakości konstrukcje metalowe, 

arkusze metalowe, jak również usługi związane z obróbką stali 

nierdzewnej z użyciem najwyższych technologii. Firma szuka 

24/01/2019 
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partnerów do współpracy we wszystkich regionach, w których działa 

sieć EEN. Poszukiwana jest umowa produkcyjna lub 

podwykonawstwo. 

BODE20180110001  

Niemiecka firma z branży obróbki metali, z zakładem produkcyjnym 

w Bułgarii, specjalizującym się w produkcji spawanych konstrukcji 

stalowych dla maszyn transportowych i rolniczych, dźwigów, 

dźwigów, sprzętu i maszyn (drogowych) poszukuje inwestorów 

chętnych do zakupu akcji zakładu produkcyjnego w Bułgarii na 

podstawie umowy przejęcia lub zainteresowanych inwestowaniem 

w zakład produkcyjny w ramach umowy finansowej. 

 

26/01/2019 

BRSE20180103001 

Szwedzka firma poszukuje producenta wysokiej klasy lamp w Polsce, 

Włoszech czy Portugalii. Producent musi być w stanie obsłużyć 

mniejsze zamówienia rzędu ok. 100 szt. łącznie z opakowaniem. 

Większość lamp wykonana jest ze stali i/lub szkła i preferowane jest 

doświadczenie w podobnych projektach. Producent musi być w 

stanie obsłużyć szkło (dmuchane i odlewane) oraz cięcie stali 2D i 

3D. Zaletą jest znajomość oznakowania CE i testowania UL. 

18/01/2019 

BOIL20171031001 

Izraelska firma, pionier w dziedzinie industrializacji Izraela, dzięki 

opracowaniu własnych metod planowania, produkcji i montażu 

wyrobów stalowych, uzyskała pozycję światowego dostawcy. 

Obecnie produkty firmy są wykorzystywane w różnych branżach, np. 

w rolnictwie, budownictwie, w branży sportowej, chłodniczej, 

energetycznej oraz w sektorze bezpieczeństwa. W związku z 

planowanymi realizacjami konstrukcji stalowych dla centrów 

logistycznych w takich krajach jak: Nigeria, Tanzania oraz Kenia, 

firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 

dystrybucji, produkcji lub umowy podwykonawstwa. 

1/11/2019  

BOQA20171204001 

Ten uznany w Katarze producent specjalnych stalowych drzwi 

oferuje produkty o najwyższej jakości i w pełnej zgodności z 

międzynarodowymi standardami. Firma poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych dla swojej gamy produktów. 

17/01/2019 

BOQA20171207001 

Od 2008 roku ta katarska firma produkująca wyroby przemysłowe 

specjalizuje się w produkcji różnych metalowych beczek z różnymi 

rodzajami pokryw. Beczki są sprzedawane głównie do przemysłu 

naftowego i petrochemicznego, ale nie tylko. Firma poszukuje 

04/01/2019 
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dystrybutorów dla swoich produktów. 

BOQA20171210001 

Katarski producent rozdzielnic, blach stalowych i wykonawca 

malowania proszkowego poszukuje dystrybutorów z kontaktami w 

takich sektorach jak ropa i gaz, kolejnictwo, skrzyżowania, stadiony i 

infrastruktura handlowa, do wejścia na zagraniczne rynki. 

10/01/2019 

BORO20171218001 

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji metalowych konstrukcji 

do budynków mieszkalnych i przemysłowych. Firma posiada 

niezbędne wyposażenie oraz wykwalifikowany personel, aby 

zapewnić najwyższe standardy jakości wykonania otrzymanych 

zamówień.   Firma poszukuje międzynarodowych partnerów 

aktywnych w sektorze budownictwa. Współpraca będzie oparta na 

umowie podwykonawstwa. 

08/01/2019 

 BRRU20171221013 

Rosyjska firma zajmuje się produkcją i dystrybucją 

przeciwwybuchowych i wodoodpornych urządzeń do produkcji gazu 

wybuchowego, ropy naftowej, przemysłu chemicznego i węglowego. 

Firma poszukuje zagranicznych producentów wyrobów ze stali 

walcowanej, mosiądzu, stali narzędziowej, żeliwa, styków 

srebrowych, farb i lakierów do współpracy w ramach umowy 

produkcyjnej. 

15/01/2019 

BORS20171210001 

Serbska firma opracowała innowacyjny materiał nieorganiczny do 

powlekania, który umożliwia ochronę antykorozyjną statków, łodzi i 

jachtów. W porównaniu z innymi tego typu produktami, powłoka ta 

jest bardziej skuteczna w zabezpieczeniu antykorozyjnym 

powierzchni w dłuższej perspektywie czasu i jest łatwiejsza w użyciu. 

By rozszerzyć sieci sprzedaży przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z 

partnerami biznesowymi z Europy na podstawie umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.  

29/01/2019 

BOSI20171227002 

Mała, rodzinna słoweńska firma produkująca wyroby ze stali w 

wykorzystaniem nowoczesnych maszyn oferuje swoje usługi w 

zakresie obróbki stali, aluminium, materiałów nierdzewnych oraz 

innych metali i niemetali w oparciu o umowy produkcyjne lub 

podwykonawstwa. 

17/01/2019 

BOUK20171211001 
Brytyjska firma od 2001 r. produkuje stalowe materiały budowlane. 

Są to kompletnie wyposażone panele dostępu, kanały 

wentylacyjne/dymniki, elementy stalowe i akcesoria. Panele ścienne 

03/01/2019 
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i sufitowe spełniają europejskie normy przeciwpożarowe i 

produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Firma 

poszukuje wyłącznych dystrybutorów swoich produktów do zawarcia 

umów dystrybucji. 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOBG20171128001  

Bułgarski producent mebli do domu takich jak meble kuchenne, 

garderoby, biurka, stoły, łóżka itp. szuka współpracy z zagranicznymi 

partnerami w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

19/01/2019 

BOBG20171102002  

Bułgarski producent wysokiej jakości mebli do sypialni i kuchni szuka 

dystrybutorów oraz przedstawicieli handlowych w celu sprzedaży 

swoich produktów na rynku europejskim. Firma chce współpracować 

na zasadzie umowy produkcyjnej w oparciu o umowę zlecenie. 

25/01/2019 

BOBG20171231001 

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości drzwi 

drewnianych poszukuje dystrybutorów. Firma ma wieloletnie 

doświadczenie w handlu materiałami budowlanymi i jest dobrze 

znana na rynku bułgarskim. Firma produkuje standardowe drzwi, a 

także niestandardowe wykonane według specyfikacji klienta. Firma 

rozważa również współpracę na zasadzie umowy produkcyjnej z 

zagranicznymi producentami w tym sektorze. 

16/01/2019 

BODE20171206003 

Niemiecka firma z sektora MSP stworzyła rozwiązanie, które pozwala 

na obliczanie objętości stosów drewna. Proces mierzenia polega na 

zrobieniu stosowi zdjęcia aparatem wbudowanym w telefonie. 

Kalkulacja jego objętości odbywa się offline na telefonie. Firma 

poszukuje agentów handlowych (hurtowników, detalistów) z 

sektorów gospodarki leśnej oraz maszyn rolniczych w celu 

współpracy w oparciu o prowizję.  

11/01/2019 

BOES20171103001 Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji drewna do wędzenia 

produktów spożywczych oraz do wykorzystania przy grillowaniu. 
15/01/2019 
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Pakunki do dystrybucji w gospodarstwie domowym lub w 

restauracjach. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie, Ameryce i 

krajach arabskich, nastawionych na duże powierzchnie i 

wyspecjalizowanych w marketach i sektorze cateringu. 

BORO20170720002 

Rumuński producent solidnych pokojowych mebli drewnianych 

oferuje do dystrybucji meble na zamówienie. Firma jest 

zainteresowana ustanowieniem długoterminowej współpracy z 

wiarygodnymi partnerami aktywnymi w dystrybucji tego typu mebli. 

09/01/2019 

BOUA20171226001  

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji mebli i sprzętu do 

szkół, biura oraz domu jest gotowa rozszerzyć swój rynek i 

zaoferować dystrybucję swoich produktów partnerom 

międzynarodowym doświadczonym w pracy na rynku UE. 

12/01/2019 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  

BOAM20171122003  

Ta armeńska firma specjalizuje się w produkcji dywanów i szuka 

agentów komercyjnych. Firma ma ponad 50 lat doświadczenia na 

tym polu i produkuje około 10 typów tradycyjnych i nowoczesnych 

dywanów. 

23/01/2019 

  BOIT20171214001  
Firma obuwnicza zlokalizowana na południu Włoch (Neapol) szuka 

umowy dystrybucyjnej w Europie i Rosji. 
24/01/2019 

 BRUK20180109001 

Brytyjska marka biżuterii poszukuje europejskiego producenta 

biżuterii do produkcji naszyjników, bransoletek, pierścionków i 

kolczyków w wysokim standardzie z wykorzystaniem srebra 

pochodzącego z recyklingu w procesie umożliwiającym identyfikację. 

Producent musi doceniać zrównoważone techniki produkcji, 

oferować pełną usługę produkcyjną i być otwartym na korzystanie z 

metalizowanych metali szlachetnych pochodzących z recyklingu. 

15/01/2019 

  BORU20171219001  Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji odzieży oraz 15/01/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

akcesoriów, szuka partnerów zagranicą do współpracy na zasadzie 

umowy dystrybucyjnej. 

BODE20171017001 

Niemiecki producent wysokiej jakości skórzanych toreb i akcesoriów 

męskich i damskich, dobrze znany lokalnie i na arenie 

międzynarodowej, planuje rozszerzyć swoją działalność. Firma 

poszukuje lokalnych partnerów handlowych w Skandynawii, Polsce i 

Wielkiej Brytanii, posiadających doskonałą znajomość rynku 

wyrobów skórzanych i modowych oraz zatwierdzonych powiązań z 

detalistami, domami towarowymi itp. Typy współpracy mogą być 

świadczone za pośrednictwem agencji handlowej lub umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

  

02/01/2019 

BOFR20180104001  

Francuska firma projektuje, produkuje i dystrybuuje odzież sportową 

dla kobiet za pośrednictwem sklepów koncepcyjnych, luksusowych 

domów towarowych, centrów fitness i Internetu. Francuska firma 

chciałaby się rozwijać na rynku europejskim, dlatego poszukuje 

dystrybutorów. 

 

18/01/2019 

BRNL20171201001  

Firma z siedzibą w Holandii specjalizuje się w projektowaniu 

tekstyliów domowych. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na 

ich produkty firma poszukuje fabryk specjalizujących się w produkcji 

ręczników Hammana. Ręczniki Hammana muszą posiadać frędzle, 

nadruk w pełnym kolorze i muszą być wykonane w 100% z bawełny. 

MŚP poszukuje partnera produkcyjnego. 

22/01/2019 

BOHR20171111001  

Chorwacka firma, producent nowoczesnego, praktycznego i 

użytecznego produktu, zaprojektowanego do ochrony obuwia 

damskiego podczas jazdy, oferuje swoje produkty dystrybutorom 

(umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych) i przedstawicielom 

handlowym (umowa agencyjna), aby znaleźć nowe rynki dla ten 

innowacyjny produkt. 

05/12/2018 

BOIL20171205001 

Ta izraelska firma posiada ponad 40-letnie doświadczenie w 

produkcji, marketingu i dystrybucji różnego rodzaju ochronnych 

wyrobów tekstylnych, np. kamizelek kuloodpornych, kamizelek 

taktycznych, kombinezonów ochronnych - chemicznych, 

biologicznych, radiologicznych lub jądrowych (CBRN), odzieży 

ochronnej stosowanej na zewnątrz, sprzętu terenowego (namioty, 

plecaki) dostarczanego różnym siłom bezpieczeństwa, w tym 

izraelskim siłom zbrojnym (IDF), a także klientom cywilnym. Firma 

20/01/2019 
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poszukuje partnerów dystrybucyjnych, produkcyjnych i 

franczyzowych. 

BOIT20161024001 

Mała firma z południowych Włoch specjalizuje się w produkcji 

akcesoriów mody damskiej, produkowanych ręcznie zgodnie z 

lokalną tradycją i poszukuje dystrybutorów w innych krajach. 

17/01/2019 

BOIT20171222001 

Włoska firma specjalizuje się w produkcji dzianin kaszmirowych dla 

mężczyzn i kobiet. Produkcja jest w 100% wykonana we Włoszech. 

Firma jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z detalistami i 

zawarciem umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Partnerzy 

mogą pochodzić z dowolnego kraju Unii Europejskiej. 

23/01/2019 

BRRU20171219001 

Rosyjski producent odzieży specjalizujący się w produkcji 

zaawansowanych technologicznie produktów premium do odzieży 

poszukuje dewelopera i właściciela znaku firmowego do produkcji 

wyrobów odzieżowych marki handlowej w fabryce rosyjskiej firmy 

oraz do promocji marketingowej takich wyrobów na rynku rosyjskim. 

Spółka chce zawrzeć umowę franczyzową. 

12/01/2019 

BOLT20180105001 

Litewska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży hurtowej 

różnych rodzajów przędzy, w tym sznurka do makramy. Obecnie 

poszukuje partnerów za granicą do współpracy w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umów agencyjnych. 

09/01/2019  

BORO20161125009 

Rumuńska firma z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji 

cholewek do obuwia, poszukuje długoterminowej, międzynarodowej 

współpracy na rynku europejskim, w ramach umowy produkcji. 

Rumuński partner jest w stanie spełnić potrzeby i wymagania takich 

firm obuwniczych, które prezentują szeroki zakres specyficzne 

działań związanych z produkcją obuwia. 

03/01/2019 

BORO20161219006  

Rumuńska firma produkuje plastikowe przedmioty do użytku 

przemysłowego i konsumpcyjnego. Firma poszukuje współpracy z 

partnerem europejskim na podstawie umowy podwykonawstwa. 

11/12/2018 

BRSE20180112001  

Szwedzki start-up poszukuje producenta serwetek sanitarnych. 

 Firma chce zawrzeć umowę produkcyjną na produkt o najmniejszym 

możliwym wpływie na środowisko, termin dostawy wynoszący trzy 

tygodnie od złożenia zamówienia i możliwość wydrukowania 

własnych projektów na opakowaniu. 

15/01/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

BORO20170421001 

Rumuński producent odzieży sportowej dla dorosłych i dzieci jest 

zainteresowany umowami produkcyjnymi z zagranicznymi 

producentami lub projektantami podobnych ubrań z Europy. 

15/01/2019 

BOUA20171017001  

Ukraińska firma z regionu Chernihiv, która produkuje ubrania dla 

mężczyzn i kobiet, które produkuje na zamówienie z rzadkich 

materiałów, szuka partnerów w UE dla zawarcia dużych i 

regularnych zamówień i kooperacji na zasadzie umowy produkcyjnej. 

30/01/2019 

BRUK20180110002 

Ta północnoirlandzka firma poszukuje producentów szycia, którzy 

mogą produkować wysokiej jakości artykuły kuchenne/stołowe z 

materiałów włókienniczych, takie jak serwetki, obrusy itp. na 

podstawie umowy o podwykonawstwo. 

12/01/2019 

 BORU20171206001 

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji wełnianych pokrowców 

z owczej skóry na siodełka samochodowe, siodełka, maty 

artystyczne i inne artykuły wykonane z owczej skóry poszukuje 

partnerów w innych krajach do zawarcia umowy o świadczenie usług 

dystrybucji. 

25/01/2019 

BOSI20171227001  

Słoweńska firma start-up, która specjalizuje się w produkcji 

funkcjonalnych i stylowych produktów, opracowała cienkie portfele, 

które można nosić także wokół paska. Firma dąży zatem do zawarcia 

nowych umów z dystrybutorami. 

 

12/01/2019 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOIL20171220002 

Izraelska firma specjalizująca się w ekologicznych nawozach 

zastępujących pestycydy opracowała wydajny insektycyd do użytku 

w szklarniach. Jego zalety w porównaniu do stosowanych dotychczas 

to sprawdzona skuteczność, nietoksyczność, zdolność do rozpylania 

na każdą powierzchnię, brak rozpuszczalników, odporność na wodę i 

taniość. Docelowymi partnerami są dystrybutorzy i rolnicy. Firma 

22/01/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

zawrze umowy usług dystrybucyjnych. 

BOJO20171126002 

Jordańska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju 

nawozów, takich jak wodorozpuszczalne, pasty i płyny, poszukuje 

dystrybutorów lub agentów w krajach UE. Firma zawiąże umowy 

agencji handlowej lub dystrybucji na dostarczanie swoich produktów 

rolnikom i do reprezentacji firmy na rynkach UE. 

04/01/2019 

 

BOUK20171216001  

Brytyjska firma produkująca inhibitory piany tu do przetwarzania 

buraków cukrowych lub warzyw korzeniowych na etapach zarówno 

zimnych, jak i gorących poszukuje firm z wiedzą branżową, które 

mogłyby działać jako ich dystrybutorzy reprezentujący swoje 

produkty w przemyśle spożywczym / przetwórstwa cukru. Produkt 

bardzo skutecznie zmniejsza zużycie produktu w porównaniu z 

produktami konkurencji. Jest również certyfikowany jako zgodny z 

certyfikatem koszerności i Halal jak również z amerykańską 

certyfikacją FDA. 

25/12/2018 

BOCY20170823001  

Cypryjska firma, specjalizująca się w produkcji oliwy z oliwek z 

pierwszego tłoczenia, poszukuje partnerów w ramach umowy o 

pośrednictwie handlowym i dystrybucji. Potencjalni partnerzy 

powinni reprezentować i sprzedawać produkt firmy cypryjskiej 

klientom w swoich krajach. 

26/12/2018 

BODE20171120001 

Niemiecka firma zajmuje się handlem drewnem i półproduktami z 

Rosji, Białorusi i innych krajów Europy Wschodniej z wieloletnim 

doświadczeniem. Drewno i półprodukty są oferowane z różnych 

rodzajów drzewa o różnych jakościach. Firma poszukuje nowych 

partnerów zainteresowanych kupowaniem półproduktów z drewna 

Możliwymi partnerami są sklepy z artykułami z drewna, sklepy typu 

"zrób to sam". Poszukiwana umowa o świadczenie usług dystrybucji. 

05/12/2018 

BOIL20171126001  

Izraelska firma rolnicza specjalizuje się w produkcji i sprzedaży 

nasion, oferuje nasiona koniczyny do wykorzystania na paszę dla 

zwierząt, obornik i mieszanki dla zielonego rolnictwa jako środka 

zapobiegającego chwastom i wzbogacającym glebę w azot. Zalety 

produktu obejmują uniwersalność stosowania parametrów (typ 

pogoda / gleba), zapobieganie erozji gleby, opłacalność dla 

użytkownika. Poszukiwana umowa o pośrednictwo handlowe i 

dystrybucyjne. 

22/12/2018 
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BOIL20171214002 

Izraelskie przedsiębiorstwo opracowuje i produkuje wysokiej jakości 

innowacyjne weterynaryjne dodatki paszowe, środki owadobójcze i 

dezynfekcyjne dla drobiu, zwierząt gospodarskich, bydła, koni i 

zwierząt domowych. Firma posiada certyfikat systemu zarządzania 

ISO 9001-2015. Poszukuje profesjonalnego i lojalnego lokalnego 

dystrybutora w celu podjęcia długotrwałej współpracy. 

Przedsiębiorstwo dąży do podpisania umów o świadczeniu usług 

dystrybucyjnych lub pośrednictwa handlowego, a także rozważa 

zawarcie umowy produkcyjnej. 

21/01/2019 

BOQA20171127001 

Katarska firma zajmująca się prażeniem orzeszków suchych jest 

spółką siostrzaną ze szwedzkiej grupy. Produkuje przekąski i suche 

prażone produkty. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów 

handlowych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i na Bliskim Wschodzie. 

22/12/2018 

  BOBG20171123001  

Bułgarska firma usytuowana w południowo-wschodniej Bułgarii, 

specjalizuje się w produkcji i handlu świeżymi jajami. Produkty firmy 

są bezpiecznie transportowane. Ogromny nacisk kładziony jest na 

spełnienie standardów zdrowotnych. Firma jest w stanie zapewnić 

każdą ilość jaj. Firma chciałaby nawiązać współpracę na zasadzie 

umowy dystrybucyjnej usługowej oraz komercyjnej. 

15/01/2019 

BRQA20171219001 

Firma z Kataru - lider w branży rolno-spożywczej, prowadzi 

działalność w zakresie dystrybucji żywności oraz dostaw kwiatów, 

świeżych owoców i warzyw na rynek lokalny. Poszukuje 

dostawców/producentów produktów spożywczych poprzez umowę 

o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

17/01/2019 

  BOIT20161024002  

Mała włoska firma specjalizująca się w produkcji herbaty, produktów 

dietetycznych i kosmetycznych jest zainteresowana 

międzynarodową kooperacją na zasadzie umowy dystrybucyjnej. 

15/01/2019 

  BOIT20171205001  
Firma zajmująca się importem i eksportem kawy z południowych 

Włoch szuka umowy dystrybucyjnej. 
24/01/209 

 BOIT20171128003 

Firma z południowych Włoch specjalizuje się w produkcji i sprzedaży 

tradycyjnych produktów spożywczych (sosów, przypraw do chleba 

czosnkowego, oliwek w zalewie). Firma poszukuje dystrybutorów w 

krajach Europy. 

04/01/2019 

 BORU20171107002 Rosyjska firma specjalizuje się w handlu hurtowym i detalicznym 

ekologicznymi produktami spożywczymi (miodem, herbatą, 
30/01/2019 
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produktami wegetariańskimi, orzechami i suszonymi owocami, 

słodyczami itp.), eko-kosmetykami i środkami ochrony poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach usług dystrybucyjnych. 

 BORU20171213001 

Rosyjska firma z regionu Sverdlovsk specjalizuje się w produkcji, 

handlu hurtowym i detalicznym przyprawami, herbatą poszukuje 

partnerów zagranicznych do współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

16/01/2019 

 BOTR20171218001 

Turecka firma z regionu Isparta, specjalizująca się w połowie i 

przetwarzaniu sandaczy, pstrągów i raków, a także innych ryb, 

poszukuje dystrybutorów z dobrymi kontaktami z centrami 

handlowymi, sklepami z produktami morskimi lub restauracjami z 

owocami morza. 

  

17/01/2019 

BOAM20171122004  

Armeńska firma produkuje 100% czystych olejów spożywczych 

pozyskiwanych z nasion (siemię lniane, konopie, sezam) i pestki 

(morela, winogrona i brzoskwinia). Firma poszukuje dystrybutorów i 

agentów do zawierania umów dystrybucyjnych i / lub umów 

agencyjnych. 

 

03/01/2019 

BOAM20171124001  

Armeńska firma specjalizująca się w produkcji wina poszukuje 

agentów i dystrybutorów do współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych i / lub umowy agencyjnej. 

   

 

09/01/2019 

BOBG20171228001 

Bułgarska firma specjalizująca się w uprawie organicznej 

biocertyfikowanej herbaty z gór Pirin (Sideritis scardica Griseb) 

rozwija markę i produkt od 8 lat. Są one znane na rynku bułgarskim i 

bałkańskim. Firma poszukuje dystrybutorów do wejścia na rynki 

światowe. 

17/01/2019 

BOCY20170928001 

Cypryjska firma produkująca świeży 100% sok z granatu i miąższ 

granatu poszukuje partnerów biznesowych za granicą w ramach 

umów pośrednictwa handlowego i dystrybucyjnych, którzy będą 

reprezentować i dystrybuować produkty firmy w swoich krajach. 

02/01/2019 

BOES20170926001 

Hiszpańska firma produkująca jedzenie dla dzieci w plastikowych 

tubkach i woreczkach do specjalnych zastosowań dietetycznych dla 

całej rodziny (koktajle, jogurty), specjalizująca się w produkcji dla 

marek własnych poszukuje dystrybutorów oraz zainteresowane sieci 

sklepów spożywczych. 

24/01/2019 
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BOES20171120001 

Rodzinna firma z Hiszpanii opracowuje "hiszpańskie boquerony": 

anchois w occie i w oleju. Ich produkty są wykonane tradycyjnymi 

metodami, ręcznie, są naturalne i zdrowe. Firma poszukuje 

dystrybutorów zainteresowanych ich produktami, w szczególności 

sklepami dla smakoszy / delikatesów. 

17/01/2019 

BOES20171201001  

Mała hiszpańska wytwórnia win, zlokalizowana w Ribeira Sacra, w 

północno-zachodniej części półwyspu, produkująca 130 000 litrów 

wina z winogron Mencia i Godello, szuka dystrybucji lub umowy 

handlowej dla swoich win w Europie. 

 

17/01/2019 

BOES20180104001 

Hiszpańska firma produkuje i komercjalizuje oliwę z oliwek 100% 

extra virgin w sprayu do gotowania wszystkich typów potraw oraz do 

zastosowań leczniczych. Firma poszukuje umów dystrybucji z 

partnerami w rożnych krajach europejskich. 

23/01/2019 

BOFI20180104001  

Fińska firma produkująca suszone i sproszkowane borówki czarne, a 

także chaga z grzybów i sprout świerkowy poszukuje partnerów, 

którzy wykorzystaliby te produkty jako składniki procesu 

produkcyjnego. Poszukiwani są partnerzy z branży spożywczej. 

Partnerstwo uznaje się za umowę o podwykonawstwo. 

 

16/01/2019 

BOFI20180108001 

Fińska firma produkująca wyroby z ksylitolu, oparte na naturalnych 

substancjach słodzących, które smakują jak cukier ale są uznawane 

za zdrowszą alternatywę. Firma poszukuje partnerów, który chcieliby 

sprzedawać produktu z ksylitolu jako dystrybutorzy. 

17/01/2019 

BOFR20171129001 

Francuska firma specjalizuje się w produkcji dodatków do pieczenia, 

przetworów oraz składników do ciast. Firma współpracuje z 

sektorem cateringowym oraz hurtowniami. Jej głównymi 

produktami są laski i ekstrakty z wanilii bourbon. Firma oferuje 

również szeroką gamę przypraw, suszonych ziół oraz produktów 

organicznych. Firma poszukuje dystrybutorów i hurtowników w celu 

rozszerzenia swojej działalności na cały świat. 

11/01/2019 

BOIT20170411001 

Młoda, innowacyjna włoska firma specjalizuje się w produkcji ciasta 

w formie półproduktu do wyrobu rzemieślniczych lodów. Firma 

poszukuje dystrybutorów. 

10/01/2019 

BOJO20171212002 
Wiodąca jordańska firma, specjalizująca się w produkcji 

orientalnych, arabskich słodyczy poszukuje dystrybutorów w 

Europie. Firma sprzedaje swoje produkty w USA, Arabii Saudyjskiej 

09/01/2019 
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oraz w Kuwejcie. 

BOJO20171230001 

Jordańska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości zdrowej 

kawy, takiej jak kawa daktylowa i jęczmienna, oraz specjalnych 

produktów spożywczych, takich jak zupy i przyprawy. 

Przedsiębiorstwo jest zainteresowane rozszerzeniem eksportu na 

inne rynki i współpracą z partnerami europejskimi na podstawie 

umów o świadczeniu usług pośrednictwa handlowego, dystrybucji 

czy umów produkcyjnych. 

17/01/2019 

BOTR20171227001 

Turecka firma z siedzibą w Antalyi specjalizuje się w produkcji 

dżemów i marmolad z różnych owoców i warzyw. Firma poszukuje 

dystrybutorów, którzy będą sprzedawać swoje produkty w różnych 

krajach sieci, mając na celu sprzedawców detalicznych, sklepy sieci 

spożywczych lub firmy, które potrzebują tych produktów w swojej 

produkcji. 

 

15/01/2019 

BRJP20180105001 

Japońskie przedsiębiorstwo oferuje unijnym producentom sera 

twarogowego i mascarpone umowę produkcyjną. Firma nie 

poszukuje produktów już wprowadzonych na rynek, lecz surowców, 

które można by rozwinąć w nowe produkty na rynek japoński. 

Produkty powinny być zamrażane i spełniać wymagania jakościowe 

określone przez japońską firmę. 

08/01/2019 

BOES20180109001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

innowacyjnych rozwiązań służących utrzymaniu i ochronie lasów 

oraz ochronie naturalnych i nasadzonych drzew i gatunków roślin 

przed wpływem zwierząt gospodarskich i/lub dzikich. Firma 

opatentowała sztuczny, kolczasty ochraniacz krzewów oparty na 

inżynierii bionicznej oraz wielofunkcyjne narzędzie do zawijania i 

odwijania różnego rodzaju drutu. Przedsiębiorstwo poszukuje 

pośredników handlowych, którzy wprowadzają innowacyjne 

rozwiązania w innych krajach. 

26/01/2019 

BOMK20171113001  

Macedoński producent naturalnej wody mineralnej, napojów 

bezalkoholowych, napojów bezalkoholowych, napojów 

energetycznych i piwa alkoholowego poszukuje partnerów 

biznesowych w UE i innych krajach. Firma, z 22 letnimi tradycjami, 

jest zainteresowana rozwojem szerokiej gamy produktów na rynkach 

zagranicznych poprzez współpracę z podmiotami zainteresowanymi 

05/12/2018 
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umową o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOAM20171215001  

Ormiańska firma, założona w 2005 roku, specjalizuje się w produkcji 

szerokiej gamy herbat ziołowych. W szczególności firma produkuje 

ziołowe herbaty i mieszanki, takie jak tymianek, koper, mięta, 

rumianek, eukaliptus, herbata dziurawca (hypericum) itp. Firma 

poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucji. 

29/12/2018 

BRSE20180117001 

Szwedzka firma specjalizująca się w dystrybucji, sprzedaży i 

marketingu różnorodnych produktów, oferuje swoje usługi 

pośrednika handlowego producentom ekologicznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego, którzy chcą wejść na rynek szwedzki. 

Spółka oferuje umowy dystrybucyjne i handlowe w celu poszerzenia 

portfolio produktów.  

25/01/2019 

BODE20170713003  

Doświadczony niemiecki specjalista ds. żywienia zwierząt 

opracowuje i produkuje certyfikowane mineralne dodatki paszowe, 

premiksy i zamienniki mleka. Firma poszukuje partnerów w sektorze 

rolnictwa, przetwórstwa pasz i handlu żywnością, którzy są 

zainteresowani dystrybucją lub zakupem. Firma oferuje również 

doradztwo na miejscu u klienta w celu optymalnego dostosowania 

składu paszy dla zwierząt do warunków operacyjnych. 

 

25/01/2019 

BORU20171109001 

Rosyjska firma z regionu Sverdlovsk specjalizuje się w produkcji i 

sprzedaży tarcicy, koksu, cukru, zbóż i kwiatów. Firma poszukuje 

partnerów za granicą, aby nawiązać współpracę w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umów handlowych. 

  

02/01/2019 

BRUK20171216001 

Hurtownia brytyjska poszukuje średniej wielkości producentów 

kurcząt w UE, którzy spełniają wszystkie standardy wymagane do 

zawarcia umowy produkcyjnej i zaopatrzeniowej.  Firma zamierza 

poszerzyć swój rynek eksportowy, a także współpracować z 

niektórymi dostawcami konkretnych produktów, takich jak mrożone 

żołądki i wątróbki kurczaków w workach 1 lub 1,5 kg mrożonych 

zamiast standardowych opakowań 10 kg. 

03/01/2019 

BOFR20171127001  

Francuska firma, działając jako wyspecjalizowany agent sprzedaży 

francuskich winnic i sprzedając wina profesjonalistom, restauracjom, 

sklepom winiarskim, hurtownikom i detalistom we Francji poszukuje 

partnerów biznesowych w Europie zainteresowanych katalogiem 

05/-12/2018 
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francuskich win. Produkty to przede wszystkim wina organiczne i 

musujące. Firma jest zainteresowana omówieniem umowy 

agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z 

potencjalnymi partnerami. 

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

Nr oferty Treść oferty Data ważności 

  BOES20171107001  

Hiszpańska firma zajmuje się wytwarzaniem produktów 

chemicznych do higieny dla zwierząt domowych i kosmetyków 

dla zwierząt, w tym akcesoriów, pasz i leków. Firma poszukuje 

dystrybutorów. Produkty są ekologiczne z niską klasyfikacją 

toksykologiczną, w zakresie higieny, czyszczenia, dezynfekcji, 

kosmetycznego dezodoryzacji i odświeżania. 

 Firma dostarcza swoje produkty do sklepów dla 

profesjonalistów. 

 

23/01/2019 

BOBG20171108001 

Bułgarska firma, zlokalizowana w okolicach wybrzeża Morza 

Czarnego, produkuje szereg naturalnych produktów 

kosmetycznych z medycznym ługiem czarnomorskim. Składnik 

ten jest dobrze znany ze swoich właściwości odnawiających i 

regenerujących. Firma poszukuje pośredników handlowych 

(dystrybutorów i przedstawicieli handlowych) w celu rozwoju 

na nowych rynkach. 

19/01/2019  

BOIL20171203001 

Izraelska firma chemiczna opracowała nowy reagent 

sprzęgający do syntezy peptydów w przemyśle 

farmaceutycznym. Główne zalety wobec obecnych na rynku to 

właściwości nietoksyczne i niealergiczne, bezpieczeństwo dla 

producenta i użytkownika, brak ograniczeń w transporcie, 

uniwersalność rozpuszczania, kompatybilność z ogrzewaniem 

mikrofalowym itp. Firma poszukuje partnerów do współpracy 

w ramach umów licencji, agencji handlowej i dystrybucji. 

19/01/2019 

BOIL20171211001 Izraelska firma opracowuje i produkuje farmaceutyki od 

początkowej fazy do komercjalizacji, jak również produkty 
08/01/2019 
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medyczne (i urządzenia) zrobione ze składników chemicznych. 

Korzyści nad obecnymi na rynku to elastyczność w skali czasu, 

innowacyjność w prowadzeniu procesów i konkurencyjne 

ceny. Firma poszukuje umów agencji handlowej, joint venture 

i finansowej. 

BOJO20171212001 

Jordańska firma specjalizująca się w parafarmaceutykach i 

kosmetykach poszukuje partnerów chętnych do dystrybucji 

szerokiej gamy produktów z Morza Martwego w swoich 

regionach. Celem firmy jest zwiększenie wolumenu sprzedaży 

w krajach europejskich poprzez umowy dystrybucji.  

03/01/2019 

BONL20171205001 

Holenderska firma, która opracowuje i produkuje własną 

markę kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry 

poszukuje partnerów do rozszerzenia swojej działalności za 

granicą. Firma ma dwie linie produktów, pierwsza linia to 

unikalna formuła żelowa do zapobiegania oraz leczenia 

wrastających włosów i podrażnień skóry po goleniu. Druga 

linia składa się z produktów, które wzmacniają i stymulują 

wzrost brwi oraz rzęsy i poprawiają ich wygląd. 

10/01/2019  

BRRU20171221002 

Rosyjska firma specjalizuje się w estetyce i pragnie znaleźć 

dostawców wszelkiego rodzaju kosmetyków (zarówno 

produktów do pielęgnacji skóry i włosów) w krajach UE do 

współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

12/01/2019 

  BOIL20171026001  

Wiodąca firma z Izraela rozwija wysokiej jakości zestaw 

diagnostyczny do wykrywania infekcji oraz przesiewowych 

badań genetycznych. Firma świadczy również usługi związane 

z analizami składu dla firm kosmetycznych i sektora 

biotechnologicznego, obejmujące oznaczenie próby, 

produkcję na zamówienie oraz logistykę, zapewnienie jakości, 

konsulting prawny. Firma szuka dystrybutorów jak również 

firm farmaceutycznych, aptek, start-upów, producentów 

kontraktowych dla outsourcingu oraz umów usługowych. 

03/01/2019 

BOFR20171214001 

Francuskie prywatne laboratorium oferuje swoją 

specjalistyczną wiedzę techniczną i usługi analizy 

histologicznej, aby ocenić skuteczność i / lub nieszkodliwość 

substancji w badaniach przedklinicznych (farmakologia, 

12/01/2019  
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toksykologia) oraz w badaniach kosmetologicznych. 

Ekspertyzy usług histologicznych są spersonalizowane i 

dopasowane do wymagań. Firma chciałaby nawiązać 

współpracę z przemysłem farmaceutycznym, 

biotechnologicznym lub dermokosmetycznym poprzez umowy 

outsourcingowe, umowy świadczenia usług lub umowy o 

podwykonawstwo. 

BOIL20171116001 

Izraelska firma z sektora MSP specjalizująca się w produkcji 

wysokiej jakości wyrobów generycznych oferuje szeroką gamę 

preparatów farmaceutycznych, które można stosować w 

procesie leczenia. Zaletami firmy jest możliwość dostosowania 

wyrobów do wymagań klienta oraz ich wysoka jakość. Firma 

poszukuje agentów handlowych oraz dystrybutorów. 

29/01/2019 

BOIL20171207001 

Izraelska firma specjalizująca się w opracowywaniu i 

wytwarzaniu zdrowych produktów naturalnych oferuje 

innowacyjny produkt do użytku w sektorze ochrony zdrowia. 

Główne zalety to wysoka efektywność działania (2 łyżki 

stołowe dziennie zamiast 10-20 kapsułek) i efektywność 

kosztowa produktu. Docelowymi partnerami są firmy 

komercyjne. Firma poszukuje usług dystrybucji i umowy 

agencyjnej. 

20/01/2019 

BONL20171211004 

Holenderska firma z sektora MŚP opracowała elektryczny 

młynek do pigułek dla pracowników służby zdrowia i 

pacjentów. W ciągu kilku sekund miele najtwardsze lekarstwo 

na pył, unikając wysiłku fizycznego, eliminując przy tym ryzyko 

wdychania, narażenia na pył medyczny oraz unikając ryzyka 

zanieczyszczenia krzyżowego. Narzędzie to jest szeroko 

stosowany w szpitalach, domach opieki, aptekach jak i 

klinikach weterynaryjnych w Europie. W celu rozszerzenia 

swojej obecności na rynkach zagranicznych, firma poszukuje 

partnerów (dystrybutorów) i oferuje umowę dystrybucyjną. 

03/01/2019 

BOTR20171128001 

Turecka firma powstała w 2015 roku i znajduje się w Yozgat. 

Firma produkuje sprzęt elektrochirurgiczny, instrumenty 

dentystyczne i instrumenty weterynaryjne. Ich produkty oraz 

wzory są objęte ochroną patentową, zostały zaprojektowane 

przez autoryzowany zespół profesjonalistów. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach umów o świadczenie 

12/01/2019  
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usług dystrybucyjnych. 

BOUK20171120001 

MŚP z Wielkiej Brytanii opracowało urządzenie dla punktów 

opieki (PoC) do pomiaru czasu krzepnięcia krwi. Technologia 

ta zapewnia dokładność oraz wygodę przy niskich kosztach, 

umożliwiając pacjentom lepszą kontrolę nad koniecznością 

stosowania leków oraz swoim stanem zdrowia. MŚP szuka 

partnerów, aby pomóc w końcowej fazie rozwoju, 

komercjalizacji urządzenia, w tym produkcji i dystrybucji w 

ramach wspólnego przedsięwzięcia lub umowy produkcyjnej. 

25/01/2019 

BOUK20180117001 

Brytyjski producent artykułów do pierwszej pomocy, 

medycznych, paramedycznych i ratowniczych poszukuje 

dystrybutorów w Europie. Firma ma główną siedzibę w 

zachodniej Anglii i wspiera rozwijającą się sieć partnerów w 

Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. 

30/01/2019 

BRBE20180103001 

Mała belgijska firma poszukuje innowacyjnego, gotowego do 

wprowadzenia na rynek produktu lub urządzenia w sektorze 

opieki zdrowotnej, który mógłby być sprzedawany i/lub 

dystrybuowany w Belgii, Holandii i Luksemburgu. Firma jest 

zainteresowana współpracą na zasadzie umowy agencyjnej 

lub dystrybucyjnej. 

10/01/2019 

BOIL20171209001  

Izraelska firma doświadczona w badaniach, tworzeniu i 

ulepszaniu nowych formuł zawierających suplementy diety 

Omega-3 opracowała innowacyjny produkt dla przemysłu 

spożywczego, farmaceutycznego i żywieniowego. Zalety tych 

na rynku to płynny stan suplementu, uniwersalność dla 

wszystkich grup populacji, opłacalność itp. Firma poszukuje 

agencji handlowej, usług dystrybucyjnych, umowy finansowej 

i joint venture. 

 

19/01/2019 

BONL20171127002 

Holenderska firma deweloperska i producent innowacyjnych 

rozwiązań technicznych dla pacjenta i opiekuna oferuje 

nowatorskie łóżko porodowe, które łączy wygodę matki z 

funkcjonalnością i łatwością obsługi dla położnej i personelu 

pielęgniarskiego. Ma ergonomiczny kształt. Firma poszukuje 

agentów i dystrybutorów z dobrymi kontaktami w 

przychodniach położniczych, centrach dla matek i dzieci oraz 

10/01/2019  



 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

specjalistach pediatrycznych. 

BRES20171207001 

  Mała firma z siedzibą w północnej Hiszpanii, zajmującą się 

dystrybucją wszelkiego rodzaju instrumentów medycznych i 

sanitarnych oraz materiałów z nimi związanych, aby poszerzyć 

swoją działalność, poszukuje oni partnerów europejskich, 

którymi mogą być firmy produkujące pierwsze marki 

instrumentów medycznych i/lub zamienników. Firma jest 

bardzo elastyczna i posiada doświadczenie w tej dziedzinie 

działalności. Hiszpańskie przedsiębiorstwo mogłoby działać 

jako wyłączny dystrybutor lub agent/przedstawiciel w 

Hiszpanii. 

16/01/2019 

 

BOCY20170929001  

Cypryjska firma specjalizująca się w wytwarzaniu domowych 

detergentów i innych środków i narzędzi czyszczących 

poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów 

handlowych i umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Poszukuje agentów i dystrybutorów z Europy i spoza niej. 

Oferuje także umowę na produkcję pod marką własną. 

26/12/2018 

 

BOFR20171115002  

Francuska firma technologiczna opracowuje oprogramowanie 

i aplikacje dla sektora opieki zdrowotnej. 

Poszukuje umów o świadczenie usług dystrybucyjnych do 

swojej aplikacji specjalizującej się w zabiegach odmładzania 

twarzy. 

2018-05-12 

 
Słowa klucze: ICT, bezpieczeństwo, elektryka i elektronika  
  

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOUA20171227001  

Ukraińska firma zajmująca się rozwojem oprogramowania jest 

gotowa zaoferować innowacyjne rozwiązania (rozwiązania 

bazodanowe, aplikacje mobilne, rozwiązania płatnicze, rozwiązania 

chmurowe, strony internetowe oraz oprogramowanie 

sprzedażowe) dla firm UE wraz z całym procesem rozwoju produktu 

i oferuje umowę outsourcingową i usługową. 

26/01/2019 
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 BOFI20171229001 

Fińska firma konsultingowa poszukuje partnera usługowego, który 

mógłby działać jako centrum skalowania usług programowych w 

Polsce, Portugalii i Rumunii. Firma jest zainteresowana współpracą, 

która może zapewnić zespół (zespoły) programistów o różnym 

doświadczeniu. Specjaliści powinni mieć możliwość pracy w ramach 

zespołu (-ów) Development and Operations (DevOps). 

  

02/01/2019 

BOEE20170828003 

Estońska firma szuka kontaktów ze start-upami i firmami 

potrzebującymi wsparcia w zakresie rozwoju sprzętu i 

oprogramowania oraz prototypowania, ulepszania istniejących 

produktów i / lub tworzenia makiet animacji przed ich 

prototypowaniem. Firma ma doświadczony zespół inżynierów 

sprzętu i oprogramowania, projektantów i partnerów, którzy mogą 

pomóc w kształtowaniu pomysłu i przygotować go od pomysłu do 

masowej produkcji. Firma oferuje umowy serwisowe i umowy na 

produkcję. 

04/12/2018 

 BOJP20180104001 

Japońska firma specjalizująca się w oprogramowaniu do tworzenia 

profilerów wiązki laserowej po raz pierwszy zdobywa rynki UE i 

poszukuje dystrybutorów lub agentów o silnej wiedzy w sektorze 

laserowym. Samo oprogramowanie jest kompatybilne z ogólnymi 

kamerami Charge-Coupled Device (CCD) i zapewnia lepsze wyniki 

analizy i pomiarów w porównaniu z podobnym produktem. Umowa 

dystrybucyjna lub umowa handlowe zostaną podpisane z 

odpowiednim partnerem. 

15/01/2019 

BOAM20171218001 

Armeńska firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT. Stworzyła 

technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR), stosowaną do działań 

marketingowych oraz zakupów on-line, a także wysokowydajny 

algorytm Big Data do przeprowadzania w czasie rzeczywistym analiz 

danych i statystyk. Firma oferuje swoje usługi zagranicznym 

partnerom. 

22/01/2019 

BOBG20171211001 

Bułgarski producent oprogramowania dla branży medycznej, 

bezpieczeństwa, edukacji, telekomunikacji, rozrywki, gastronomii 

poszukuje pośredników handlowych w całej Europie. Firma tworzy 

oprogramowanie i rozwiązania. Potencjalni partnerzy powinni 

zajmować się rozwiązaniami webowymi i promować, prezentować i 

wprowadzać rozwiązania firmy w zakresie oprogramowania u 

potencjalnych klientów na rynku lokalnym. Przedsiębiorstwo 

11/01/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

rozważa również możliwość zawarcia umowy outsourcingowej. 

BOBG20180105001  

Bułgarska firma aktywna w zakresie bezpieczeństwa 

cybernetycznego i pokrewnego doradztwa biznesowego oferuje 

szereg ocen bezpieczeństwa, testów penetracyjnych i metod cyber-

psychologii do diagnozy polityk bezpieczeństwa i kontroli procesów 

dla przemysłu, ośrodków badawczych / akademickich i partnerów 

NGO w ramach umów o świadczenie usług. 

   

 

22/01/2019 

BOCN20170829001 

Chińska firma specjalizująca się w produkcji inteligentnej, 

przemysłowej elektroniki do noszenia, oferuje nowy produkt do 

zarządzania powierzchnią magazynową i działaniami innych 

urządzeń w przemyśle, e-handlu, elektrycznych urządzeń 

domowych, przemyśle chemicznym itp. Firma poszukuje 

dystrybutorów i hurtowników. 

09/01/2019 

BOKR20171204002  

Koreańska firma opracowująca grafikę 3D, interaktywne aplikacje 

VR (Virtual Reality) / AR (Augmented Reality) i NUI (Natural User 

Interface) poszukuje partnerów do współpracy w zakresie 

dystrybucji, komercjalizacji i inwestycji w celu dodatkowego 

rozwoju akcji VR typu puzzle gra. Nakrycia głowy i kontroler 

rzeczywistości wirtualnej zmieniają ruch użytkownika w 

prawdziwym świecie w ruch w grze, aby niszczyć różne typy 

kosmitów. 

 

08/01/2019 

BOKR20171220001  

Koreańska firma IT założona w 2013 roku oferuje wielofunkcyjną 

szafkę IoT. Dzięki zastosowaniu technologii IoT (Internet of Things), 

szafka IoT rozszerza swoje zastosowanie do bezzałogowej dostawy 

paczek. Szafki IoT zostały zainstalowane na stacjach metra, ulicy 

publicznej, w mieszkaniach, na uniwersytetach, w bazach 

wojskowych, hotelach i centrach turystycznych itp. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy w zakresie umów agencyjnych i usług 

dystrybucyjnych. 

   

22/01//2019 

BORO20180118003 

Rumuńska firma informatyczna oferuje hosting i usługi powiązane, 

w tym projektowanie stron internetowych, branding i aplikacje na 

urządzenia mobilne. Wykorzystując nowoczesne technologie, firma 

zamierza zdywersyfikować swoje produkty i rozszerzyć liczbę 

klientów. Firma poszukuje współpracy z beneficjentami w dowolnej 

dziedzinie działalności na podstawie umowy o świadczenie usług. 

29/01/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 

BOSE20171129002 

Szwedzkie MŚP z wieloletnim doświadczeniem w branży IT i 

telekomunikacji poszukuje partnerów europejskich. Firma 

opracowuje wszystkie komponenty wymagane przez MVNE / 

MVNO, takie jak GGSN / PGW, HLR / HSS, OCS, SMSC, MMSC.  

Firma poszukuje obecnie: 

- MSP działających w branży telekomunikacyjnej zainteresowanych 

podstawowymi komponentami telekomunikacyjnymi, takimi jak 

GGSN / PGW, HLR / HSS, OCS, SMSC, MMSC jako dodatek do 

własnej oferty biznesowej. 

- Sprzedawcy posiadającego wiedzę i prywatną sieć w dziedzinie 

operatora. 

  

08/01/2019 

BOSK20160720001 

Znana słowacka firma jest dostawcą oprogramowania, w tym 

Siemens PLM (zarządzanie cyklem życia produktu). Oprócz 

sprzedaży licencji na oprogramowanie, firma zapewnia wsparcie w 

zakresie wdrażania i integracji istniejących rozwiązań i usług w celu 

optymalizacji procesów w zakresie projektowania i wytwarzania 

produktów. Poszukują partnerów do współpracy w ramach umów o 

świadczenie usług lub umów outsourcingowych. 

10/01/2019 

BORU20171219006 

Rosyjska firma z Niżnego Nowogrodu specjalizująca się w produkcji 

wyrobów elektrycznych oferuje szeroką gamę lamp LED 

wykonanych w nowoczesnej technologii pod własną marką. 

Przedsiębiorstwo jest zainteresowane współpracą z europejskimi 

hurtownikami i firmami handlującymi produktami oświetleniowymi 

w sklepach internetowych na podstawie umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. 

15/01/2019 

BOKR20171212001 

Ta koreańska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

kulek lutowniczych do stosowania w opakowaniach z układem 

scalonym. Rdzeń produktu wykonany jest z tworzywa sztucznego, 

co daje większą wytrzymałość cieplną i elastyczność, odporność na 

naprężenia i deformacje, a także przyczynia się do zmniejszenia 

wadliwości układu w początkowym etapie działania. Firma 

poszukuje długoterminowych partnerów do współpracy w ramach 

umowy przedstawicielstwa i umowy dystrybucji.  

04/01/2019 

BOLV20180104001 
Firma z Łotwy zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie 

urządzeń opartych na układach słonecznych, LED i laserowych. MŚP 

oferuje nowe produkty i "know how" firmom zainteresowanym 

22/01/2019 
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produkcją innowacyjnych produktów w ramach umowy serwisowej. 

BOQA20171210002  

Ta katarska firma inżynieryjno-handlowa ma trzy główne działy; 

elektryfikacja słoneczna (fotowoltaika), energia słoneczna (para i 

gorąca woda) oraz usługi oszczędzania energii i audytu. Szuka 

wiarygodnych dystrybutorów na rynku energii odnawialnej i 

efektywności energetycznej, które będą sprzedawać nowe 

rozwiązania i produkty. 

 

30/01/2019 

BOSG20180108001  

Singapurska firma specjalizująca się w urządzeniach automatyki, 

inteligentnych rozwiązaniach komunikacyjnych i bezpieczeństwa 

informacji poszukuje partnerów poprzez umowę produkcyjną z 

firmami europejskimi. 

 

24/01/2019 

 
Słowa klucze: transport, spedycja, logistyka, branża motoryzacyjna 
   

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOKR20180109001 

Koreańska firma specjalizująca się w zakresie elementów 

klimatyzacji samochodowych współpracuje z ponad 300 lokalnymi 

producentami części samochodowych. Przedsiębiorstwo poszukuje 

europejskiego partnera, który mógłby odegrać ważną rolę w 

sprzedaży i dystrybucji produktów firmy: sprężarek, chłodnic, 

kondensatorów, wentylatorów chłodzących, parowników, rdzeni 

grzejników, elementów klimatyzacji itp. Preferowanym rodzajem 

współpracy byłaby umowa o świadczenie usług dystrybucji i 

pośrednictwa handlowego. 

26/01/2019 

BORO20171026003 

Rumuńska firma produkująca wyposażenie energoelektroniczne do 

samochodów elektrycznych, zastosowań przemysłowych oraz 

wentylacji i klimatyzacji dla kolejnictwa poszukuje agentów 

handlowych, którzy chcieliby reprezentować firmę na rynkach 

krajów Europy. 

15/01/2019 

BRUK20171116001 
Brytyjska firma pozyskująca komponenty poszukuje producenta 

silników i skrzyń biegów do umowy produkcyjnej. Ta firma chciałaby 

znaleźć uznanego producenta do produkcji szeregu silników i skrzyń 

  

10/01/2019 
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biegów do zastosowań w ruchu lub pozycjonowania, gdzie 

użytkownik może wybrać napęd lub jednostkę przekładni, która ma 

zostać zamontowana. Firma oferuje współpracę w ramach umowy 

produkcyjnej. 

  BOES20180109002  

Hiszpańskie MŚP zajmujące się rozwiązaniami do ochrony 

powierzchni, oferuje rozwiązanie zabezpieczające cysterny oraz rury 

przed korozją używane w sektorze wrażliwym jak transport wody, 

oleju czy gazu. Technologia tworzy barierę mechaniczną, która 

zabezpiecza od warunków środowiskowych i zapewnia długą 

trwałość.  Ochrona jest przyjazna środowisku i bezpieczna dla ludzi. 

MŚP szuka umowy dystrybucyjnej lub umowy komercyjnej. 

26/01/2019 

BOBE20180105001 

Belgijska firma oferuje szeroką gamę cystern do zastosowań ADR 

(transport towarów niebezpiecznych). Aby wesprzeć swój 

międzynarodowy zespół sprzedaży, firma poszukuje pośredników 

handlowych na całym świecie. Współpraca będzie się opierała na 

umowie przedstawicielstwa oraz umowie dystrybucji.  

22/01/2019 

 
Słowa klucze: maszyny, narzędzia, części 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BORS20170905001 

Serbska firma, lokalny lider na rynku urządzeń pomiarowych i 

regulacyjnych, sprzętu i akcesoriów do spawania gazowego, 

materiałów uszczelniających, stali nierdzewnej i części zamiennych 

do samochodów osobowych, ciężarowych i rolniczych, została 

założona od 1991 roku w Belgradzie. Głównym przedmiotem 

działalności spółki jest sprzedaż hurtowa produktów w oparciu o 

wysokiej jakości komponenty technologiczne. Firma jest 

zainteresowana współpracą z agentami handlowymi lub 

dystrybutorami swoich produktów i usług. 

12/01/2019 

BOSI20180116003 

Słoweńska firma zajmuje się produkcją filtrów przemysłowych do 

przemysłowego zbierania pyłu i do różnych zastosowań 

przemysłowych. Firma poszukuje partnerów do sprzedaży lub 

dystrybucji filtrów przemysłowych do współpracy w formie umów 

17/01/2019 
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dystrybucyjnych. 

 BRRU20171221013 

Rosyjska firma zajmuje się produkcją i dystrybucją 

przeciwwybuchowych i wodoodpornych urządzeń do produkcji gazu 

wybuchowego, ropy naftowej, przemysłu chemicznego i węglowego. 

Firma poszukuje zagranicznych producentów wyrobów ze stali 

walcowanej, mosiądzu, stali narzędziowej, żeliwa, styków 

srebrowych, farb i lakierów do współpracy w ramach umowy 

produkcyjnej. 

15/01/2019 

BOIE20170623003 

Irlandzka firma inżynierii precyzyjnej z doświadczeniem w wielu 

branżach jak samochodowy, tworzyw sztucznych i urządzeń 

medycznych poszukuje długoterminowej współpracy z producentami 

oryginalnego wyposażenia i specjalnego oprzyrządowania w tych 

sektorach. Firma zapewnia pełny serwis narzędziowy partnerom 

zagranicznym. 

11/01/2019 

BOIL20171125001 

Izraelska firma specjalizująca się w projektowaniu, budowie i 

utrzymaniu urządzeń i wyposażenia do testowania silników oferuje 

swoje usługi partnerom przemysłowym. Korzyści to szerokie i 

długotrwałe doświadczenie we współpracy ze znanymi graczami z 

sektorów lotnictwa, wojskowości i innych dziedzin inżynieryjnych w 

Izraelu i za granicą. Firma poszukuje umów agenci handlowych, 

produkcyjnych i podwykonawstwa. 

15/01/2019 

BRDE20171211001 

Niemieckie MŚP specjalizujące się w projektowaniu i produkcji 

przyrządów pomiarowych do pomiaru naprężeń powierzchniowych i 

międzyfazowych poszukuje kontaktów z producentami systemów 

ważenia do tensometrów. Przewiduje się współpracę w formie 

umowy produkcyjnej. Oczekuje się, że poszukiwany partner 

dostarczy około 200 systemów ważenia rocznie jako element 

tensometrów niemieckiego MŚP. 

15/01/2019 

BOIL20171220001 

Izraelska firma z ponad 50-letnią tradycją produkuje innowacyjne, 

zaawansowane produkty motoryzacyjne do autobusów mini i midi, 

w tym: klimatyzatory i urządzenia dachowe (A/C), systemy 

klimatyzacyjne i układy chłodnicze w pojazdach, systemy transportu 

produktów farmaceutycznych, elektryczne drzwi przesuwne i 

pasażerskie, elektryczne schody w różnych rozmiarach. Firma 

poszukuje dystrybutorów, oferuje umowę o świadczenie usług lub o 

podwykonawstwo z producentami nadwozi, dystrybutorami, 

30/01/2019 
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dealerami, lokalnymi partnerami serwisowymi w Europie. 

BOIL20180101001 

Izraelska firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji produktów 

(materiały, produkty do nadrukowywania, maszyny, akcesoria) 

drukarskich dla technologii druku sublimacyjnego. Zalety obejmują 

wysoką jakość obsługi, zarówno przy nadrukowywaniu każdego 

obrazka jako zdjęcia na wysokiej jakości surowcach, a także 

umożliwienie klientowi samemu przeprowadzenie procesu druku. 

Firma poszukuje franczyzobiorców, agentów handlowych oraz 

dystrybutorów. 

29/01/2019 

BRTR20171227001 

Turecka firma handluje z drugiej ręki używanymi produktami oraz 

nadwyżkami sprzętu przemysłu ciężkiego. Firma poszukuje 

dostawców lub producentów, którzy będą działać jako 

współpracujący partner w ramach umowy dystrybucyjnej. 

15/01/2019 

BOIT20171123001 

Włoska firma produkuje szeroką gamę dozowników lepkich 

substancji. Firma ma ponad 40-letnie doświadczenie w branży i stale 

dąży do zwiększenia sprzedaży. Obecnie poszukuje nowych 

dystrybutorów i agentów. 

03/01/2019 

BOQA20171213002 

Katarska firma zajmuje się projektowaniem oraz rozwojem 

produktów z zakresu sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

Firma skupia się na wymyślaniu, projektowaniu oraz produkcji 

innowacyjnych produktów technologicznych. Jej pierwszym 

produktem jest detektor gazu LPG oraz naturalnego, który odcina 

jego dopływ do urządzeń dzięki aplikacji (IoT), którą można stosować 

w domach i nieruchomościach komercyjnych. Jest to pierwszy 

komercyjny sukces, który odcina gaz po wykryciu jego wycieku. 

Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

17/01/2019 

BOSI20171020001 

Słoweńska firma produkująca układy wydechowe do wszystkich 

rodzajów pojazdów silnikowych (samochodów osobowych, 

ciężarówek, pojazdów wojskowych, maszyn budowlanych, prądnic, 

wózków widłowych, traktorów itp.) zamierza obecnie rozszerzyć 

działalność na nowe rynki i poszukuje partnera do umowy 

dystrybucyjnej, a także umowy na produkcję i podwykonawstwo. 

Firma produkuje i instaluje rury wydechowe na życzenie każdej ze 

stron. 

22/01/2019 

BOTR20171026001 Turecka firma, założona w 2009 r., specjalizuje się w produkcji 15/01/2019 
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maszyn i urządzeń do wytwarzania sprayu poliuretanowego o 

wysokiej gęstości. Firma oferuje produkty wysokiej technologii i 

świadczy wysokiej jakości usługi w Turcji i Europie. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

BOPT20171107001  

Portugalska firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej 

związanej z dostarczaniem rozwiązań automatyzacji pod klucz i 

zarządzaniem produkcją, poszukuje firm przemysłowych do 

budowania maszyn i urządzeń przemysłowych, którzy potrzebują 

partnera w dziedzinie automatyzacji. 

Firma jest gotowa zapewnić wsparcie techniczne w formie umów o 

świadczenie usług komercyjnych z umową o pomocy technicznej, 

outsourcingiem lub umowami serwisowymi. 

26/12/2018 

BORO20171220001 

Rumuńska firma oferuje usługi inżynieryjne, produkcję sprzętu i 

usługi generalnego wykonawcy dla walcowni, zakładów rurowych, 

produkcji stali i przemysłu cementowego. Przedsiębiorstwo posiada 

duże doświadczenie w realizacji złożonych projektów na rynku 

rumuńskim/międzynarodowym, oferując kompleksowe usługi 

począwszy od projektu a skończywszy na wykonania zlecenia "pod 

klucz". Firma poszukuje partnerów na całym świecie, by zawrzeć 

umowy produkcyjne, świadczenia usług, podwykonawstwa i jest 

otwarta na współpracę jako poddostawca / partner dla projektów na 

rynku trzecim. 

25/01/2019  

BOTR20171220001 

Turecki producent maszyn rolniczych, który świadczy również usługę 

budowy urządzeń o wysokiej wydajności od zera, poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowy o pośrednictwie handlowym. 

12/01/2019 

BOSI20171002001  

Słoweńska firma opracowuje i produkuje filtry powietrza. Firma 

produkuje filtry dla różnych branż, schronisk, lokali biznesowych i hal 

sportowych. Firma sprzedaje większość swoich produktów na 

rynkach UE i poszukuje dystrybutorów zajmujących się sprzedażą 

filtrów do współpracy w formie umów dystrybucyjnych. 

 

15/01/2019 

BOSI20171018001  

Słoweńska firma zatrudniająca 35 doświadczonych specjalistów 

zajmujących się produkcją zimową (pługi śnieżne, rozrzutniki) i letnią 

(siekiery do rąbania drzewa i gałęzi, kosiarki, zamiatarki uliczne) oraz 

sprzęt rolniczy (ładowacze czołowe, hydraulika przednia) poszukuje 

dystrybutorów do współpracy za pośrednictwem umów agencyjnych 

18/12/2018 
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lub umów dystrybucyjnych. 

BRUK20171116001 

Brytyjska firma pozyskująca komponenty poszukuje producenta 

silników i skrzyń biegów do umowy produkcyjnej. Ta firma chciałaby 

znaleźć uznanego producenta do produkcji szeregu silników i skrzyń 

biegów do zastosowań w ruchu lub pozycjonowania, gdzie 

użytkownik może wybrać napęd lub jednostkę przekładni, która ma 

zostać zamontowana. Firma oferuje współpracę w ramach umowy 

produkcyjnej. 

  

10/01/2019 

BOIL20171225001 

Izraelskie MŚP projektuje, produkuje i sprzedaje urządzenia do 

kontroli nawodnienia dla różnych segmentów rynku. Opracowano 

mały, zasilany bateryjnie, wodoszczelny, w standardzie IP68, 

wolumetryczny kontroler do wykrywania wysokiego poziomu 

nawodnienia i zatrzymywania strumienia dla uniknięcia strat. 

Korzyści to profesjonalny poziom sterowania strumienia i 

nawodnienia, zdolność do pracy pod wodą i niskie koszty 

użytkowania. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów usług 

dystrybucyjnych. 

15/01/2019 

BOIT20171221001 

Włoska firma inżynierska specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań 

automatyki przemysłowej i usług dla przemysłu 4.0, poprawiających 

wydajność produkcji. Celem działalności firmy jest zwiększenie 

konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw we wszystkich 

sektorach dzięki zintegrowanemu podejściu inspirowanemu filozofią 

Lean. Firma planuje rozszerzyć działalność za granicą i poszukuje 

partnerów w Europie w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, a 

także przedstawicieli z doświadczeniem w technologii cyfrowej. 

03/01/2019 

BOSK20171108001 

Słowacka firma aktywna w dziedzinie inżynierii mechanicznej, 

zwłaszcza w produkcji łożysk rolkowych lub łożysk do pojazdów 

szynowych, ale też produktów dla sektorów włókiennictwa, 

samochodowego, kosmicznego i budownictwa. Firma poszukuje 

nowych partnerów zagranicznych do współpracy produkcyjnej i 

usługowej (np. badawczo-rozwojowej w dziedzinie łożysk). 

05/01/2019 

BOTR20171214001  

Turecka firma produkująca w przemyśle pieców laboratoryjnych 

poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, aby wejść na 

nowe rynki. 

 

23/01/2019 
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Słowa klucze: finanse, księgowość, consulting, pośrednictwo pracy, 
outsourcing, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo 
   

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

 BOJP20171211001 

Japońska firma z zespołem obywateli brytyjskich, francuskich i 

japońskich świadczy szereg usług dla europejskich przedsiębiorstw 

w Japonii, w tym usługi księgowe, administracyjne, podatkowe, 

ubezpieczenia i inne. Podejście firmy do punktu kompleksowej 

obsługi oznacza, że klienci europejscy mogą korzystać z 

wewnętrznej, spersonalizowanej pomocy technicznej i skupiać się 

wyłącznie na rozwoju działalności. Połowa klientów firmy to 

Europejczycy w związku z tym firma poszukuje innych partnerów w 

UE w ramach umów serwisowych. 

  

15/01/2019 

 BORS20171116001 

Serbska firma specjalizująca się w dostarczaniu informacji o 

produktach i usługach za pośrednictwem call center szuka 

współpracy z potencjalnymi partnerami, którzy chcą zlecić na 

zewnątrz swoje działania komunikacyjne z klientami. 

17/01/2019 

 BRBG20171103001 

Bułgarska agencja pośrednictwa pracy z doświadczeniem w 

rekrutacji dla branży hotelarsko-gastronomicznej (hotele, 

restauracje, ośrodki wypoczynkowe, puby i gastronomia) poszukuje 

partnerstwa z agencjami rekrutacyjnymi i instytucjami 

szkoleniowymi (uczelnie, uniwersytety i sektor prywatny). Firma 

chciałaby nawiązać współpracę w zakresie umów serwisowych ze 

specjalistami ds. rekrutacji i organizacjami mającymi doświadczenie 

w pozyskiwaniu kandydatów w swoich regionach. 

  

04/01/2019 

BOLT20180119002 

Litewska firma oferująca globalne usługi imigracyjne, takie jak 

korporacyjne prawo imigracyjne i usługi księgowe, rejestracja firmy, 

zezwolenie na pobyt, zezwolenia na pracę i niebieskie karty, pomoc 

wizową i inne powiązane usługi, zamierza rozszerzyć działalność na 

nowe rynki i współpracować z potencjalnymi partnerami w ramach 

umowy o świadczenie usług. 

  

29/01/2019 

BOBG20171220004  
Licencjonowana agencja rekrutacyjna i konsultingowa z siedzibą w 

Bułgarii z ponad 10-letnim doświadczeniem na amerykańskim i 

europejskim rynku pracy oferuje pakiet usług rekrutacji w 

 

04/01/2019 
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sektorach: zdrowia, ICT, hotelarstwa i sprzedaży oraz wsparcie w 

outsourcingu ICT. Agencja poszukuje agencji rekrutacyjnych z 

powyższych sektorów i firm z potrzebami digitalizacji i działaniami 

dotyczącymi odpowiednio usług i umów outsourcingowych. 

BOPT20171108001 

Portugalska inżynieryjna firma konsultacyjna świadczy usługi 

doradcze dla rządów, biznesów i przemysłu w dziedzinie 

projektowania i wdrażania polityki, wsparcia technicznego, 

planowania strategicznego, budowy i monitorowania. Firma 

poszukuje partnerów do zawarcia umów świadczenia usług na 

rozwiązania w sektorach energii, wody, odpadów, węgla. 

05/01/2019 

BOGR20171024001  

MŚP z Grecji opracowało platformę internetową, która świadczy 

usługi konsultingowe za pomocą ankiet i kalkulatorów 

potencjalnym przedsiębiorcom potrzebującym wskazówek 

dotyczących rozpoczęcia działalności. Grecka firma poszukuje 

partnerów, firm komunikacyjnych i / lub marketingowych z 

doświadczeniem w zakresie usług informatycznych, aby stworzyć 

długoterminową agencję handlową w celu promowania platformy 

15/12/2018 

BOBG20171220004  

Licencjonowana agencja rekrutacyjna i konsultingowa z siedzibą w 

Bułgarii z ponad 10-letnim doświadczeniem na amerykańskim i 

europejskim rynku pracy oferuje pakiet usług rekrutacji w 

sektorach: zdrowia, ICT, hotelarstwa i sprzedaży oraz wsparcie w 

outsourcingu ICT. Agencja poszukuje agencji rekrutacyjnych z 

powyższych sektorów i firm z potrzebami digitalizacji i działaniami 

dotyczącymi odpowiednio usług i umów outsourcingowych. 

 

04/01/2019 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOUK20171220001  Brytyjski producent szerokiej gamy produktów do zabezpieczania 

powierzchni mających zastosowanie w wielu sektorach, chciałby 
10/01/2019 
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nawiązać współpracę na zasadzie umowy licencyjnej, dystrybucyjnej 

i produkcyjnej. 

BOBE20170601001 

Belgijski producent stalowych dachówek jest zainteresowany 

współpracą w sektorze budowlanym. Produkt jest innowacyjny, 

przyjazny dla środowiska, cechuje się lekkością, bezpieczeństwem i 

atrakcyjnym wyglądem. Firma jest już aktywna na rynku 

międzynarodowym, chce wejść na nowe rynki przy współpracy z 

dystrybutorami lub agentami. 

04/01/2019 

BOBE20171211001 

Belgijska firma dostarcza i dystrybuuje płytki ceramiczne i z 

naturalnego kamienia oraz mozaiki szklane. Firma chce rozszerzyć 

swój rynek na Europę i Stany Zjednoczone. W tym celu poszukuje 

partnerów, którzy mogą być agentami lub dystrybutorami.   

BODE20171206002 

Niemiecka firma z sektora MSP zajmuje się opracowywaniem 

powłok do różnych zastosowań oraz produkcji patelni pokrytych 

wytrzymałą i energowydajną powłoką oraz posiadających 

innowacyjne dno, do użytku przez profesjonalnych kucharzy, jak i do 

zastosowań domowych. Połączenie innowacyjnej powłoki i dna 

powoduje, że patelnie są dość lekkie i szybko się nagrzewają, 

oferując również optymalne rozprowadzenie ciepła. Firma poszukuje 

dystrybutorów (hurtownie, detalistów) w Europie i poza. 

30/01/2019 

BRPT20171017001 

Portugalska firma, która komercjalizuje ponad 750 różnych 

rozwiązań maszynowych i posiada własny produkt, chce zawrzeć 

umowę produkcyjną z producentem materiałów ściernych, a 

mianowicie białego i brązowego tlenku glinu, który jest 

produkowany poprzez kontrolę nad kalcynowanym boksytem w 

elektrycznym piecu łukowym. 

24/01/2019 

BOES20171123002 

Hiszpańska firma, specjalizująca się w sektorze budowlanym, 

opracowała innowacyjny i zrównoważony system, który pozwala 

konstruktorom zaoszczędzić nawet do 30% na różnych kosztach: 

betonie, stali, a także na innych powiązanych kosztach związanych z 

logistyką i energią. Ten zrównoważony system obejmuje "puste w 

środku" elementy, które umożliwiają odciążenie płyt betonowych, 

zapewniając korzyści we wszystkich procesach projektowych. 

22/01/2019 

BOLT20171218001 Litewska firma specjalizuje się w sprzedaży utwardzających 

bitumenów z rafinerii ze wschodniej Europy, dostawie ciekłych oraz 
05/01/2019 
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stałych bitumenów do utwardzania dróg oraz wodoodpornych 

produktów. Firma szuka możliwości eksportowych i oferuje pracę na 

zasadzie umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej. 

BORO20180109001 

Rumuńska firma z ponad 15-letnim doświadczeniem produkuje 

rozwiązania do czyszczenia, impregnacji i konserwacji kamienia 

naturalnego. Firma jest zainteresowana identyfikacją 

międzynarodowych partnerów biznesowych w celu zawarcia umów 

dystrybucyjnych lub produkcyjnych. 

30/01/2019 

BOTR20170515002  

Turecka firma budowlana specjalizuje się w budynkach, centrach 

handlowych, magazynach i obiektach przemysłowych oraz 

budynkach "pod klucz". Poza tym firma świadczy usługi doradztwa 

technicznego, usługi podwodne dla przedsiębiorstw i usługi 

projektowania projektów na podstawie umowy agencyjnej. 

 

04/01/2019 

BRDE20180111001 

Niemiecka firma inżynieryjno-doradcza, koncentrująca się na energii 

geotermalnej, technologii wiercenia w głębokich warstwach 

wiertniczych i specjalnej konstrukcji maszyn, oferuje usługi 

dystrybucyjne i umowy agencyjne w regionach niemieckojęzycznych.  

15/01/2019 

BOUA20171123001 

Ukraińska firma, działająca od wielu lat na rynku osłon 

przeciwsłonecznych poszukuje partnerów. Firma oferuje 

nowoczesne i funkcjonalne sterowane systemy ochrony przed 

słońcem, takie jak markizy, pergole oraz rolety. Stosowanie 

zewnętrznych systemów przeciwsłonecznych pozwala obniżyć 

temperaturę w pokoju od 3-7 stopni. Firma poszukuje 

dystrybutorów z krajów Europy. 

16/01/2019 

BOUA20171203001 

Firma jest jednym z ukraińskich liderów w dziedzinie wydobycia i 

uszlachetniania naturalnego piasku kwarcowego. Interesuje się 

długotrwałą współpracą z producentami wyrobów szklanych, 

ceramiki i suchych mieszanek budowlanych, w celu produkcji i 

dostarczania wysokiej jakości piasku kwarcowego / 

krzemionkowego. 

22/01/2019 

BRRO20171215001 

Rumuńskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w ręcznym 

wykonawstwie szerokiej gamy ceramiki gospodarczej i dekoracyjnej, 

w oparciu o własne projekty. Firma poszukuje międzynarodowych 

partnerów biznesowych, którzy są w stanie dostarczyć surowce 

niezbędne do produkcji. Współpraca będzie oparta na 

05/01/2019 
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porozumieniach produkcyjnych. 

BOES20171024001  

Hiszpańska firma z siedzibą w północno-zachodniej Hiszpanii, 

producent maszyn do prac badawczo-rozwojowych w branży 

kamieniarskiej z ponad 30-letnim doświadczeniem, poszukuje umów 

agencyjnych lub usług dystrybucyjnych dla tego opatentowanego 

rozwiązania, zdolnego do topienia większości materiałów 

stosowanych do produkcji blatów, w tym z ceramiki, kwarcu, granitu 

i marmurów, na miejscu, umożliwiając łatwą obsługę i szybki 

montaż, niezależnie od wielkości i projektu. 

24/12/2018 

BRRU20170801001  

Rosyjska firma specjalizująca się w handlu detalicznym i hurtowym 

sprzętem inżynieryjnym poszukuje producentów hydraulicznych 

mechanizmów prostowania konstrukcji stalowych do dalszej 

dostawy na rynek zagraniczny. Rozpatrywanym rodzajem 

współpracy jest umowa agencyjna. 

11/01/2019 

BOFR20170502001 

Francuska firma z sektora inżynierii wodnej jest zainteresowana 

eksportem swoich produktów. Firma oferuje katalizatory, urządzenia 

UV-C, filtrację i innowacyjne środki chemiczne do zredukowania 

wpływu na środowisko, zwiększenie bezpieczeństwa i higieny. Firma 

poszukuje dystrybutorów swoich produktów do przemysłowej 

obróbki wody jak bojlery, wieże chłodnicze, sterylizatory, 

oczyszczacze itp. 

16/01/2019 

BOKR20171214001 

Ta koreańska firma IT tworzy i oferuje usługi oparte na Internecie 

Rzeczy (IoT), skierowane do posiadaczy domów oraz małych i 

średniej wielkości mieszkań.  Jej rozwiązania dotyczą 

bezpieczeństwa, oszczędzania energii, wody itp. Oparte są na 

wykorzystaniu odpowiednich czujników, sterowanych panelem 

naściennym i aplikacji w smartfonie. Użytkownik może sam 

zdefiniować potrzebne mu funkcje (np. włączanie prądu, alarmu itp.) 

Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z partnerem zagranicznym na 

podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji i umowy 

licencyjnej. 

24/01/2019  

BOTR20171226001 

Turecka firma z siedzibą w Trabzon, specjalizująca się w produkcji i 

przetwarzaniu marmuru z antycznym wykończeniem, trawertynu i 

kamienia naturalnego, poszukuje dystrybutorów / przedstawicieli z 

różnych krajów, w szczególności z Wielkiej Brytanii. 

16/01/2019 
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BOUA20171117001 

Dobrze rozwinięta ukraińska firma specjalizująca się w produkcji 

zatapialnych superszybkich aeratorów do wydajnego wzbogacania 

małych i dużych zbiorników tlenem o wysokim procencie 

rozpuszczania tlenu w wodzie poszukuje partnera biznesowego 

zainteresowanego dystrybucją tego produktu. Produkty firmy są 

dobrze znane na Ukrainie i chcą zwiększyć sprzedaż i dystrybucję w 

krajach UE. Poszukiwane są umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

16/01/2019 

BRRU20171222019 

Rosyjska firma handlowo-budowlana poszukuje dostawców laminatu 

we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Belgii i innych krajach 

zagranicznych w celu nawiązania współpracy biznesowej w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

  

04/01/2019 

BOQA20171210002  

Ta katarska firma inżynieryjno-handlowa ma trzy główne działy; 

elektryfikacja słoneczna (fotowoltaika), energia słoneczna (para i 

gorąca woda) oraz usługi oszczędzania energii i audytu. Szuka 

wiarygodnych dystrybutorów na rynku energii odnawialnej i 

efektywności energetycznej, które będą sprzedawać nowe 

rozwiązania i produkty. 

 

30/01/2019 

BOIL20171210001 

Izraelska firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i 

dostawach w zakresie efektywnych (pływających i niepływających) 

systemów napowietrzania drobnopęcherzykowego do 

napowietrzania ścieków i dostarczania dodatkowego tlenu do 

istniejących systemów napowietrzania, które mogą być stosowane 

zarówno w miejskich, jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. 

Firma oferuje gotowe rozwiązania "pod klucz" oraz sprzęt do 

awaryjnego napowietrzania. Poszukiwani są dystrybutorzy i 

partnerzy do umów o świadczenie usług i umów podwykonawstwa.  

30/01/2019 

BOJO20171106001  

Jordańska firma specjalizująca się w powłokach ochronnych i chemii 

budowlanej poszukuje partnerów, którzy chcieliby dystrybuować 

swoje produkty z produktów budowlanych, wykończeń 

architektonicznych i rozwiązań łagodzących korozję strukturalną w 

swoich regionach. Celem firmy jest zwiększenie wielkości sprzedaży, 

szczególnie w krajach europejskich poprzez umowę dystrybucyjną. 

12/12/2018 

BORO20161125003 
Rumuńska firma działająca w obszarze budownictwa 

zrównoważonego oferuje usługi w zakresie realizacji projektów 

budownictwa ekologicznego poprzez rozwój koncepcji 

04/01/2019  
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energetycznych, ocenę cyklu życia, symulacje energii / światła 

dziennego. Firma również zapewnia międzynarodowe certyfikaty dla 

budownictwa ekologicznego i efektywności energetycznej. 

Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umów o 

świadczenie usług z producentami wyrobów budowlanych, biurami 

projektowymi itp. w celu skutecznej certyfikacji budynków zgodnie 

ze znakiem zielonego budownictwa. 

BORU20171219010  

Rosyjska firma specjalizuje się w dystrybucji napędzanych wiatrowo 

generatorów i ich instalacji oraz serwisowania, szuka obecnie 

partnerów z Norwegii i Niemiec do współpracy w oparciu o umowę 

dystrybucyjną wraz z instalacją wyżej wymienionego sprzętu na 

zamówienie. Dodatkowo, firma jest gotowa współpracować na 

zasadzie umowy usługowej. 

15/01/2019 

BOSK20171103002  

Słowacka firma rodzinna oferuje innowacyjne pompy ciepła, które 

gwarantują bardzo wydajną pracę. To rozwiązanie jest przyjazne dla 

środowiska Firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów za 

granicą bez preferencji krajowych. Chcieliby współpracować za 

pośrednictwem agencji handlowej i umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

22/12/2018 

BRFR20171221001  

Francuski wynalazca opracowuje technologie i produkty 

hydrauliczne w celu poprawy jakości życia codziennego. Wynalazca 

zaprojektował nową luksusową i innowacyjną miskę toaletową i 

poszukuje partnera w Polsce, który mógłby ją wyprodukować na 

podstawie umowy produkcyjnej. 

18/01/2019 

BOUK20180103001 

Brytyjska firma opracowała interaktywny i skuteczny zestaw 

fotowoltaiczny do szkół, uczelni, uniwersytetów i przemysłu 

słonecznego, wykorzystywany w celach demonstracyjnych i 

edukacyjnych. Zestaw pomoże pokazać w jaki sposób energia 

słoneczna może być wykorzystana do wytwarzania energii 

elektrycznej. Firma poszukuje partnerów do umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. Poszukiwani są uznani dystrybutorzy z dużym 

doświadczeniem i kontaktami w sektorze edukacji, jak również 

szkoły, uczelnie, uniwersytety oraz zakłady działające w obszarze 

energetyki słonecznej. 

11/01/2019 

BOUK20180103002 Brytyjska firma opracowała interaktywny i efektywny kosztowo 

zestaw turbin wiatrowych dla szkół, uczelni wyższych, 
11/01/2019 
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uniwersytetów i przemysłu energii wiatrowej, aby umożliwić 

zademonstrowanie w jaki sposób energia wiatrowa jest 

wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej.    

Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych z dystrybutorami o ugruntowanej 

pozycji, z dużym doświadczeniem i kontaktami w sektorze edukacji, 

szkołach, uczelniach wyższych, uniwersytetach czy firmach 

energetycznych. 

 
Słowa klucze: tworzywa sztuczne, opakowania, branża chemiczna 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOIL20171219001 

Izraelska firma opracowuje, produkuje i sprzedaje preparaty 

klejowe na bazie polimerów. Firma opracowała kleje trudnopalne, 

głównie (ale nie tylko) dla budownictwa. Kleje ognioodporne firmy 

odpowiadają najnowszym i najbardziej surowym standardom. Kleje 

można dostosować do wymagań klienta. Docelowymi partnerami 

są dystrybutorzy i przemysłowcy. Firma poszukuje usług 

dystrybucyjnych i umów joint venture. 

22/01/2019  

BOIL20171220002 

Izraelska firma specjalizująca się w ekologicznych nawozach 

zastępujących pestycydy opracowała wydajny insektycyd do użytku 

w szklarniach. Jego zalety w porównaniu do stosowanych 

dotychczas to sprawdzona skuteczność, nietoksyczność, zdolność 

do rozpylania na każdą powierzchnię, brak rozpuszczalników, 

odporność na wodę i taniość. Docelowymi partnerami są 

dystrybutorzy i rolnicy. Firma zawrze umowy usług 

dystrybucyjnych. 

22/01/2019 

BRES20180104001 

Hiszpański producent technologii produkcji napojów oraz napojów 

samogrzanych, poszukuje producenta metalowych nakrętek do 

samodzielnego podgrzewania puszki. Producent mógłby być 

zlokalizowany w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej. 

Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

15/01/2019 
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BOJO20171126002 

Jordańska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju 

nawozów, takich jak wodorozpuszczalne, pasty i płyny, poszukuje 

dystrybutorów lub agentów w krajach UE. Firma zawiąże umowy 

agencji handlowej lub dystrybucji na dostarczanie swoich 

produktów rolnikom i do reprezentacji firmy na rynkach UE. 

04/01/2019 

  BOCY20170530001  

Cypryjski producent papierowych materiałów eksploatacyjnych 

szuka potencjalnych partnerów z Europy i poza nią w celu 

ustanowienia współpracy na zasadach komercyjnych lub umowy 

dystrybucyjnej. 

03/01/2019 

BRUK20180109002 

Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem opakowań do 

żywności poszukuje możliwości zawarcia umowy produkcyjnej z 

firmą pakującą, która mogłaby wyprodukować dla nich tacę z 

tektury pokrytej PE. Firma zajmująca się pakowaniem współpracuje 

z przedsiębiorstwem spożywczym, które produkuje placki na rynek 

detaliczny, dlatego też produkt musi być odpowiedni dla tego typu 

produktów, odporny na działanie ciepła i piekarnika, aby 

wytrzymać proces gotowania. Produkcja odbywać się będzie w 

określonych wymiarach, z gwarantowaną ilością zamówień. 

15/01/2019 

 BORU20171110001 

Rosyjska firma jest producentem technicznych folii stretch z 

surowców pierwotnych i wtórnych do pakowania cegieł, okien, 

mebli, fasad itp. poszukuje partnerów do współpracy w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

  

24/01/2019 

BORO20161231007 

Rumuński producent tektury o wysokiej gęstości przeznaczonej dla 

przemysłu meblarskiego, introligatorskiego, sztywnych pudeł, 

archiwizacji, łączników rur, obuwia, wyściółek dla przemysłu 

samochodowego i innych podobnych branż oferuje współpracę w 

ramach umowy produkcyjnej. 

11/01/2019 

BRIL20171214001 

Izraelska firma produkuje i importuje różnego rodzaju etykiety i 

naklejki dla wszystkich sieci handlowych. Zalety to m. in. duża 

różnorodność produktów, dostosowywanie usług dla klienta do 

marki, dążenie do zapewnienia maksymalnej jakości za minimalną 

cenę itp. Spółka chce współpracować z producentami papieru 

termicznego na podstawie umowy joint venture lub umowy 

produkcyjnej. 

16/01/2019 

BOIL20171213001 Izraelska firma stworzyła efektywne rozwiązanie dla użytkowników 11/01/2019 
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produktów w aerozolu - jest to uchwyt na rurkę montowany na 

opakowaniu/puszkach, zastępujący taśmę klejącą przytrzymując 

rurkę. Jest to niewielki element, który łatwo może zostać 

zainstalowany przez użytkownika końcowego jako dodatek. Firma 

poszukuje takich partnerów jak producenci marek własnych, 

sprzedawcy środków w aerozolu dla branż 

samochodowej/przemysłowej, sieci sklepów dla majsterkowiczów 

itp. Firma poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów oraz 

licencjobiorców.  

BRUK20180110001 

Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem opakowań na 

żywność dąży do zawarcia umowy outsourcingowej z firmą 

produkcyjną, która mogłaby produkować dla nich foliowe tacki na 

talerze odpowiednie dla sektora spożywczego. Poszukują dostawcy 

w Europie, aby skrócić czas realizacji zamówienia i zaoferować 

gwarantowaną wielkość zamówienia produktu do wymiarów 

magazynowych jak najbliżej 80 x 80 x 30 mm. 

  

23/01/2019  

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOBG20171121001 

Bułgarskie MŚP specjalizuje się w projektowaniu, planowaniu, 

produkcji i dystrybucji wyposażenia placów zabaw i urządzeń fitness 

do ćwiczeń na powietrzu. Proponowane rozwiązania są 

dostosowywane do indywidualnych wymagań klientów. Firma 

oferuje również rozwiązania podłogowe. Przedsiębiorstwo nawiąże 

współpracę z partnerami biznesowymi na podstawie umów 

świadczenia usług dystrybucyjnych i pośrednictwa handlowego. Jest 

również zainteresowane współpracą w ramach umowy 

produkcyjnej. 

04/01/2019 

BOAM20171122002 
Armeński producent gier psychologicznych/ćwiczących pamięć dla 

dzieci poszukuje agentów i dystrybutorów. 
25/01/2019 
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BOES20170912002 

Szkoła dla obcokrajowców, której siedziba mieści się w północnej 

Hiszpanii, oferuje wysokiej jakości kursy języka hiszpańskiego i 

kultury w miesiącach letnich, a także wiele zajęć pozalekcyjnych. 

Szkoła zapewnia także studentom szereg możliwości 

zakwaterowania. Szkoła poszukuje możliwości zawarcia umów 

handlowych z innymi podobnymi szkołami lub agencjami 

językowymi posiadającymi wiedzę w dziedzinie edukacji. 

24/01/2019 

BOKR20171127001 

Koreańska firma, specjalizująca się w produkcji przemysłowych 

materiałów szkoleniowych, oferuje sprzęt do szkolenia studentów 

w dziedzinie maszyn elektrycznych, pomagające zrozumieć zasady 

działania silnika i umożliwić samodzielne sprawdzenie, czy silnik jest 

prawidłowo nawinięty. Firma produkuje również produkty do 

innych dziedzin szkoleniowych, takich jak Power Line 

Communication (PLC) i energia odnawialna. Firma chce 

współpracować z partnerami w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

02/01/2019 

BOSE20171130001 

Szwedzka organizacja badawcza zapewnia badania pilotażowe 

procesów mineralnych i metalurgicznych. Oprócz testowania w 

swoich własnych obiektach, organizacja oferuje również dostęp do 

wielu organizacji badawczych i zapewnia kompleksowe rozwiązanie 

do opracowywania, sprawdzania poprawności i zwiększania skali 

procesów poprzez testy pilotażowe. Współpraca oferowana jest w 

formie umowy o świadczenie usług. 

04/01/2019 

BOUK20171221002 

Brytyjska firma zajmująca się nauką języków szkoli i zatrudnia 

emigrantów, aby uczyć ich języków ojczystych online i osobiście 

podczas spotkań. Nauczyciele to wykwalifikowani specjaliści z 

różnych dziedzin, takich jak nauczanie, prawo, inżynieria, finanse i 

polityka. Zapewniają oni przystępne cenowo usługi w wielu 

językach azjatyckich, afrykańskich i europejskich. Przedsiębiorstwo 

nawiąże współpracę z przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, 

organizacjami emigrantów na podstawie umowy o świadczenie 

usług lub umowy joint venture.  

11/01/2019 

  BOIT20161218002  

Włoska firma działająca w sektorze turystycznym, która promuje i 

sprzedaję wakacje w atrakcyjnym regionie Calabria, na południu 

Włoch, szuka tour operatorów oraz zagranicznych agencji 

turystycznych zainteresowanych koloniami i aktywnym 

02/01/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 

wypoczynkiem. 

BOHU20171108001 

Główną ideą tego węgierskiego małego przedsiębiorstwa jest 

zwiększanie świadomości zdrowotnej ludzi poprzez zastosowanie 

treningu funkcjonalnego. Firma poszukuje partnerów za granicą, 

aby rozpropagować opracowany przez siebie park fitness oraz 

związaną z tym metodę treningową. 

11/01/2019 

BOUK20171109001 

Brytyjska firma opracowała bardzo innowacyjny i kreatywny system 

nauczania tenisa dla małych dzieci, który ma na celu zachęcenie ich 

do uprawiania sportu od najmłodszego i sprawienie, że będzie on 

zabawniejszy, dzięki czemu dzieci będą bardziej aktywne i zdrowe. 

Produkt wykorzystuje koncepcję uczenia wzrokowego, słuchowego 

i kinestetycznego (VAK). Brytyjska firma poszukuje agentów lub 

franczyzobiorców, którzy będą prowadzić zajęcia w żłobkach, 

przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w klubach 

sportowych i rekreacyjnych. 

25/01/2019 

BORS20171227001 

Serbska firma opracowała innowacyjne stojaki na szklane naczynia 

(przenośne, do stosowania na stole lub innych powierzchniach lub 

do montażu w stole lub innych powierzchniach) dla jachtów, łodzi, 

limuzyn i samolotów. Jest on sterowany elektronicznie, zapobiega 

przewróceniu się naczynia i rozlewaniu płynu. Firma poszukuje do 

współpracy partnerów (producentów jachtów, projektantów 

wnętrz jachtów lub sprzedawców akcesoriów dla jachtów) na 

podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji. 

04/01/2019  

BOES20171205001 

Hiszpańskie centrum technologiczne non-profit opracowało 

innowacyjny automatyczny system wypożyczania rowerów 

elektrycznych. Centrum poszukuje nowych międzynarodowych 

partnerów handlowych w dziedzinie elektromobilności i usług 

miejskich. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie 

umowy pośrednictwa handlowego. 

26/01/2019 

 
Słowa klucze: marketing, poligrafia, działalność wydawnicza 
 

Nr oferty Treść oferty Data 
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ważności 

BOIE20161220001 

Irlandzka firma zajmująca się rozwiązaniami medialnymi chce 

nawiązać partnerskie relacje z zagranicą, aby znaleźć kanały wejścia 

na nowe rynki. Firma specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań 

marketingowych i multimedialnych do klientów, ze szczególnym 

naciskiem na dostarczanie najwyższej jakości treści wideo dla branży 

medialnej, w tym reklamodawców, wydawców i reklamy na całym 

świecie. Są otwarci na różne formy partnerstwa, w tym umowy 

dotyczące usług, outsourcingu lub podwykonawstwa. 

15/01/2019 

BRUK20180105001 

Brytyjska firma telemarketingowa poszukuje małych firm typu call 

center, które mogłyby dostarczać duże ilości kontraktów na 

połączenia wychodzące i oferuje umowy outsourcingowe na 

długoterminową współpracę.   

08/01/2019 

BOKR20171120001 

Koreańska firma marketingowa, zatrudniająca 280 profesjonalistów, 

oferuje możliwość stworzenia dowolnego materiału. Firma 

obsługuje szeroko znanych klientów z różnych sektorów (IT, 

spożywczego, produkcyjnego, organizacji publicznych). Firma 

oferuje swoje usługi międzynarodowym firmom w celu wzmocnienia 

ich marki na rynku. 

02/01/2019 

BOPL20161118001 

Polskie MŚP opracowało animacje i wizualizacje 3D do celów 

marketingowych dla wielu klientów. Firma chciałaby oferować 

swoje usługi zagranicznym partnerom biznesowym. Firma jest 

zainteresowana zawarciem umowy o świadczenie usług. 

28/12/2018 

BORO20171116002  

Rumuńska firma jest agencją reklamową, która oferuje 

specjalistyczne usługi, takie jak: tworzenie koncepcji projektów logo 

i pakietu identyfikacji wizualnej marki w celu promowania i 

definiowania klientów produktów / usług (wizytówki, nagłówki 

listów, ulotki, katalogi, prezentacje mapy, etykiety, plakaty itp.); 

projektowanie znaków dla książek i projektowanie stron 

internetowych. 

Firma oferuje swoje usługi w ramach umowy o świadczenie usług. 

17/12/2018 

BORU20170828001 

Rosyjska firma, skupiająca się na organizacji transmisji na żywo, 

filmach korporacyjnych i reportażowych oraz treści wideo, szuka 

partnerów do współpracy w ramach podwykonawstwa. 

  

25/01/2019 
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Inne 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOES20171107001  

Hiszpańska firma zajmuje się wytwarzaniem produktów 

chemicznych do higieny dla zwierząt domowych i kosmetyków dla 

zwierząt, w tym akcesoriów, pasz i leków. Firma poszukuje 

dystrybutorów. Produkty są ekologiczne z niską klasyfikacją 

toksykologiczną, w zakresie higieny, czyszczenia, dezynfekcji, 

kosmetycznego dezodoryzacji i odświeżania. 

 Firma dostarcza swoje produkty do sklepów dla profesjonalistów.  

 

23/01/2019 

BOIL20171214004 

Izraelski producent z ponad 50-letnim doświadczeniem w 

dziedzinie produkcji systemów kamuflażu i ukrywania ( gł. dla armii 

i branży paramilitarnej), oferuje pełną własną produkcję, z 

możliwością dostarczania surowców, aby umożliwić offset i 

transfer technologii. Firma szuka umów joint venture, produkcji i 

dystrybucji.  

30/01/2019 

BRSE20180103001 

Szwedzka firma poszukuje producenta wysokiej klasy lamp w 

Polsce, Włoszech czy Portugalii. Producent musi być w stanie 

obsłużyć mniejsze zamówienia rzędu ok. 100 szt. łącznie z 

opakowaniem. Większość lamp wykonana jest ze stali i/lub szkła i 

preferowane jest doświadczenie w podobnych projektach. 

Producent musi być w stanie obsłużyć szkło (dmuchane i 

odlewane) oraz cięcie stali 2D i 3D. Zaletą jest znajomość 

oznakowania CE i testowania UL. 

18/01/2019 

BODE20171213001 

Firma działa w budownictwie, branży architektonicznej i w zakresie 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Specjalizuje się w 

nowych i innowacyjnych rozwiązaniach polegających na renowacji 

zielonych przestrzeni miejskich szczególne w dużych miastach. 

Firma opracowała metodę sadzenia roślin pionowo na ścianie 

budynku. Są to rośliny dostosowane do wymagań klienta, 

niewymagające i łatwe w utrzymaniu w każdym środowisku. 

Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów biznesowych na całym 

świecie, by nawiązać współpracę na podstawie umów o 

25/01/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

44 
 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOEE20170828003 

Estońska firma szuka kontaktów ze start-upami i firmami 

potrzebującymi wsparcia w zakresie rozwoju sprzętu i 

oprogramowania oraz prototypowania, ulepszania istniejących 

produktów i / lub tworzenia makiet animacji przed ich 

prototypowaniem. Firma ma doświadczony zespół inżynierów 

sprzętu i oprogramowania, projektantów i partnerów, którzy mogą 

pomóc w kształtowaniu pomysłu i przygotować go od pomysłu do 

masowej produkcji. Firma oferuje umowy serwisowe i umowy na 

produkcję. 

04/12/2018 

  BOIL20171227001  

Firma z Izraela, która specjalizuje się w projektowaniu domów i 

ogrodów, opracowała i oferuje na rynku specjalne produkty dla 

niemowląt i dzieci do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

Zaletami są: atrakcyjna cena, możliwość dopasowania do potrzeb, 

uniwersalność, łatwość użycia oraz jakość produktu końcowego. 

Firma szuka franczyz, umowy dystrybucyjnej i komercyjnej. 

17/01/2019 

BOUA20171121001 

Ukraiński producent noży, kładący nacisk na międzynarodowe 

wzornictwo i zrównoważoną produkcję, poszukuje partnerów 

handlowych w innych regionach w oparciu o umowę o świadczenie 

usług dystrybucyjnych lub pośrednictwa handlowego. 

12/01/2019 

BOUA20171121002  

Ukraińska firma specjalizująca się w inżynierii i produkcji sprzętu do 

kryptografii, telekomunikacji, technologii bezprzewodowych i 

sieciowych poszukuje współpracy w zakresie usług dystrybucyjnych 

i inwestycji lub finansowania możliwości zakończenia ostatniego 

etapu rozwoju niektórych produktów i rozpoczęcia produkcji. 

 

30/01/2019 

BOUA20171208001 

Ukraińskie MŚP oferuje produkt, który sprawia, że woda ma 

właściwości przeciwutleniające, rekreacyjne, przeciwstarzeniowe, 

radiochronne. Dzięki zastosowaniu tego produktu woda pitna staje 

się przydatna do spożycia dla konsumentów, jest skutecznym 

środkiem nie zawierającym leków, który zapobiega nowotworom, 

chorobom układu krążenia i innym. MŚP oferuje ten produkt 

firmom, które pracują w sektorze opieki zdrowotnej a współpraca 

ma przyjąć formę umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub 

umowy pośrednictwa handlowego. 

29/01/2019 

   


