
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

BRANŻOWY PAKIET OFERT 

lipiec 2017 

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy i podanie nr 

wybranej przez Państwa oferty. Wówczas udostępnimy Państwu szczegółową ofertę i pozyskamy 

dane teleadresowe od ośrodka EEN, który wprowadził daną ofertę do bazy.  

tel: 91 433 02 20    e-mail: a.lotocka@zsrg.szczecin.pl  

 

  oferty, na które warto zwrócić uwagę 

   

SPIS TREŚCI 

SŁOWA KLUCZE: BRANŻA METALOWA, STOCZNIOWA, KONSTRUKCJE STALOWE, PRODUKTY ZE STALI, 
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ............................................................................................................................ 2 

SŁOWA KLUCZE: BRANŻA DRZEWNA, MEBLARSKA, STOLARKA OTWOROWA, ARCHITEKTURA ........................ 4 

SŁOWA KLUCZE: TEKSTYLIA DLA PRZEMYSŁU I DOMU, ODZIEŻ I DODATKI, PROJEKTOWANIE, WYPOSAŻENIE 
WNĘTRZ ........................................................................................................................................................... 6 

SŁOWA KLUCZE: BRANŻA ROLNO-SPOŻYWCZA, CUKIERNICZA, PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO, HANDEL, 
GASTRONOMIA .............................................................................................................................................. 11 

SŁOWA KLUCZE: BRANŻA MEDYCZNA, URZĄDZENIA I APARATURA MEDYCZNA, BRANŻA KOSMETYCZNA, 
REHABILITACJA, ODNOWA BIOLOGICZNA ...................................................................................................... 15 

SŁOWA KLUCZE: ICT, BEZPIECZEŃSTWO, ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA ............................................................. 20 

SŁOWA KLUCZE: TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA, BRANŻA MOTORYZACYJNA ........................................ 28 

SŁOWA KLUCZE: MASZYNY, NARZĘDZIA, CZĘŚCI  ............................................................................................ 29 

SŁOWA KLUCZE: FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CONSULTING, POŚREDNICTWO PRACY, OUTSOURCING, 
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, DORADZTWO ............................................................... 30 

SŁOWA KLUCZE: BRANŻA BUDOWLANA, ENERGIA ODNAWIALNA I KONWENCJONALNA, OCHRONA 
ŚRODOWISKA, USŁUGI DLA BUDOWNICTWA, CHEMIA BUDOWLANA, PROJEKTOWANIE............................... 31 

SŁOWA KLUCZE: TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA, BRANŻA CHEMICZNA ............................................ 35 

SŁOWA KLUCZE: EDUKACJA, NAUKA, BADANIA I ROZWÓJ, ROZRYWKA, SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA ..... 37 

SŁOWA KLUCZE: MARKETING, POLIGRAFIA, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA .................................................... 39 

INNE ............................................................................................................................................................... 41 

mailto:a.lotocka@zsrg.szczecin.pl


 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOSI20170607001 

Mała słoweńska firma zajmująca się przetwórstwem metali, 

producent seryjnych jak i unikatowych produktów z niskostopowej 

stali (ściany osłonowe fasad i aparatura miejska) oferuje produkcję 

artykułów ze stali niskostopowej firmom w oparciu o podpisaną 

umowę produkcyjną lub umowę o podwykonawstwo. W tym celu 

firma do współpracy poszukuje biur architektonicznych w zakresie 

dostarczaniu im elementów architektonicznych lub innych 

produktów stalowych w oparciu o umowę agencyjną.  

23/06/2018 

  

BOHU20170508001 

Węgierska firma zajmująca się produkcją elementów metalowych i 

akcesoriów do drzwi, okien oraz mebli chciałby sprzedawać je za 

granicę. Główne produkty firmy to klamki, śrubki, zamki, cylindry, 

kleje, farb do drewna, prowadnic, uchwytów, pianek 

poliuretanowych,  

05/06/2018 

BRDE20170502001 

Niemiecka firma produkująca łodzie dla sektora rekreacyjnego 

poszukuje partnera w Polsce do umowy o podwykonawstwo w 

zakresie laminowania, montażu i wykończenia. Łodzie są małe o 

długości 4,50-7.20 m z silnikami zaburtowymi. 

01/06/2018 

BODE20170515001 

Producenci niestandardowych profili metalowych w północnych 

Niemczech oferują współpracę w formie umów produkcyjnych lub 

podwykonawczych dla firm budowlanych i innych możliwych 

partnerów na całym świecie. Niestandardowe dźwigary stalowe, 

elewacyjne panele okładzinowe lub blachy stalowe, które można 

nanosić na dowolną architekturę opartą na stali, produkowane z 

największą dokładnością w najkrótszym czasie przy użyciu 

najnowocześniejszych urządzeń do gięcia, cięcia, dziurkowania, 

spawania, powlekania i obróbki anodowej. 

07/06/2018 

BOFI20170518001 Fiński producent skrzynek pocztowych, torów rowerowych, drabin i 

kontenerów poszukuje partnerów w wielu krajach w celu zawarcia 
21/06/2018 
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umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej. Firma ta produkuje 

różne wyroby metalowe do użytku wewnętrznego lub 

zewnętrznego. Firma szuka nowych partnerów, którzy mogą 

dystrybuować i promować produkty we własnym regionie. 

BOIT20161125001 

Włoska firma, pracująca w dziedzinie precyzyjnej inżynierii i 

mechaniki, poszukuje dystrybutorów w całej UE. Firma zajmuje się 

marketingiem i komercjalizacją narzędzi i maszyn do polerowania: 

zakres obejmuje osprzęt, części zamienne, narzędzia polerskie, cięcie 

olejowe, szczotki i filtry. Firma chce podpisać umowę usług 

dystrybucyjnych z partnerami z doświadczeniem w tym sektorze. 

12/06/2018 

BORO20170517001 

Rumuńska firma produkuje galwanizowane i malowane stojaki dla 

klientów zagranicznych. Wykonuje cały proces produkcyjny od 

projektu, prototypu do dostawy wyrobu finalnego dla klienta. 

Stosowane materiały to stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium, 

tytan lub mosiądz, pokryte dla ochrony pastą PCV. Regeneracja 

zużytych stojaków jest też brana pod uwagę. Firma poszukuje 

partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umów 

produkcyjnych. 

09/06/2018 

BRBG20170613002 

Bułgarska firma jest importerem drutów do spawania, materiałów 

spawalniczych, ściernych i urządzeń spawalniczych oraz 

taśmociągów gumowych dla przemysłu wydobywczego. Firma 

poszukuje producentów taśmociągów gumowych ze stalowym 

wykończeniem w celu dystrybuowania ich na rynek bułgarski. Firma 

jest zainteresowana wyłączną dystrybucją. Potencjalni partnerzy 

powinni pochodzić z Europy, najlepiej z regionu Bałkanów. 

22/06/2018 

BORU20170511001 

Rosyjska firma stworzyła technologię produkcji porowatego metalu 

poprzez jego nasycenie rozpuszczalnym w wodzie wypełniaczem w 

procesie odlewania. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych 

umową produkcyjną oraz agentów handlowych. 

02/06/2018 

BOCN20170329001  

Chińska firma będąca liderem innowacji w zakresie biotechnologii 

morskiej posiada główne produkty zawierające biopestycydy 

chitosanu oraz funkcjonalne bionawozy z wodorostów. Firma szuka 

dystrybutorów w Europie dla swoich morskich produktów 

zawierających biopestycydy i bionawozy. 

14/06/2018 

BOIL20170604001 Izraelska firma specjalizuje się w produkcji metalowych drzwi 27/06/2018 
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wejściowych i drzwi przeciwpożarowych. Firma poszukuje partnera 

zainteresowanego usługami dystrybucyjnymi, handlowymi lub 

umową franczyzową na dystrybucję swoich produktów na rynku 

europejskim. 

BOSG20161220001 

Ta singapurska firma jest producentem sprzętu kontraktowego 

(CEM), dostarczając niestandardowe projekty automatyzacji, 

precyzyjne obróbki i obróbkę metali; wiązki przewodów, montaż 

modułów i usługi budowania integracji systemów dla firm z 

elektronicznymi półprzewodnikami, dyskami twardymi, sprzętem do 

badań medycznych i zdrowotnych oraz dla domowych urządzeń 

elektrycznych. Firma chce rozszerzyć swoje usługi produkcyjne na 

europejskie przedsiębiorstwa, szczególnie w sektorze wytwórczym. 

22/06/2018 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOSI20170210001 

Słoweńska firma zajmująca się obróbką drewna poszukuje 

przedstawicieli do sprzedaży nowoczesnych domów ogrodowych 

klasy premium i oferuje wyłączną umowę agencyjną. Słoweńska 

firma poszukuje przedstawicieli na terenie Unii Europejskiej. 

19/06/2018 

BOFI20170526001 

Fińska firma zajmująca się produkcją automatycznych przetwórni 

drewna do opalania, automatycznych sortowników, cystern, silosów, 

przenośników itd. poszukuje partnerów do współpracy. Poszukiwani 

to dystrybutorzy i agenci, mogący wesprzeć firmę w sprzedaży 

automatycznych przetworników drewna opałowego w Europie i 

Kanadzie w ramach agencji handlowej lub umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. 

09/06/2018 

  BOIT20170607001  

Włoska firma specjalizująca się w ręcznie robionych 

personalizowanych rozwiązań meblowych dla klienta końcowego do 

użytku prywatnego i publicznego zainteresowana jest umową 

produkcyjną i dystrybucyjną ze studiami architektonicznymi, 

projektowymi i sklepami meblowymi. Partnerzy poszukiwani są w 

20/06/2018 
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całej Europie. 

  BOIT20170608002  

Włoska firma aktywna na polu produkcji mebli biurowych (biurka, 

stoły, kredensy) szuka zagranicznych dystrybutorów i agentów w 

celu zawiązania umowy komercyjnej.  

20/06/2018 

BRUK20170512001 

Firma brytyjska dostarcza meble do szerokiej gamy wymagających 

środowisk i poszukuje partnera produkcyjnego do produkcji płaskich 

paneli do szafek z MDF i frontów szuflad pokrytych folią winylową 

oraz płaskich paneli do szafek MFC (płyty wiórowe). 

   

 

19/06/2018  

BOFR20170606001 

Francuska firma, projektant i producent drzwi szybko obrotowych, 

specjalizująca się w czystych pomieszczeniach dla przemysłu 

farmaceutycznego, przestrzennego i motoryzacyjnego poszukuje 

dystrybutorów w Unii Europejskiej, którzy mają ambicję rozwoju i 

ustanowienia długoterminowych umów handlowych. 

21/06/2018 

BOBA20170306001  

Firma z Bośni i Hercegowiny, z branży przetwórstwa drewna, 

obecnie produkuje drewniane i metalowe nóżki do mebli (łóżka, sofy 

i stoły). Firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów w 

Europie, jest również otwarta na współpracę w ramach umowy 

produkcji z porozumieniem finansowym w odniesieniu do innych 

wyrobów drewnianych ze swojej oferty, takich jak krzesła, łóżka, 

stoły i zabawki. 

20/06/2018 

BORO20170519001 

Rumuńska firma z doświadczeniem w produkcji mebli pod własnym 

projektem i marką poszukuje agentów z rozwiniętą siecią sprzedaży. 

Firma oferuje meble na zlecenie z pięciu kolekcji katalogowych. 

2018-06-06 

BOTR20160104003 

Turecka firma produkuje na zamówienie szeroką gamę 

ekskluzywnych mebli do jadalni, salonu oraz sypialni, zależnie od 

potrzeb klienta. Firma poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów na rynkach krajów europejskich. 

13/06/2018 

BOKR20170418001 

Koreańska firma z sektora MSP specjalizuje się w produkcji łóżek i 

materaców. Firma stworzyła ramę łóżka, która poprawia 

efektywność snu. Pozwala spać głębiej i efektywniej. Firma 

skomercjalizowała ten produkt i poszukuje dystrybutorów oraz 

możliwości podpisania umów handlowych. 

15/06/2018 

BOUA20170522001  Ta ukraińska firma jest jednym z największych producentów 

specjalistycznych materiałów UPVC (Unplasticized polyvinyl chloride) 
27/06/2018 
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na runku krajowym. Firma produkuje wysokiej jakości systemy profili 

okiennych i drzwiowych z PVC w przystępnych cenach. Poszukiwani 

są dystrybutorzy do długoterminowej współpracy, w celu 

promowania i sprzedaży oferowanych produktów w krajach 

europejskich i azjatyckich.  

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOES20170517001 

Hiszpańska firma oferuje usługi druku cyfrowego na różnych 

powierzchniach - płytkach ceramicznych, porcelanowych, 

mozaikach, drewnie, metakrylanie, szkle, aluminium itp. Firma 

poszukuje klientów wśród architektów i projektantów wnętrz w celu 

sprzedaży swoich produktów do projektów budowlanych w Europie i 

na świecie.   

09/06/2018 

BRDE20170622001 

Niemieckie mikroprzedsiębiorstwo handluje online strojami 

odświętnymi dla chłopców, dziewczynek, niemowląt, nastolatków na 

takie okazje jak chrzciny, komunie, przyjęcia ślubne itp. Firma 

oferuje umowę produkcyjną firmom odzieżowym i poszukuje 

dostawców takich strojów w dobrej jakości i cenie. 

23/06/2018 

BOAT20170412001 

Austriacka firma dostarcza usług z zakresu procesu produkcji, 

projektująca estetyczne i praktyczne wyroby łączy design z 

inżynierią. Firma posiada szerokie doświadczenie w sektorach 

samochodowym, lotniczym oraz samochodów dostawczych. Firma 

chce rozszerzyć działalność na nowe sektory - medyczny, 

automatyki, elektromobilności oraz dóbr konsumenckich. Firma 

poszukuje partnerów zainteresowanych outsourcingowaniem tego 

typu usług. 

16/06/2018 

BOIT20170403002 

Włoska firma specjalizująca się z przetwórstwie marmuru do 

produkcji mebli do wewnątrz i na zewnątrz. Firma zwyczajowo 

produkuje na zlecenie z użyciem najlepszych marmurów z  

Castelavazzo. Firma poszukuje zagranicznych studiów 

14/06/2018 
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architektonicznych z Niemiec, Szwajcarii i Francji i zainteresowanych 

współpracą z włoskimi producentami na zasadzie umów 

produkcyjnych. 

  BORO20170515001 

Rumuńska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji 

odzieży damskiej i sportowej, opartej na rumuńskim folklorze 

poszukuje dystrybutorów. 

12/06/2018 

BRDK20170607001 

Mały start up z Kopenhagi z doświadczeniem w projektowaniu 

tekstyliów poszukuje producentów pościeli w oparciu o użycie druku 

cyfrowego na bawełnie. Firma oferuje umowę produkcyjną. 

12/06/2018 

  BOSG20170410001  

Firma z Singapuru poszukuje dystrybutorów do dystrybucji swoich 

narzędzi ochronnych (odzież ochronna) w Niemczech, Hiszpanii, we 

Włoszech, we Francji, w Grecji, w Holandii iw Polsce, za 

pośrednictwem umowy dystrybucyjnej. 

   

 

19/06/2018 

BOIE20161215002 

Irlandzka firma oferuje odzież wykonaną na miarę i dostosowaną do 

indywidualnych potrzeb klienta. Ich produkty obejmują garnitury, 

koszule i płaszcze oraz akcesoria. Firma poszukuje zagranicznych 

partnerów, aby za ich pośrednictwem w ramach umowy 

dystrybucyjnej lub agencyjnej dotrzeć do nowych rynków - w tym, 

ale nie tylko, do sieci sklepów lub dystrybutorów mody. 

26/06/2018  

BRDK20170616001 

Młoda firma projektowa z Kopenhagi (Dania) opracowała prototypy 

nosidełka i poszukuje europejskich firm, które byłyby w stanie je 

produkować używając organicznej bawełny z nadrukami w oparciu o 

umowę produkcyjną. 

16/06/2018 

  BOUK20170608002  

Brytyjski producent szerokiej gamy kołder z unikalnym 

mechanizmem zip poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma 

posiada patent, który pozwala na bardzo łatwe zmienianie. 

Pokrowce obejmują standardowe kołdry i będą idealne dla 

konsumentów, wyspecjalizowanych sklepów domowych oraz hoteli. 

Firma chce rozszerzyć swoją działalność o Europę z pomocą 

partnerów handlowych. 

   

 

21/06/2018 

BRLV20170607001 

Łotewska firma produkująca damskie obuwie poszukuje do 

współpracy producentów butów skórzanych w małych ilościach w 

oparciu o umowę produkcyjną. Potencjalny partner powinien być w 

stanie dostarczyć buty o różnorodnych obcasach, wykonane z 

różnych materiałów i kombinacji użytych materiałów, w które będą 

08/06/2018 
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wyposażone. 

BOJO20170516001 

Jordańska firma specjalizująca się w produkcji jednorazowych 

fartuchów chirurgicznych, draperii i niesterylnych materiałów 

poszukuje partnerów, którzy podjęliby dystrybucję jej produktów w 

swoich regionach. Firma chce zwiększyć sprzedaż w krajach 

europejskich poprzez zawarcie umowy dystrybucji. 

08/06/2018 

BOKR20170411003 

Firma z Korei Południowej zajmująca się produkcją i sprzedażą 

dzianin damskich poszukuje współpracy z europejskimi partnerami w 

ramach umowy produkcyjnej i wzajemnej produkcji, aby rozszerzyć 

działalność na rynki europejskie. 

20/06/2018 

BOLT20170609001 

Firma z Litwy poszukuje agentów i dystrybutorów odzieży dla dzieci. 

Firma oferuje szeroką gamę ubrań i dodatków do uroczystości i do 

codziennego użytku: sukienki, koszule, płaszcze futrzane, swetry, 

spodnie i koszulki, kurtki, skarpetki, czapki i szaliki. 

14/06/2018 

BRDK20170615001 

Duńska firma zbudowała silną pozycję sprzedaży online sprzedając 

odzież damską z naciskiem na trwałość i nowoczesne wzory. Firma 

poszerza zakres swoich produktów i poszukuje w tym celu 

producenta ręczników wykonanych z organicznej bawełny/włókien 

Tencel, z którym podpisze umowę produkcyjną. 

16/06/2018 

BOMK20170116001 

Macedońska firma o długiej tradycji w przemyśle tekstylnym 

produkująca koszule poszukuje umów w sprawie produkcji. Firma 

jest już dobrze znana zarówno na rynku krajowym, jak i 

zagranicznym i stale inwestuje w różne segmenty działalności, takie 

jak: badania i rozwój, dostosowywanie, projektowanie wzorów, haft, 

kontrola jakości, pełne opakowanie, projektowanie i terminowe 

dostawy. Firma oferuje usługi produkcyjne w ramach umowy 

produkcyjnej. 

13/06/2018 

BONL20170322001 

Holenderska firma z sektora MSP oferuje najnowocześniejsze 

ubrania chłodzące oraz produkty powstrzymujące przegrzanie w 

różnych warunkach. Firma opracowuje, projektuje, produkuje i 

sprzedaje tego typu produkty na różnych rynkach. Poszukiwani są 

dystrybutorzy. 

19/06/2018 

BORO20170417003 
Firma rumuńska, produkująca najwyższej jakości poduszki i kołdry, 

wypełnione gęsim puchem i piórami, poszukuje partnerów 

biznesowych, takich jak hurtownie / sprzedawcy tekstyliów 

07/06/2018 
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domowych lub pościeli, w celu zawarcia umów dystrybucyjnych dla 

swoich towarów. 

BOES20170530002 

Hiszpańska firma posiadająca ponad 30 lat doświadczenia 

specjalizuje się w produkcji oprawek okularowych oraz okularów 

przeciwsłonecznych. Jest wiodącym przedstawicielem tej branży na 

rynku hiszpańskim, skupiając się na projektowaniu, produkcji oraz 

sprzedaży oprawek do okularów na receptę oraz okularów 

przeciwsłonecznych, w szczególności poprzez hurtowników 

posiadających swoich przedstawicieli handlowych. 

20/06/2018 

BRBE20170601001 

Belgijska firma funkcjonująca od 2016 roku posiada specjalistyczny 

sklep online handlujący różnego rodzaju produktami dziecięcymi i 

niemowlęcymi oraz ubraniami. Firma bierze pod uwagę czynnik 

organiczny produktów. Firma poszukuje europejskich partnerów, 

którzy będą projektować i produkować certyfikowane ubrania 

dziecięce (0-12 lat) i akcesoria z marką/logo firmy. Poszukiwany 

rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

02/06/2018 

BORO20170515001  

Rumuńska firma z ponad 20 letnim doświadczeniem, ma do 

zaoferowania zainteresowanym partnerom odzież sportową i 

damską zainspirowaną folklorem rumuńskim. Firma poszukuje 

dystrybutorów do współpracy w ramach umów dystrybucyjnych. 

12/06/2018 

BOUK20170503001 

Brytyjska firma specjalizuje się w wysokiej jakości, nowoczesnych i 

przystępnych cenowo akcesoriach, głównie torbach filcowych i 

unikatowej biżuterii. Firma jest zainteresowana współpracą w 

oparciu o umowę dystrybucyjną.  

15/06/2018 

BOUK20170608003 

Brytyjska firma dostarcza skórę i płótno od prawie dekady. 

Poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w Europie 

zainteresowanych takimi produktami jak walizki, plecaki, akcesoria 

męskie. Firma stworzyła linię luksusowych torebek, łączących 

wzornictwo z wytrzymałością, które odniosły sukces na rynku 

brytyjskim. 

22/06/2018 

BRSE20160728001 

Szwedzka firma poszukuje producentów ubrań dostosowanych dla 

osób niepełnosprawnych w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie. 

Poszukiwani są partnerzy, którzy będą w stanie produkować małe 

ilości i są rzetelni biorąc pod uwagę czas produkcji i dostawy. 

Produkty początkowo byłyby sprzedawane w Skandynawii, jednakże 

12/06/2018 
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firma poszukuje nowych rynków, co będzie uwarunkowane 

rozwojem i powodzeniem produktów. 

BOUK20170622002 

Wiodący brytyjski producent z siedzibą we wschodniej Anglii 

dostarcza innowacyjne skarpetki do uprawiania sportu, biegania i 

aktywności na zewnątrz, a także pełen zakres akcesoriów do 

biegania i wsparcia medycznego dla sportu. Z ponad 20-letnim 

doświadczeniem w sektorze sportowym firma poszukuje poszerzenia 

swojej międzynarodowej sieci partnerów i poszukuje dystrybutorów 

w Europie i poza nią, aby reprezentować firmę. 

26/06/2018 

BOBG20161214002 

Bułgarska firma z sektora MSP z północno-wschodniej części kraju 

(Warna) zajmuje się produkcją i handlem artykułami gospodarstwa 

domowego, koszami na śmieci oraz suszarkami do ubrań. Firma 

poszukuje dystrybutorów na terenie UE.  

19/06/2018 

BRSE20170613001 

Szwedzka firma działająca w obszarze wystroju wnętrz poszukuje 

producentów szklanych cylindrów (części składowe wazonu 

własnego projektu). Firma poszukuje producenta, który zaoferuje 

konkurencyjną cenę i będzie w stanie spełnić określone wymagania 

produkcyjne. 

27/06/2018 

BOGR20170523001 

Grecka firma produkująca srebrne ikony i ramki na zdjęcia poszukuje 

partnerów biznesowych (hurtowników, punkty sprzedaży 

detalicznej, agentów, dystrybutorów) na terenie Europy w ramach 

umów dystrybucji i agencyjnej. 

07/06/2018 

BOTR20161205002 

Turecka firma specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju 

tradycyjnych tureckich koszy: dekoracyjnych, piknikowych, koszyków 

na pieczywo, itd. Firma poszukuje agencji handlowych w Europie i 

oferuje wolne moce produkcyjne na podstawie umowy 

produkcyjnej. 

  

12/06/2018 

BOTR20170424003 

Turecka firma, która jest producentem wysokiej jakości pryszniców, 

wanien, pryszniców typu łódź, wanienek, umywalek akrylowych i 

kompaktowych systemów, poszukuje umów dystrybucyjnych w celu 

rozszerzenia sieci sprzedaży. Firma szuka odpowiednich partnerów, 

którzy chcieliby reprezentować i dystrybuować ich produkty. 

08/06/2018 

BOGR20170524001 
Grecka firma rodzinna produkująca szeroką gamę obuwia damskiego 

na wszystkie okazje poszukuje partnerów do zawarcia umowy usług 

dystrybucyjnych i agencji handlowych. Jest też zainteresowana 

06/06/2018 
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zawarciem umów produkcyjnych z partnerami branżowymi. 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOBG20170322001 

Bułgarska firma z dużym doświadczeniem w międzynarodowym 

handlu roślinami leczniczymi, olejkami eterycznymi, wodami 

kwiatowymi, ekstraktami roślinnymi i kosmetykami stworzyła swój 

własny produkt - suplement diety ze 100% naturalną wodą różaną 

do picia. Firma oferuje potencjalnym partnerom współpracę na 

podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji swojego 

produktu. 

08/06/2018 

BOIT20170525002  

Ta włoska firma specjalizuje się w świadczeniu usług technicznych i 

konsultingowych z zakresu kontroli wymagań higienicznych dla 

produktów rolno-spożywczych. Firma pracuje nad różnymi 

obszarami analitycznymi: pestycydy, mikrotoksyny, metale, dodatki, 

wartości odżywcze, aromaty, przyprawy, mikrobiologia. Poszukiwani 

są partnerzy do promocji oferowanych usług w Europie. Firma jest 

zainteresowana współpracą w ramach umowy dystrybucji. 

21/06/2018 

BRPT20170221001  

Portugalska firma produkująca ekologiczny olej napędowy z olejów 

roślinnych poszukuje dostawców olejów jadalnych (UCO), którzy 

mogą zebrać zużyty olej kuchenny z restauracji, hoteli i innych miejsc 

do tego przeznaczonych. 

Firma jest zainteresowana umową handlową lub umową dotyczącą 

usług dystrybucyjnych. 

   

 

09/06/2018 

BOBG20170608001 

Bułgarska firma ma 23 lata doświadczenia w produkcji olejków 

eterycznych i wód kwiatowych. W procesie produkcji 

wykorzystywane są głównie róże, lawenda, krwawnik pospolity i 

rumianek. Firma poszukuje potencjalnych partnerów działających w 

przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, nutraceutyków i 

spożywczym, by zawrzeć umowy pośrednictwa. 

22/06/2018 
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BOES20170518001 

Mała hiszpańska firma będąca dystrybutorem minikoparek i 

traktorów rolniczych, z wcześniejszym doświadczeniem w kupnie i 

sprzedaży traktorów na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych, 

poszukuje agentów w krajach europejskich w celu stworzenia 

wiodących rozwiązań. 

01/06/2018 

BOPE20170405001  

Peruwiańska firma z doświadczeniem w produkcji i dystrybucji 

produktów rolnych, takich jak winogrona, szparagi i awokado, 

poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma jest w posiadaniu 1.300 

hektarów już uprawianych i 1.700 hektarów przeznaczonych do 

przyszłej produkcji w Ica (południowe Peru), Casma (centralne Peru) 

i Olmos (północne Peru), współpracując ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami zgodnie z zasadami "fair trade".  

16/06/2018 

  BOBE20160812001  

Belgijska firma jest producentem szynki wieprzowej, gotowanej i 

gotowanej łopatki. 

Firma poszukuje nowych dystrybutorów (dużych hurtowni, sieci 

supermarketów lub dostawców usług gastronomicznych) w krajach 

sąsiadujących, a także w Austrii, Polsce i Rosji. 

   

 

23/06/2018 

  

BOHU20170410001  

Węgierska firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji 

żywności specjalizuje się w mrożonych tortach, tortellini / ravioli 

poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych głównie w 

Europie i na obszarze CIS (Wspólnoty Niepodległych Państw). MŚP 

produkuje specjalne węgierskie ciasta i ciasta o międzynarodowym 

smaku (szeroki wybór serników, tiramisu, jabłeczników itp.) oraz 

różnych słonych i słodkich tortellini / ravioli przeznaczonych do 

sprzedaży detalicznej i HORECA. Firma jest również otwarta na 

umowy produkcyjne. 

   

 

02/06/2018  

BRRO20170521001  

Rumuńska firma specjalizująca się w przetwórstwie świeżych 

owoców i warzyw przez szybkie zamrażanie poszukuje producentów 

świeżych warzyw (groch, zielona fasola, papryka, brokuły i kalafior) 

w celu zawarcia długoterminowej współpracy opartej na umowie o 

świadczenie usług dystrybucji. 

   

 

02/06/2018 

 BOPT20170509002 

Portugalska firma z wyspy Madera specjalizująca się w produkcji 

tradycyjnych regionalnych ciast, herbatników i cukierków, takich jak 

miodowy tort (miód z trzciny cukrowej), herbatniki miodowe i 

słodycze, szuka dystrybutorów na sprzedaż produktów za granicą za 

20/06/2018 
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pośrednictwem umowy dystrybucyjnej. 

 BOVN20170516001 

Firma - lider w produkcji produktów z krewetek w Wietnamie. 

Produkty sprzedawane są w USA, Chinach, Japonii, Korei i Indonezji. 

Firma szuka dystrybutorów, importerów i agentów w UE w celu 

zdobycia nowych rynków. 

21/06/2018 

BOAM20170123001  

Firma z Armenii produkuje wysokiej jakości organiczne suszone 

owoce, które nie zawierają cukru, barwników, konserwantów ani 

żadnych innych dodatków. Firma szuka dystrybutorów na zasadzie 

umowy usługowej i komercyjnej. 

26/06/2018 

BOCN20170306001 

Ta firma biotechnologiczna jest największym producentem 

naturalnych produktów z astaksantyny w Chinach. 

W oparciu o strategię rozwoju firma poszukuje dystrybutorów 

naturalnych produktów z astaksantyny w Europie poprzez umowę 

dystrybucyjną. 

01/06/2018 

BRIE20170302001 

Irlandzka firma poszukuje obecnie odpowiedniego partnera 

produkcyjnego z naciskiem na zdolność wypełniania płynem toreb w 

procesie pakowania. Partner produkcyjny musi posiadać 

doświadczenie w produkcji wstępnie wypełnianych płynów w 

warunkach aseptycznych. Pod uwagę brane są wszystkie kraje 

europejskie z wyłączeniem Wielkiej Brytanii. Ta irlandzka firma 

opracowuje kampanie sprzedażowe w celu promocji swojej marki 

mrożonej kawy na sprzedaż w różnych punktach sprzedaży żywności. 

27/06/2018 

BODE20170428001 

Start-up ze wschodniej Saksonii w Niemczech skupia się na destylacji 

napojów alkoholowych. Firma produkuje likiery, brandy oraz 

spirytualia na bazie regionalnych produktów i chciałaby poszerzy 

swoją działalność poza granice kraju. Poszukiwani są dystrybutorzy. 

02/06/2018 

BODK20170220001 

Młody duński producent liofilizowanego i sproszkowanego 100% 

koncentratu jarmużu do stosowania w żywności i napojach, 

produktach zdrowotnych i odżywkach oraz produktach 

kosmetycznych poszukuje europejskich dystrybutorów. 

06/06/2018 

BOFR20170607001  

Francuska firma opracowała innowacyjny asortyment naturalnych, 

wolnych od dodatków, suplementów diety, wykorzystujących 

unikalne związki alg morskich (algi czerwone na wzmocnienie kości i 

zębów, algi brązowe na stres i lęki, algi zielone na odporność). Firma 

obecnie wprowadza te produkty na rynek i poszukuje partnerów 

21/06/2018 
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handlowych do ich komercjalizacji w Europie, w ramach umów 

dystrybucji.  

BRPT20170426001 

Firma portugalska z wyspy Madera specjalizująca się w produkcji 

tradycyjnych regionalnych ciasteczek i herbatników poszukuje 

dostawców zmielonych przypraw takich jak: gałka muszkatołowa, 

goździki, anyż cynamon w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

14/06/2018 

BOHU20160215001  

Węgierskie MŚP produkujące ekologiczne soki jabłkowe i napoje ze 

świeżo wyciskanych owoców i warzyw, poszukuje 

międzynarodowych partnerów. Firma uprawia ekologiczne jabłka 

oraz inne owoce i warzywa. Oferowane produkty są zdrowe, 

delikatne i pochodzą wyłącznie z organicznych upraw: jabłko, wiśnia, 

gruszka, winogrona, rokitnik, burak. Przedsiębiorstwo poszukuje 

dystrybutorów, gotowych zająć się sprzedażą tych produktów w 

Europie. 

22/06/2018 

BOIT20170509001  

Ta włoska firma jest przez ponad 30 lat w "zamarzniętym świecie" i 

zajmuje się przetwórstwem produktów spożywczych, głównie ryb, 

ale także gotowych posiłków, temperowaniem w tradycyjnym 

piekarniku, mikrofalówce i patelni. Firma poszukuje dystrybutorów 

swoich produktów mrożonych gotowych zawrzeć umowy 

dystrybucyjne. 

06/06/2018 

BOSG20170403001 

Firma z Singapuru jest producentem przekąsek i poszukuje 

dystrybutorów w krajach europejskich, mających doświadczenie, 

rozwinięte kanały i łańcuchy dostaw, wiedzę o planowaniu drogi na 

rynek, doświadczenie w inicjatywach marketingowych na swoich 

rynkach. 

20/06/2018 

BOTR20170515001 

Turecka firma z 55-letnim doświadczeniem specjalizuje się w 

produkcji produktów mlecznych takich jak mleko, ser, jogurt, masło i 

ajran. Firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów mlecznych 

w Europie i poza nią. 

16/06/2018 

BOUK20170407001 

Północnoirlandzka farma uprawia i wytwarza nagradzane oleje 

rzepakowe dla specjalistycznych sprzedawców detalicznych i hoteli, 

restauracji i kawiarni. Firma chce rozwinąć eksport poprzez 

dystrybutorów lub agentów, którzy są zdolni otworzyć rynki w 

Europie lub dalej. 

12/06/2018 
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BRES20170322001 

Hiszpańska firma jest zainteresowana mrożonymi produktami 

cukierniczymi w celu dystrybuowania ich na swoim rynku, w związku 

z czym poszukuje dostawców z Francji, Włoch, Polski, Belgii i 

Portugalii. 

02/06/2018 

BOKR20170410005 

Południowo koreańska firma specjalizująca się w pośrednictwie w 

handlu materiałami żywnościowymi poszukuje partnerów 

europejskich do współpracy w zakresie umów dotyczących usług 

dystrybucyjnych. Firma ta specjalizuje się w tej dziedzinie od 2014 

roku i skupia się głównie na pozyskiwaniu żywności 

międzynarodowej. 

20/06/2018 

BOFR20170512001 

Francuska firma proponuje zestaw produktów dla profesjonalistów 

do przygotowywania naleśników i gofrów: wbudowane blaty do 

produkcji naleśników, wysokiej jakości wózki przystosowane do 

produkcji naleśników i gofrów. Firma poszukuje dystrybutorów w 

całej Europie. 

08/06/2018 

BRIN20170531001 

Indyjska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem handlowym dąży 

do importu żywności ekologicznej i produktów dla niemowląt z 

Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucji. Poszukiwanymi produktami są 

ciastka, ciastka ryżowe, batoniki owocowe, sery, środki do 

pielęgnacji skóry i inne nieprzetworzone produkty dla dzieci. 

   

 

01/06/2018  

BOIT20170421004 

Certyfikowana organiczna farma z południa Włoch poszukuje 

dystrybutorów i agentów handlowych produktów organicznych i 

wegańskich w celu zbudowania kanałów sprzedaży za granicą dla 

swoich specjałów (kompoty, nektary i soki owocowe, oliwa z oliwek 

extra virgin) pozyskanych z lokalnych odmian kiwi Hayward, 

pomarańczy, klementynek i oliwek. Firma ma doświadczenie w 

handlu zagranicznym. 

02/06/2018 

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

Nr oferty Treść oferty Data ważności 
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  BOAM20170525001  

Mała firma z Armenii specjalizująca się w produkcji 

ekologicznych ręcznie robionych mydeł oraz produktów do 

pielęgnacji włosów, skóry i ciała szuka dystrybutorów i 

agentów. 

22/06/2018 

  BOIT20170512002  

Włoska firma ulokowana w regionie Molise specjalizuje się w 

produkcji urządzeń elektro-medycznych dla pielęgnacji 

kosmetycznej i nieinwazyjnej estetycznej pielęgnacji skóry, 

kosmetyków do skóry oraz urządzeń medycznych i 

fizjoterapeutycznych. Firma wprowadziła również protokół 

pielęgnacji skóry. Firma szuka umowy 

komercyjnej/dystrybucyjnej z agentami komercyjnymi i/lub 

dystrybutorami specjalizującymi się urządzeniach estetyki 

medycznej oraz produktach derma kosmetologicznych w 

Europie i poza nią.  

01/06/2018 

  BOSE20170612001  

Szwedzka marka kosmetyków poszukuje dystrybutorów w 

całej Europie. Firma oferuje szeroki asortyment kosmetyków 

do makijażu, o wysokim potencjale konkurencyjnym zarówno 

pod względem ceny, jak i jakości. Marka została niedawno 

uruchomiona w Szwecji i krajach skandynawskich i jest gotowa 

na wejście na nowe rynki. Marka zapewnia nowy i 

innowacyjny sposób prezentacji i sprzedaży kosmetyków w 

sklepach. Z unikalnym sposobem na wystawienie produktów i 

naprawdę konkurencyjnych cenach, koncentruje się na dużej 

sprzedaży. 

   

 

15/06/2018 

BOBG20170608001 

Bułgarska firma ma 23 lata doświadczenia w produkcji olejków 

eterycznych i wód kwiatowych. W procesie produkcji 

wykorzystywane są głównie róże, lawenda, krwawnik 

pospolity i rumianek. Firma poszukuje potencjalnych 

partnerów działających w przemyśle kosmetycznym, 

farmaceutycznym, nutraceutyków i spożywczym, by zawrzeć 

umowy pośrednictwa. 

22/06/2018 

BRUK20170609001 

Brytyjski dystrybutor specjalizujący się w produktach 

pielęgnacyjnych do włosów poszukuje możliwości 

opracowania własnej marki szamponów, odżywek i 

preparatów leczniczych. Firma poszukuje producentów takich 

artykułów w celu podpisania umowy produkcyjnej; wymagane 

są certyfikaty/badania potwierdzające, że produkty są 

20/06/2018 
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bezpieczne dla ludzi i mogą być sprzedawane w Europie. 

BOIT20170504001 

Mała włoska firma opracowuje i sprzedaje suplementy 

żywnościowe i kosmetyki, kierując swoje produkty głównie do 

aptek, dietetyków i lekarzy. Przedsiębiorstwo dystrybuuje 

swoje produkty tylko we Włoszech i obecnie jest gotowa, by 

wejść na nowe rynki w związku z czym poszukuje 

dystrybutorów w Europie.  

02/06/2018 

BOMX20170121001 

Meksykańska firma produkująca naturalne produkty 

dermatologiczne, upiększające i kosmetyczne poszukuje 

dystrybutorów w Europie, aktywnych w branży spa oraz 

prowadzących sklepy z kosmetykami, dermatologiczne oraz 

centra handlowe. 

09/06/2018 

BOUK20170614002 

Brytyjska firma jest wiodącym dostawcą sprzedawanych na 

całym świecie dóbr konsumenckich. Firma działa głównie w 

sektorach zdrowia i piękności, handlując przecenionym 

towarami z nadwyżek. Firma oferuje doskonałą obsługę 

klienta, konkurencyjne ceny oraz szeroki wybór towarów. 

Poszukiwani są dystrybutorzy, hurtownicy, firmy import-

eksport oraz sprzedawcy detaliczni. 

21/06/2018 

BRSE20170620001 

Szwedzka firma poszukuje producenta w Europie Centralnej i 

Wschodniej do produkcji naturalnych środków ochrony 

przeciwsłonecznej opartych na trzech składnikach (wosk 

pszczeli, olej kokosowy, tlenek cynku). Nakład produkcyjny dla 

pierwszego zamówienia wyniesie 5-10000 opakowań, co 

równa się 150-300 litrom płynnego preparatu 

przeciwsłonecznego, który musi być pakowany w opakowania 

po 30 ml każdy.  Mile widziane doświadczenia partnera 

zagranicznego w produkcji kosmetyków opartych na wosku i 

bez użycia konserwantów. 

21/06/2018 

BODE20170601001  

Niemiecka firma zarządza prawnymi i regulacyjnymi usługami 

dla partnerów, którzy chcą sprzedawać swoje produkty 

farmaceutyczne oraz kosmetyki (stopień 1 i 2) w Brazylii. 

Oprócz współpracy w ramach umowy o świadczenie usług, 

firma może zaoferować własną infrastrukturę importu i 

dystrybucji tych produktów w Brazylii. 

26/06/2018 
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BOUK20170613001 

Brytyjska firma z ponad 35 letnim doświadczeniem w sektorze 

ozdabiania uszu (przekłuwanie) szuka rozwoju poprzez 

kontakt z dystrybutorami, którzy mają wiedzę i powiązania z 

branżami jubilerską, farmaceutyczną, pielęgnacji włosów i 

urody. 

26/06/2018 

  BOSE20170518001  

Urządzenie medyczne do łatwego i dokładnego pomiaru ruchu 

stawów, jednego z najczęstszych badań w dziedzinie 

fizjoterapii, zostało opracowane przez szwedzki start-up. 

Dotychczas przeprowadzono trzy badania kliniczne z 

przekonującymi wynikami. Urządzenie jest teraz dostępne 

przez dystrybutorów w Szwecji, Norwegii i Finlandii. Obecnie 

firma poszukuje dystrybutorów w Stanach Zjednoczonych i 

wielu krajach europejskich. 

   

 

08/06/2018 

BOBE20170502001 

Belgijska firma oferuje usługi analizy genomu, uwzględniając 

sekwencjonowanie DNA, qPCR oraz PCR (reakcja łańcuchowa 

polimerazy) poprzez zastosowanie unikatowych urządzeń 

programistycznych do analizy danych w akredytowanym 

laboratorium. Ich program rozwoju biomarkerów DNA oferuje 

kompleksowe rozwiązania od wykrycia biomarkera DNA do 

rozwoju testu diagnostycznego opartego na molekularnej 

reakcji łańcuchowej polimerazy oraz jako specjalistyczne 

laboratorium w zakresie badań klinicznych i rutynowych 

badań diagnostycznych. Firma poszukuje możliwości 

współpracy w oparciu o umowę usługową. 

01/06/2018 

BOCN20170504001 

Chińska firma z sektora medycznego high-tech specjalizuje się 

w produkcji pomocniczych aparatów i instrumentów 

medycznych. Opracowała trzy modele instrumentów do 

obrazowania żył stosowane w sektorze medycyny 

kosmetycznej. Firma poszukuje partnerów na europejskim 

rynku do zawarcia umów dystrybucji. 

13/06/2018 

BOHU20170511001 

Węgierska firma z sektora MSP specjalizująca się w 

zarządzaniu kampaniami oraz zaawansowanej analizie 

poszukuje partnerów chcących przeprowadzać testy kliniczne, 

promocję cyfrowymi kanałami, badania profilaktyczne, 

działania podnoszące świadomość, programy utrzymania 

pacjentów w swoich placówkach. Partnerami mogą być firmy 

farmaceutyczne, kontraktowe firmy badawcze, uniwersytety, 

02/06/2018 
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ośrodki B&R. Firma oferuje; podwykonawstwo i umowę o 

wykonanie usług. 

BOIT20170505001 

Włoska firma z siedzibą w regionie Lombardia działająca w 

obszarze odnowy biologicznej opracowała urządzenie 

medyczne zdolne chronić ludzkie ciało przed szkodliwym 

działaniem zanieczyszczeń elektromagnetycznych. Urządzenie 

jest łatwe w użyciu, dostępne dla wszystkich i nie ma żadnych 

skutków ubocznych. Włoska firma poszukuje pośredników 

handlowych w celu dystrybucji urządzenia na rynkach 

zagranicznych. 

12/06/2018 

BOJO20170518001 

Jordańska firma specjalizująca się w produkcji jednorazowych 

fartuchów chirurgicznych, zasłon oraz artykułów 

niesterylnych, oferuje współpracę w ramach umowy 

produkcyjnej z europejskimi partnerami w celu wykorzystania 

jej linii produkcyjnych i maszyn. 

12/06/2018  

BRHU20170530001 

Węgierskie MŚP, które działa w obszarze dystrybucji 

produktów związanych ze zdrowiem (urządzenia medyczne, 

suplementy diety) jest otwarte na różnorodne możliwości 

współpracy oparte na pośrednictwie handlowym. Firma 

poszukuje nowych produktów w celu poszerzenia oferty 

asortymentowej głównie o nutraceutyki i urządzenia 

medyczne. Firma poszukuje partnerów w krajach UE i 

Szwajcarii. 

22/06/2018 

BOSG20170502001  

Firma medyczna z Singapuru stworzona do rozwoju 

technologii i narzędzi takich jak ich stent zmieniający przepływ 

krwi do terapii wewnątrznaczyniowej w leczeniu tętniaka 

mózgu. Firma szuka partnerów na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej, które już działają na rynku jako dystrybutorzy 

sprzętu medycznego lub urządzeń dla szpitali i klinik w 

Europie. 

22/06/2018 

BOTR20170614001 

Znany na całym świecie turecki producent instrumentów 

chirurgicznych i pojemników do sterylizacji poszukuje 

partnerów w Europie, którzy chcieliby działać jako dystrybutor 

firmy. 

23/06/2018 

BOTR20160107001 Turecka firma specjalizująca się w produkcji ołowianych i 09/06/2018 
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bezołowiowych fartuchów chroniących przed 

promieniowaniem poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów z całej Europy posiadających dobre kontakty w 

sektorze medycznym. Firma produkuje szeroką gamę 

fartuchów o wysokim standardzie wykonania i dostarcza ja do 

lokalnych i krajowych sieci sprzedaży. Produkt spełnia 

wszystkie tureckie i europejskie normy. 

 
Słowa klucze: ICT, bezpieczeństwo, elektryka i elektronika  
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOJO20170518002 

Wiodąca jordańska firma projektująca i budująca różnego typu 

panele elektryczne i rozwiązania automatyki poszukuje 

dystrybutorów i instalatorów z krajów UE do współpracy na bazie 

umowy usług dystrybucyjnych. 

19/06/2018 

  BODE20170601002  

Niemiecka firma, prowadząca badania i projektująca technologię 

pozyskiwania obrazów, poszukuje agentów sprzedaży i partnerów 

dystrybucyjnych do swoich najnowocześniejszych skanerów książek 

i aparatów do digitalizacji książek, dokumentów i dzieł sztuki. Firma 

oferuje umowy handlowe lub dystrybucyjne dla partnerów z krajów 

Europy Wschodniej. Partnerzy powinni dysponować dobrymi 

kontaktami z bibliotekami, sektorem publicznym i przemysłem, aby 

sprzedawać im cyfrowe technologie archiwizacji. 

   

 

19/06/2018  

BRFR20170607001 

Francuska firma zajmująca się projektowaniem silników 

elektrycznych i generatorów szuka podwykonawców w tym samym 

sektorze, w Europie. Firma ta dostosowuje produkty o różnych 

wariantach dostosowanych do wymagań klientów i chce rozszerzyć 

swoje rozwiązania i wiedzę fachową. 

   

 

22/06/2018  

  BOHU20170421001  

Węgierska firma specjalizująca się w usługach informatycznych 

oferuje skuteczne rozwiązania sprzętowe i programowe dla 

instytucji publicznych, takich jak muzea, biblioteki, archiwa i 

uniwersytety. MŚP poszukuje partnerów w zakresie usług lub umów 

   

 

05/06/2018 
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o podwykonawstwo w wielu krajach UE. 

  BORO20170523002  

Rumuńska firma IT produkuje oprogramowanie na zlecenie klienta, 

niestandardowy sprzęt elektroniczny, wsparcie w zakresie integracji 

systemów. Firma szuka współpracy z firmami, IT, którym chce 

zaoferować swoje produkty i usługi na zasadzie subcontractingu. 

12/06/2018 

  BOTR20161005001 

Turecka firma działająca na polu IT oraz rozwiązań z zakresu technik 

kryminalistycznych z Ankary specjalizuje się w projektowaniu i 

budowie systemów przyspieszających badania kryminalistyczne. 

Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

14/06/2018 

  BOUK20170422001  

Firma z UK opracowała nową darmową aplikację dla społeczeństw 

związanych z ochroną zdrowia oraz chorobami chronicznymi. 

Aplikacja jest dostępna obecnie w Apple store i Google Play. 

Aplikacja tworzy mobilną sieć społeczną, która łączy ludzi ze 

źródłami dotyczącymi usług medycznych i wellness, forami oraz 

lokalnymi usługodawcami medycznymi. Start-up szuka partnerów w 

celu testowania aplikacji na zasadach umowy joint venture. 

23/06/2018 

 BOES20161214001 

Hiszpańska firma technologiczna zajmująca się tworzeniem 

naturalnych systemów interakcji rozwinęła oprogramowanie do 

tworzenia mobilnych aplikacji do tekturowych okularów video. 

Wirtualne 360 stopniowe aplikacje wraz z platformą będą 

całkowicie odpowiadać wirtualnej rzeczywistości z zanurzeniem. 

Technologia dostępna na licencji. 

01/06/2018 

 BORO20161106003 

Rumuńska firma oferuje kompleksowe rozwiązania sprzedaży 

biletów kolejowych, które ułatwiają zarządzanie dystrybucją i 

sprzedaż biletów. Firma używa platformy internetowej do 

sprzedaży on-line jak również platformy mobilnej przeznaczonej do 

dokonywania zakupu biletów w pociągu lub w punktach sprzedaży.  

Rozwiązanie to również zapewnia prosty interfejs do 

monitorowania całego procesu poprzez tworzenie raportów i 

sprawozdań rachunkowych. Firma chciałaby nawiązać współpracę 

na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji z 

pośrednikami posiadającymi doświadczenie w zakresie transportu 

kolejowego. 

06/06/2018 

BOBE20170314001 Belgijska firma działająca od 2014 roku tworzy innowacyjny portal 

modowy, który umożliwia dokonywanie zakupów wg stylów. Klienci 
01/06/2018 
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mogą kupować ubrania i akcesoria w bardziej ukierunkowany 

sposób, w oparciu o swój własny styl, preferencje czy rozmiar, 

oszczędzając swój czas i pieniądze. Firma poszukuje pośredników 

sprzedaży i dystrybutorów działających w modowym sektorze 

detalicznym jak również potencjalnych franczyzobiorców. 

BOCZ20170529001 

Czeskie centrum badawcze opracowało oprogramowanie do 

pomiarów termograficznych online i offline. Centrum poszukuje 

dystrybutorów sprzętu termowizyjnego (kamer termicznych na 

podczerwień, oprogramowania termograficznego, czujników 

temperatury na podczerwień) lub rozwiązań spawalniczych dla 

przemysłu i kontroli jakości w linii produkcyjnej w celu dystrybucji 

opracowanego oprogramowania w ramach umowy dystrybucyjnej. 

20/06/2018 

BOES20160105004 

Hiszpańska firma technologiczno-informatyczna opracowała 

technologię zdolną do interpretowania stanu emocjonalnego osoby 

bez względu na jej kulturę i płeć. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umów dystrybucyjnych. Opracowana przez tę 

firmę technologia pozwala zrozumieć emocje, potrzeby ludzi i oraz 

to jak ewoluują one w czasie. Emocje są podstawowym środkiem 

dla ludzi, umożliwiającym zwrócenie uwagi, dlatego można 

przewidzieć potrzeby klientów i zapewnić wyjątkowe 

doświadczenie. 

01/06/2018  

BOFR20170321001 

Francuskie MŚP to innowacyjny start up specjalizujący się w 

informatyce. Doświadczony zespół opracował metodologie, 

algorytmy i narzędzia uczenia maszyn dla złożonych źródeł danych 

o różnych źródłach, heterogenicznych i masowych. MŚP zarządza 

projektami analizy danych z podejściem sprawnego zarządzania, 

które zapewnia wiele cennego wsparcia dla strategicznych decyzji w 

wielu obszarach biznesowych i społecznych. Działalność sektora to 

wydobywanie danych. MŚP jest otwarte na umowy o świadczenie 

usług. 

09/06/2018 

BOGR20170329001 

Średnia grecka firma z branży IT oferuje automatyczną platformę IT 

do bezpośredniego i łatwego dostępu do zagregowanej treści 

cyfrowej z różnych źródeł. Platforma umożliwia użytkownikowi 

nadążanie za różnymi źródłami jak media społeczne, portale 

aktualności, blogi, kanały RSS itp. Firma poszukuje partnerów, 

międzynarodowych firm komunikacyjnych i marketingowych ze 

środowiska IT do zawarcia umów dystrybucji w celu instalacji i 

06/06/2018 



 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 

wsparcia platformy u użytkowników końcowych. 

BOTR20170503001  

Turecka grupa firm założona w 1965 roku, opracowała innowacyjny 

system oświetlenia dziennego. Nowa technologia zapewnia 

wydajność powyżej 40%. Firma szuka dystrybutorów w całej 

Europie. 

05/06/2018 

BOIT20170515002 

Firma z południa Włoch, założona w 2014, specjalizuje się w 

opracowywaniu rozwiązań IT. Ten start-up zamierza wejść na rynki 

europejskie. Model biznesowy firmy jest oparty na zintegrowanych 

rozwiązaniach, które obejmują: rozwój oprogramowania, 

projektowanie formatu, inżynierię, kierownictwo artystyczne. Firma 

poszukuje partnerów do zaoferowania swoich usług. 

06/06/2018 

BRUK20170208002 

Brytyjska firma sprzedająca drony z innowacyjną opatentowaną 

technologią poszukuje producenta lub dostawcy małych, lekkich 

serwomechanizmów o dużym momencie obrotowym lub 

bezpośrednich silników napędowych ze zintegrowanym położeniem 

kątowym w oparciu o umowę produkcyjną. 

09/06/2018 

BOIT20170523001 

Włoska firma, położona w miejscowości Ragusa na południu Włoch, 

opracowała oprogramowanie do zarządzania czasem pracy 

przeznaczone dla pracowników firm. Przedsiębiorstwo poszukuje 

agentów i dystrybutorów. 

12/06/2018  

BOIT20170529001  

Włoska marka "soft brand" oferuje rozwiązania z zakresu 

zarządzania i marketingu dla małych hoteli (mniej niż 60 pokoi), 

które mają na celu: zwiększenie produktywności, poprawę 

budżetów, podniesienie reputacji i świadomości marki, oferowanie 

szkoleń dla personelu, zarządzanie treścią w internecie. Fakt, iż 

najmniejsze hotele są świadome swoich mocnych i słabych stron, 

zapoczątkował ideę stworzenia i opracowania oferowanych 

narzędzi. Firma poszukuje partnerów do umowy o świadczenie 

usług lub umowy franczyzowej. 

14/06/2018 

BOKR20170616003 

Koreańskie MŚP założone dla rozwoju technologii bezprzewodowej 

komunikacji 60 GHz dostarcza spakowane czipy i moduły, które 

mogą transmitować pełny sygnał HD video lub dużą pojemność 

danych w zamkniętym zakresie z niską mocą. Maksymalna szybkość 

danych wynosi 3.5 GBps, 8 tysięcy szybciej niż NFC (komunikacja 

bliskiego pola). Firma poszukuje partnerów produkujących 

22/06/2018 
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urządzenia mobilne, gadżety VR (wirtualna rzeczywistość) lub TV do 

zawarcia umów produkcji, dystrybucji lub agencji handlowej. 

BOME20170209001  

Czarnogórska firma zaangażowana w rozwój i dystrybucję 

oprogramowania i implementację rozwiązań IT zainteresowana jest 

znalezieniem partnerów na zasadzie umowy usługowej, którzy 

skorzystają z szerokiego wachlarza jej usług. 

15/06/2018 

BRUK20170609002 

Brytyjska firma specjalizująca się w technologii małego urządzenia 

znajdującego się wewnątrz poduszki, które używa zróżnicowanego 

alarmu w celu wybudzenia osoby ze snu, poszukuje partnera 

produkcyjnego do zawarcia z nim umowy produkcyjnej lub 

współpracy na zasadzie joint venture w celu pomocy w budowie, 

testowaniu i dystrybuowaniu tych urządzeń. 

22/06/2018 

BONL20170414003 

Holenderska firma rozwijająca technologię Internetu Rzeczy 

opracowała inteligentny dozownik leków. Używając go pacjenci 

otrzymują automatyczne przypomnienia a opiekunowie lepiej 

orientują się w ich zachowaniu. Ma to wpływ na przestrzeganie 

kuracji i pacjenci leczą się lepiej i szybciej, co zmniejsza koszty 

opieki. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych umową usług 

dystrybucyjnych lub agencji handlowej. 

05/05/2018 

BORO20161106004 

Rumuńskie MŚP z ponad 10-letnim doświadczeniem w działalności 

związanej z projektowaniem i tworzeniem oprogramowania 

oferująca szeroki zakres rozwiązań i usług takich jak 

oprogramowanie biznesowe, tworzenie aplikacji internetowych, 

aplikacje mobilne dla branży motoryzacyjnej, medycznej i opieki 

zdrowotnej, gry, nowoczesne sklepy internetowe, TV i media. 

Przedsiębiorstwo tworzy oprogramowanie zarówno dla małych jak i 

dużych firm w Europie i USA. Firma chciałaby nawiązać współpracę 

z partnerami biznesowymi w branży oprogramowania na podstawie 

umowy o świadczeniu usług lub outsourcingu. 

27/06/2018 

BORO20170504001 

Rumuńska firma CAD/CAM specjalizująca się w usługach 

projektowania dla inżynierów i designerów poszukuje możliwości 

świadczenia usług outsourcingowych, podpisania umów 

produkcyjnych oraz zawiązania spółki joint venture w różnych 

sektorach - samochodowym, farmaceutycznym, gumowym, 

wydobywczym. Firma chce wejść na nowe rynki i realizować 

13/06/2018 
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projekty międzynarodowe z zagranicznymi partnerami. 

BORO20170519002  

Firma rumuńska z doświadczeniem w modelowani i drukowaniu 3D, 

jest gotowa zaoferować swoje usługi potencjalnym partnerom 

europejskim na podstawie umowy podwykonawstwa.  

12/06/2018 

BOSG20170502003 

Firma z Singapuru jest jednym z 10 wiodących dostawców 

rozwiązań oprogramowania ERP w regionie Azji-Pacyfiku w 2016r. 

Firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów: 

oprogramowania produkcyjnego (MES), planowania zasobów 

przedsiębiorstwa (ERP One), dla różnych przemysłów w Europie na 

bazie umowy usług dystrybucyjnych. 

20/06/2018 

BOTR20170424002  

Turecka firma, założona w 2011 pomaga markom w wyborze 

odpowiednich technologii informatycznych w celu zaprojektowania 

i rozwoju ich oprogramowania, archiwizacji, utrzymania i 

zarządzania bazami, raportowania e-maili, sporządzania raportów 

webowych oraz analizy danych w celu stworzenia raportów 

business intelligence. Firma szuka umów podwykonawczych z 

firmami, które potrzebują konsultacji informatycznych. 

09/06/2018 

BOUA20170605001 

Ukraińska firma pracująca w dziedzinie rozwoju aplikacji web i 

mobilnych, SEO (optymalizacji wyszukiwarek), SMM (marketingu 

mediów społecznych), reklamy internetowej, konsultingu IT, 

rekrutacji personelu IT do relokacji, oferuje swoje usługi w ramach 

umowy usługowej, podwykonawstwa, podzlecania (wliczając formę 

bezosobową ww. usług). 

20/06/2018 

BOUK20170420002 

Brytyjska firma specjalizująca się w rozwoju oprogramowania 

oferuje umowy licencyjne na oprogramowanie do indukcyjnego 

zarządzania online w szeregu sektorach wliczając porty, terminale 

chemiczne, farmy wiatrowe, instalacje przybrzeżne i produkcyjne. 

Oprogramowanie jest szczególnie przydatne do miejsc 

niebezpiecznych, wymagających indukcji niż dostępu 

bezpośredniego. Może być również dostosowane do sektora 

wymagającego wprowadzania gości, wykonawców i personelu dla 

oszczędności czasu, pieniędzy i wzrostu wydajności. 

01/06/2018 

BOUK20170510003 
Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała platformę o 

tematyce lifestylowej, oferującą zniżki na sprzedaż swoim 

subskrybentom. Platforma koncentruje się na następujących 

20/06/2018 
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działalnościach biznesowych: salony fryzjerskie i kosmetyczne, 

restauracje, życie nocne, inne rodzaje działalności związane ze 

stylem życia. Misją oferowanego projektu jest dostarczanie 

klientom produktów i usług wysokiej jakości. Firma poszukuje 

nowych firm z sektora "lifestyle", chętnych przyłączyć się do tego 

przedsięwzięcia na warunkach umowy o świadczenie usług. 

BOUK20170524002 

Brytyjska firma produkująca aplikacje i oprogramowanie dla firm 

oferuje usługi umożliwiające szybkie tworzenie aplikacji mobilnych 

w znacznie krótszym czasie i kosztach. Firma poszukuje agentów do 

sprzedaży usług użytkownikom końcowym na swoim rynku. 

21/06/2018 

BOTR20151203005  

Tureckie MŚP opracowało i opatentowało innowacyjne rozwiązanie 

informatyczne, umożliwiające mobilne, skalowalne, definiowalne i 

bezpieczne przekazywanie wiedzy w zdefiniowanym intranecie 

(chmura edukacyjna). Ta technologia może być postrzegana jako 

zupełnie nowe podejście do technologii edukacyjnych. Firma szuka 

partnerów do umowy licencyjnej. 

01/06/2018 

BOBE20170406001 

Belgijska firma założona w 1988 oferuje usługi instalacyjne, 

konserwację oraz pracowników zewnętrznych dla takich instalacji 

jak sieci do przesyłu danych i telekomunikacji, korporacyjne sieci 

głosowe, elektroniczne systemy ochrony budynków, instalacje 

elektryczne. Firma oferuje usługi podwykonawstwa lub umowy 

świadczenia usług instalatorom i integratorom z branży IT, 

telekomom oraz firmom zajmującym się systemami 

elektromechanicznymi, którzy chcą działać na terenie Belgii. 

21/06/2018 

BOBG20170419001 

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji produktów 

elektronicznych, lamp LED (diod elektroluminescencyjnych) i 

oświetlenia LED. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe 

rozwiązania i posiada swoją własną bazę produkcyjną do 

wytwarzania produktów elektronicznych i płytek drukowanych. 

Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów i partnerów z dobrą 

pozycją na rynku do wspólnej produkcji urządzeń elektronicznych. 

Firma posiada również zdolności produkcyjne, by wykonywać prace 

podwykonawcze.  

14/06/2018 

BOFR20170510001 
Francuska firma specjalizująca się w produkcji 

najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych dla sektorów 

obrony i bezpieczeństwa opracowała system ochrony ziemi i 

22/06/2018 
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budynków przed dronami. Firma poszukuje dystrybutorów z 

sektorów obrony i bezpieczeństwa. 

BRUK20170612001 

Brytyjska firma opracowała unikatowy sposób generowania energii 

dla oświetlenia domowego i komercyjnego poprzez wykorzystanie 

sieci bezprzewodowej i poszukuje obecnie partnera do produkcji 

ich urządzenia w oparciu o umowę produkcyjną lub joint venture. 

22/06/2018 

BOFR20170510002 

Francuska firma specjalizująca się w produkcji 

najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych dla sektorów 

obrony i bezpieczeństwa stworzyła kamerę radiometryczną służącą 

do wykrywania ukrytych przedmiotów.  Firma poszukuje 

dystrybutorów z sektorów obrony i bezpieczeństwa. 

16/06/2018 

BOGR20170529001 

Mała grecka firma projektuje i produkuje sprzęt i oprogramowanie 

do systemów potwierdzania dostarczenia przesyłek, bazujący na 

identyfikacji radiowej (RFID) oraz technologii serwerów sieciowych. 

Te precyzyjne systemy potwierdzające miejsce znajdowania się 

przedmiotu są oferowane firmom ochroniarskim, jako rozwiązania 

dla strażników i patroli oraz dla biznesu, który potrzebuje takich 

rozwiązań. Firma oferuje licencje oraz poszukuje dystrybutorów i 

przedstawicieli handlowych. 

26/06/2018 

BOSK20170426001 

Słowacka firma z branży ICT poszukuje dystrybutorów (pośredników 

w sprzedaży) statycznego licznika energii elektrycznej prądu stałego 

służącego do pomiaru pośredniego w sieciach prądu stałego. Licznik 

jest połączony do obwodu galwanicznie poprzez dzielniki napięcia 

prądu stałego. Współpraca może się odbywać na podstawie umowy 

pośrednictwa handlowego lub umowy o świadczeniu usług 

dystrybucji. 

  

12/06/2018 

 BOUK20170601001 

Brytyjska firma zajmująca się dronami oferuje badania i rozwój 

małych bezzałogowych systemów lotniczych (SUAS) i technologii 

zautomatyzowanych poprzez innowacje i integrację systemów, a 

także budowę dronów, szkolenia w zakresie ich wykorzystania i 

bieżące wsparcie techniczne. Umowy o świadczenie usług są 

oferowane globalnym przedsiębiorstwom w celu zainicjowania i 

poprawy ich możliwości SUAS w różnych sektorach, w tym: badanie 

i inspekcja, służby ratunkowe, budowa, rolnictwo, bezpieczeństwo, 

obrona. 

22/06/2018 
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BOTR20160603001  

Turecka firma specjalizująca się w produkcji transformatorów, 

poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, którzy mają 

dobre relacje z hurtowniami działającymi na rynkach UE.  Firma jest 

producentem wyrobów przemysłowych o wysokich standardach 

jakości, które dostarczane są do lokalnych i krajowych sieci dostaw. 

Oferowane produkty spełniają wymagania rynku krajowego, są też 

zgodne z przepisami obowiązującymi na rynku amerykańskim, 

rosyjskim, europejskim i rynkach krajów arabskich.  

07/06/2018 

BOUA20170428002  

Ukraińska firma z branży kabli i przewodów elektrycznych, założona 

w 1949, produkuje obecnie wysokiej klasy kable, szeroko 

stosowane min. w budownictwie, energetyce, transporcie, 

kolejnictwie (w tym metra). Ponadto firma oferuje szeroki wybór 

urządzeń elektrycznych, od lamp domowych po stacje 

transformatorowe. Firma poszukuje partnerów do współpracy w 

ramach umowy przedstawicielstwa i umowy dystrybucji.  

01/06/2018 

BOUK20170509001 

Firma z Wielkiej Brytanii produkująca zaawansowane podświetlane 

systemy liniowe poszukuje dystrybutorów na rynkach 

zagranicznych. 

20/06/2018 

 
Słowa klucze: transport, spedycja, logistyka, branża motoryzacyjna 
  

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOFR20170427001  

Francuskie MŚP opracowało szeroką gamę rozwiązań przeciw 

gryzoniom. W Republice Czeskiej, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i 

Polsce poszukują agencji handlowej i / lub umowy dystrybucyjnej z 

przedstawicielami handlowymi, dystrybutorami lub sprzedawcami 

detalicznymi, którzy mają kontakt z firmami odpowiedzialnymi za 

utrzymanie techniczne przedsiębiorstw kolejowych i innych 

przewoźników, krajowych sieci elektrycznych lub 

telekomunikacyjnych, dostawców internetu i energii, lotnictwa i 

innych przedsiębiorstw przemysłowych. 

   

 

22/06/2018 

BRBG20170608001  Bułgarska firma zajmuje się dystrybucją i sprzedażą części 

samochodowych do europejskich, koreańskich, japońskich 
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samochodów, ciężarówek i maszyn specjalnych. Firma poszukuje 

nowych dostawców części zamiennych w ramach umów 

dystrybucyjnych lub umów handlowych. 

21/06/2018  

BOFR20170505002  

Dzięki innowacyjnemu procesowi, francuska firma zaprojektowała 

centralny system kontroli ciśnienia w oponach (CTIS), który ma 

zastosowanie w kołowych maszynach rolniczych. Innowacja polega 

na kontroli poślizgu wraz z informacją dla operatora. Technologia 

daje możliwość dostosowania ciśnienia w kołach w zależności od 

parametrów. Firma szuka poważnych dystrybutorów chcących 

zawiązać partnerstwo dla tej innowacji. 

12/06/2018 

BRBG20170608001  

Bułgarska firma zajmuje się dystrybucją i sprzedażą części 

samochodowych do europejskich, koreańskich, japońskich 

samochodów, ciężarówek i maszyn specjalnych. Firma poszukuje 

nowych dostawców części zamiennych w ramach umów 

dystrybucyjnych lub umów handlowych. 

   

 

21/06/2018  

  BOCZ20170411002  

Firma czeska zajmująca się technologiami przenoszenia, 

rozwiązaniami logistycznymi, przystawkami do wózków widłowych i 

ładowarek teleskopowych chciałaby rozszerzyć swoją działalność i 

poszukuje partnerów handlowych w Austrii, na Węgrzech, w Polsce, 

w Bułgarii i Chorwacji. Uwzględniono współpracę na podstawie 

umowy handlowej. 

   

 

07/06/2018 

 
Słowa klucze: maszyny, narzędzia, części 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BORO20170503002 

Firma z Rumunii, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 

ostrzy do pił taśmowych i trakowych, poszukuje dystrybutorów 

swoich produktów. 

13/06/2018 

BOTR20170602001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji silników i pomp 

wodnych poszukuje dystrybutorów i pośredników handlowych, by 

wprowadzić swoje produkty na rynki zagraniczne.  

23/06/2018 
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BOIT20170524002 

Włoska firma z doświadczeniem w naprawie silników elektrycznych, 

pomp i wentylatorów poszukuje zagranicznych partnerów do 

rozszerzenia swojej działalności. Firma zajmująca się uzwojeniami, 

przeglądem obrabiarek, osi i wrzecion oferuje usługi naprawy w 

ramach umowy serwisowej. Firma sprzedaje także nowe silniki 

elektryczne, pompy i wentylatory, poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych w celu rozszerzenia działalności za granicą. 

15/06/2018 

BOTR20170424004 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji pił elektrycznych i 

spalinowych oraz kosiarek do trawy jest zainteresowana 

podpisaniem umowy dystrybucyjnej na rynku europejskim. 

08/06/2018 

BORO20170417002 

Rumuńska firma z doświadczeniem w automatyzacji procesów 

technologicznych proponuje rozwiązania i usługi automatyzacji 

procesów technologicznych w pełnym zakresie dla różnych branż, 

takich jak przetwarzanie drewna, oczyszczanie wody, przemysł 

energetyczny, gospodarstwa zootechniczne, mleczarnie, ceramika 

itp. Firma zainteresowana jest współpracą w ramach umowy o 

świadczenie usług. 

15/06/2018  

 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOSK20170519001  

Słowacka firma prawnicza założona w 2011 r., specjalizująca się w 

prawie handlowym, prawie pracy, M&A (fuzje, przejęcia), 

przepisach dotyczących zmian w funkcjonowaniu spółek, prawie z 

zakresu własności intelektualnej oraz w innych dziedzinach 

prawniczych, jest zainteresowana świadczeniem swoich usług 

prawniczych, podatkowych, księgowych i konsultacyjnych na bazie 

umowy o świadczenie usług. Wśród potencjalnych partnerów firma 

widzi podmioty z krajów UE, zainteresowane wejściem, 

inwestowaniem na rynku słowackim i/lub czeskim. Firma jest 

zainteresowana długoterminową współpracą.  

09/06/2018 
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BONL20170515001  

Ta holenderska firma wspiera transgraniczną ekspansję klienta, 

począwszy od wstępnych pomysłów i planów, po wypracowanie 

narzędzi potrzebnych do wzrostu. Firma świadczy usługi doradcze z 

dziedziny eksportu dla podmiotów z sektora biznesu, które planują 

rozszerzyć swoją działalność na rynek chiński lub holenderski. Firma 

działa jako dostawca rozwiązań w zakresie zarządzania 

transgranicznego i jest gotowa zaoferować swoje usługi 

potencjalnym partnerom w ramach umowy o świadczenie usług. 

05/06/2018 

BORO20170327001 

Rumuńska firma oferuje wewnętrzne i zewnętrzne usługi 

budowania zespołów. Jest zainteresowana współpracą z 

europejskimi partnerami w ramach umowy usługowej. Usługi będą 

świadczone w Rumunii. 

12/06/2018 

BOUK20170616001 

Brytyjska firma konsultingowa z 25 letnim doświadczeniem w 

tematyce morskiej i środowiskowej, planowaniu w sektorze ekologii 

i akwakultury oferuje usługi naukowe inżynierom, konsultantom z 

branży, jako podwykonawca lub usługodawca. Zakres świadczonych 

usług odpowiada na potrzeby zarządów portów, przemysłów 

budowlanego, akwakultury i ochrony przyrody. 

21/06/2018 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOAM20170531001 

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji chemikaliów. Wytwarza 

ponad 60 marek - farb na bazie wody, aklidu, akrylu, różne lakiery, 

pasty, proszki budowlane, chemikalia domowe, kosmetyki 

samochodowe itp. Firma poszukuje współpracy w zakresie joint 

venture dla zwiększenia produkcji oraz usług dystrybucji. 

21/06/2018 

BOIT20170427001 
Włoska firma założona przez trzech geologów posiadających 

doświadczenie w pracy w terenie i różne specjalizacje - geologia 

środowiskowa, geologia inżynierska, geofizyka, geomatyka, pomiary 

01/06/2018 
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topograficzne, mechanika skał zajmuję się mapowaniem, 

monitorowaniem oraz modelowaniem naturalnych procesów, które 

zmieniają się w klęski naturalne, jeśli dotykają infrastruktury, przy 

użyciu zdalnie sterowanych samolotów (APR). Firma oferuje swoje 

usługi zagranicznym partnerom. 

BRPT20170529001 

Portugalska firma z sektora budowlanego poszukuje nowych 

dostawców odpowiednich materiałów budowlanych i sprzętu takich 

jak domy drewniane, energia odnawialna, ekologiczne materiały 

budowlane w celu ukończenia nowego projektu efektywnego 

budownictwa. Firma poszukuje także specjalistycznych usług 

architektonicznych NZEB (inteligentnych budynków 

energooszczędnych) lub standardowych budynków pasywnych. 

Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w oparciu o 

umowę usługową lub umowę o podwykonawstwo. 

06/06/2018 

BOUK20170607001 

Brytyjska firma oferuje unikalny, wzmacniający system ochrony, 

który może znacznie zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń 

spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi na placach 

budowy infrastruktury mieszkaniowej, przemysłowej, handlowej 

oraz drogowej i kolejowej. System jest niskokosztowy i znacznie 

szybszy w instalacji niż konkurujące systemy, pomagając 

kontrahentom wypełniać zobowiązania względem pracowników do 

obowiązków związanych z opieką. Firma oferuje współpracę w 

ramach umowy agencyjnej i dystrybucyjnej. 

14/06/2018 

BODE20170407001 

Niemiecka firma zajmująca się rozwojem, produkcją, sprzedażą i 

serwisem systemów wizyjnych dla rurociągów i kanalizacji oraz 

otworów wiertniczych opracowała wewnętrzny system kontroli 

łopat wirnika. Dzięki temu systemowi można zbadać ostrze w pozycji 

pionowej za pomocą wysokiej rozdzielczości obrotowej kamery 

głowicy obrotowej i lasera pomiarowego. Firma chce rozszerzyć 

działalność na rynki zagraniczne i dlatego oferuje współpracę w 

ramach umowy dystrybucyjnej. 

22/06/2018 

BORU20170518001 

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji materiałów 

wykończeniowych (farby, lakiery, kolorowe pasty, farby wodne, 

lakiery do podłóg, wypełniacze i kleje) poszukuje dystrybutorów. 

06/06/2018 

  BRRO20170525001  Rumuńska firma zajmująca się badaniami i rozwojem 

doświadczalnym w dziedzinie nauk przyrodniczych i inżynieryjnych 
13/06/2018 
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jest zainteresowana importem urządzeń do produkcji wody 

alkalicznej na sprzedaż zarówno władzom publicznym, jak i firmom 

prywatnym. Firma oferuje umowy dotyczące produkcji i dystrybucji. 

BOFR20170602001 

Francuska firma technologiczna specjalizuje się w zarządzaniu 

wodami burzowymi. Firma opracowała pomysł wydajnego systemu 

roboczego, który jest łatwy w obsłudze i wymaga jak najmniejszej 

konserwacji, aby zrekompensować rosnące uszczelnienie gleby i 

przywrócić naturalny system płynący, na sztucznych powierzchniach. 

Firma szuka umów dystrybucyjnych. 

29/062018 

BOUK20170510001  

Firma z Wielkiej Brytanii będąca częścią ogromnej grupy z biurem 

założonym w Wielkiej Brytanii w 2005 roku, posiada ugruntowana 

pozycję na rynku budowlanym i budowy dachów i chce dokonać 

ekspansji swojej sieci głównie na rynek niemiecki, austriacki, 

szwajcarski, indyjski oraz środkowo-wschodni. Idealni partnerzy 

biznesowi to firmy z ugruntowaną pozycją z sektora budowlanego 

chcący rozszerzyć swoja ofertę lub dystrybutorzy chętni do 

współpracy. 

13/06/2018 

BRIT20160330002 

Włoska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu, 

produkcji i rozwoju wymienników ciepła poszukuje partnerów do 

umowy o podwykonawstwo w zakresie produkcji rur, przewodów i 

cewek w tych wymiennikach. 

09/06/2018 

  BONL20170601002  

Holenderska firma oferuje umowę dotyczącą usług dystrybucyjnych 

lub umowę handlową o dystrybucję i sprzedaż małej turbiny 

wiatrowej. Potencjalni partnerzy powinni mieć wiedzę z dziedziny 

przemysłu wiatrowego. Turbina posiada zaawansowaną kontrolę, a 

zatem szybką i prostą instalację, lekką konstrukcję, niezawodną i 

cichą pracę oraz opatentowaną technikę obrotowego ostrza. Turbina 

wiatrowa zbudowana jest na potrzeby środowiska i poza siecią. 

16/06/2018 

BORU20170504002 

Rosyjska firma produkuje sprzęt hydrauliczny oraz części zamienne 

dla sektora wydobywczego. Poszukuje dystrybutorów i agentów 

handlowych. 

02/06/2018 

BOTR20160602002 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji aluminium, profili PVC, 

słonecznych kolektorów rurowych poszukuje dystrybutorów oraz 

agentów handlowych posiadających dobre kontakty z hurtownikami 

na rynkach Europy. Firma produkuje szeroką gamę wyrobów o 

07/06/2018 
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wysokiej jakości, które spełniają tureckie i europejskie normy. 

 BOIE20170419001 

Irlandzkie MŚP działające w obszarze ścieków opracowało nowe, 

efektywne pod względem kosztów wzmocnienie zbiorników 

septycznych, które wprowadzają na rynek uproszczone rozwiązanie 

dotyczące problemów związanych z nierównomiernymi zbiornikami 

sorpcyjnymi i obszarami perkolacji. Firma chce rozwijać swoją 

międzynarodową obecność na rynku poprzez wspólne 

przedsięwzięcie, agencję handlową, licencje i umowy finansowe. 

19/06/2018 

BOAT20170511001  

Austriacka firma opracowała mobilną oczyszczalnię ścieków dla 

zanieczyszczonych zlewisk. Zakład przekształca zanieczyszczoną 

surową wodę w czystą wodę pitną. Modułowy system umożliwia 

indywidualne planowanie i projektowanie, zgodnie z wszelkimi 

szczególnymi wymaganiami. Produkt cechuje szybka gotowość do 

pracy, łatwy transport i szeroki zakres zastosowań. Firma poszukuje 

partnerów dystrybucyjnych na całym świecie. 

23/06/2018 

BOIE20170419001 

Irlandzkie MŚP z sektora ścieków opracowało nowe, oszczędne 

wzmocnienie do zbiorników septycznych, które wprowadza na rynek 

uproszczone rozwiązanie dla problemów z niewydajnymi zbiornikami 

i obszarami przesączania. Firma chce rozwinąć obecność na rynku 

międzynarodowym poprzez umowy joint venture, agencji 

handlowej, licencji i finansowania. 

19/06/2018 

BRRO20170523001 

Rumuńska firma działająca jako dystrybutor na rynku materiałów 

grzewczych i wyposażenia poszukuje producentów 

konwencjonalnych lub innowacyjnych rozwiązań grzewczych do 

współpracy w oparciu o umowę dystrybucyjną. 

13/06/2018 

BOIL20170521001 

Izraelska firma od ponad 50 lat jest pionierem w projektowaniu i 

produkcji wież chłodniczych, dzięki czemu zyskała pozycję czołowego 

dostawcy chłodni dla sektora energetycznego, przemysłu naftowo-

gazowego i chemicznego. Firma poszukuje usług dystrybucyjnych, 

wspólnych przedsięwzięć lub umów agencyjnych handlowych w celu 

rozszerzenia dystrybucji produktów za granicę. 

26/06/2018 

BOUK20170330001  

Brytyjska firma produkuje magnetyzery do uzdatniania paliwa, które 

można zamontować w celu poprawy efektywności ogrzewania do już 

istniejących instalacji grzewczych (bojlerów) na olej i gaz. Firma 

poszukuje dystrybutorów lub agentów posiadających ugruntowaną 

02/06/2018 
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bazą klientów z sektora biznesu i sektora publicznego, 

zainteresowanych produktami przyczyniającymi się do oszczędności 

energii.  Oferowany system będzie szczególnie atrakcyjny dla takich 

podmiotów, które muszą ogrzewać duże obiekty (szpitale, szkoły, 

ośrodki wypoczynku, itp.).  

 
Słowa klucze: tworzywa sztuczne, opakowania, branża chemiczna 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOBG20170613001 

Bułgarska firma zajmująca się recyklingiem opon samochodowych 

produkuje sadzę przystosowaną do stosowania jako wzmacniający 

wypełniacz w oponach, pasach, wężach i innych wyrobach z gumy 

nieoponowej, jako barwny pigment do tworzyw sztucznych, farb i 

tuszów. Firma szuka dystrybutorów i klientów, którzy używają 

sadzy do produkcji swoich wyrobów. 

23/06/2018 

BOUK20170427001  

Kreatywna firma brytyjska poszukuje marek FMCG, które poprzez 

udoskonalenia opakowań chcą poprawić wrażenie konsumentów. 

Pełne dostępne usługi: projektowanie opakowań, opracowywanie 

koncepcji, prototypowanie i testowanie, pozyskiwanie narzędzi i 

efektywne formowanie tworzyw sztucznych. 

Firma poszukuje projektów produkcyjnych od niemieckich, 

francuskich, hiszpańskich, włoskich i polskich partnerów 

biznesowych. 

   

 

05/06/2018  

  BOPT20170523001 

Portugalska firma oferuje rozwiązania do opakowań plastikowych 

dla różnych potrzeb rynkowych, takich jak handel, żywność, sprzęt 

medyczny, pojemniki. Części mogą być produkowane poprzez 

termoformowanie lub wtryskowo. Firma jest gotowa rozwinąć 

personalizowane rozwiązania do opakowań od projektu po 

produkcje.  Celem firmy jest rozwój produktów w takich branżach 

jak medyczna aparatura, kosmetyki, opieka domowa czy 

komponenty do samochodów. Firma oferuje subcontracting. 

12/06/2018 

  BRUK20170621001  Brytyjska firma zaprojektowała innowacyjny produkt szkolny, 

butelkę wody, która mieści się w kieszonce na butelkę. Ze względu 
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na zwiększony popyt firma stara się znaleźć nowego producenta 

zarówno worków wodoodpornych, jak i butelek z tworzywa 

sztucznego. 

26/06/2018 

BOBG20170522001 

Bułgarska firma, producent opakowań z kartonu i tektury falistej, 

reklamowych ekspozytorów dla różnych produktów, etykiet i 

materiałów promocyjnych, oferuje tego typu wyroby potencjalnym 

partnerom. Firma jest wyposażona w nowoczesny park maszynowy 

i stosuje zaawansowane technologie w swojej produkcji. Celem jest 

kontraktacja umów produkcyjnych. Umowa podzlecenia jest innym 

pożądanym typem partnerstwa. 

16/06/2018 

BOSE20170427001 

Szwedzka firma jest jedynym w Europie producentem 

prawdziwego gumowanego papieru DPG (Dry Particle Gummed). 

Firma oferuje robione na zamówienie powlekane i laminowane 

materiały papierowe i foliowe do zastosowań graficznych, 

etykietowania oraz jako jednorazowego użytku papier węglowy. 

Firma poszukuje agentów handlowych, specjalizujących się w 

sprzedaży tego typu produktów. 

20/06/2018 

BOTR20160205001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji mokry chusteczek, 

chusteczek i ręczników poszukuje pośredników i agentów 

handlowych posiadających kontakty w sieciach supermarketów i 

hurtowniach na rynkach krajów europejskich. Firma produkuje 

duże ilości wyrobów, utrzymując przy tym ich wysoką jakość. 

Produkty dostarczane są do lokalnych i krajowych sieci dystrybucji 

oraz spełniają wszystkie tureckie i europejskie normy. 

20/06/2018 

BOUK20170303003 

Doświadczona brytyjska firma agencyjna poszukuje europejskich 

producentów innowacyjnych opakowań do żywności i napojów. 

Firma osiągnęła w poprzednim roku przychody w wysokości 2.3 

mln funtów brytyjskich, ponadto ma doświadczenie we współpracy 

z klientami z różnych krajów. Firma poszukuje partnerów, którzy 

odpowiedzialni będą za pakowanie i pomoc przy budowaniu 

świadomości marki oraz sprzedaż/marketing w oparciu o 

podpisaną umowę agencyjną. 

16/06/2018 

BOTR20160108005 

Turecka firma specjalzująca się w produkcji maszyn do recyklingu 

plastiku poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych 

posiadających kontakty wśród producentów granulatu, 

producentów surowców pochdzących z recyklingu polipropylenu 

13/06/2018 
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(PP), polietylenu (PE), polietylenu dużej gęstości (HDPE), 

polietylenu niskiej gęstości (LDPE), folii strech (SF) oraz firm 

zajmujących się przetwarzaniem odpadów. 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOPT20170608001 

Przedsiębiorca - kobieta z Portugalii opracowała interaktywną 

angielską grę planszową dla uczących się języka angielskiego, 

dostępną na pięciu różnych poziomach. W międzyczasie pojawiły 

się inne gry. Na poziomie międzynarodowym gry są sprzedawane w 

Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i poza jej granicami 

przez krajowych redaktorów oraz dystrybutorów materiałów 

szkolnych. Przedsiębiorca szuka redaktorów i dystrybutorów w celu 

zawarcia umowy dystrybucyjnej w innych krajach Unii Europejskiej. 

15/06/2018 

BOFR20170131001 

Francuska firma biotechnologiczna, oferująca usługi z zakresu 

biologii molekularnej, immunologii oraz inżynierii komórek do 

programów testów przedklinicznych poszukuje dystrybutorów i 

umów o świadczenie usług na całym świecie. Firma posiada 

partnerów w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Japonii i 

Czechach. 

09/06/2018 

BOSG20170502002 

Singapurska firma oferuje unikalną usługę edukacyjna obejmującą 

naukę obsługi maszyn, ich składania, instalacji, inspekcji oraz 

utrzymania. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. 

12/06/2018 

BOUK20170501001 

Firma z Wielkiej Brytanii specjalizuje się w szkoleniach praktycznych 

i warsztatach w zakresie bankowości, finansów, technologii 

finansowej i bezpieczeństwa cybernetycznego. Poszukuje 

partnerów biznesowych, by pracować zespołowo na podstawie 

umów licencji lub umów joint-venture, by usprawniać i dostarczać 

programy szkoleniowe i warsztatowe, służące rozwojowi 

praktycznego know-how i umiejętności. Główne pakiety szkoleń i 

warsztatów obejmują: finanse, bankowość i zarządzanie ryzykiem 

07/06/2018 
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kredytowym, MiFID (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów 

finansowych 2) i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. 

 

BOHU20170426001 

Ta wysokiej klasy węgierska prywatna klinika poszukuje biur 

podróży medycznej, w celu dostarczenia klientów z zagranicy. 

Klinika oferuje zakwaterowanie dla pacjentów, ponieważ ma 

również obsługę hotelową. Węgierska firma poszukuje współpracy 

głównie w ramach umów handlowych i usługowych. 

21/06/2018 

BOES20161230002 

Hiszpańska firma z Majorki opracowała pełno obsługową platformę 

softwarową, aplikację, która służy jako miejsce rezerwacji dla 

wiejskich i małych hoteli. Aplikacja oferuje hotele z kalendarzem, 

informacjami dla gości, raportami oraz innymi funkcjami, które są 

bardzo czytelne i łatwe w obsłudze. Firma szuka inwestorów, którzy 

chcieliby wesprzeć proces komercjalizacji produktu w sektorze 

hotelarskim. 

21/06/2018 

BOES20170602001 

Firma znajdująca się na Balearach wyspecjalizowana w turystyce 

oferuje platformę utworzoną przez ERP (planowanie zasobów 

przedsiębiorstwa) oraz PMS (system zarządzania 

nieruchomościami) oprogramowania do zarządzania hotelem, która 

umożliwia sprawne i elastyczne zarządzanie wszystkimi obszarami 

w branży hotelarskiej w pełni zintegrowany sposób. To rozwiązanie 

zapewnia podstawowe wsparcie dla operacyjnych i strategicznych 

zadań biznesowych. Umowa obejmowałaby usługi dystrybucyjne. 

20/06/2018 

BOGR20170509001 

Nowo założona firma grecka oferuje wycieczki rowerowe typu all 

inclusive. Wycieczki zostały tak opracowane żeby spełnić 

wymagania rowerzystów oraz zapewnić szeroki wybór widoków. 

Oferowane są rowery szosowe i trekingowe. Firma poszukuje 

możliwości współpracy z biurami turystycznymi specjalizującymi się 

w turystyce rowerowej w oparciu o umowę usługową. 

16/06/2018 

BOUK20170426002 

Firma z Wielkiej Brytanii opracowała wirtualną technologię 

zwiększającą doznania użytkownika korzystających z przewodników 

audio GPS i szuka organizacji, które pomogłyby pokryć kulę ziemską 

informacjami audio dla użytkowników. Firma szuka współpracy w 

oparciu o umowę usługową z biurami turystycznymi i 

kongresowymi. Firma pomaga przyciągnąć uwagę zwiedzających 

poprzez dopisywanie informacji audio na mapach w wielu językach 

08/06/2018 
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jednocześnie przy użyciu jednej aplikacji.  

 

BORO20161217003 

Rumuński producent ekwipunku sportowego do kolarstwa, piłki 

nożnej, koszykówki, fitnessu, itp., wykonanego z lycry, poliestru, 

bawełny, itp. poszukuje firm, które chciałyby zlecić produkcję. 

Przedsiębiorstwo wykonuje nadruki na wszelkiego rodzaju odzieży, 

hafty, sublimacje, nadruk termo transferowy, druk cyfrowy i 

tampondruk. Firma chciałaby nawiązać współpracę jako 

podwykonawca lub na podstawie umowy produkcyjnej.  

09/06/2018 

BOES20170523001  

Hiszpańska firma stworzyła opatentowany system do nurkowania, 

umożliwiający użytkownikom łatwe poruszanie się na powierzchni 

ze względu na niewielkie zbiorniki powietrza. Firma poszukuje 

agentów i dystrybutorów na całym świecie 

12/06/2018 

BOFR20170505001  

Francuska firma wysoko wyspecjalizowana w technologiach 

ultradźwiękowych, produkuje sprzęt laboratoryjny wykorzystywany 

w sonochemii (odgazowanie, dyspersja, frakcjonowanie/rozrywanie 

komórek,  homogenizacja, emulgowanie, lizowanie komórek, 

dezagregacja próbek cieczy). Te systemy ultradźwiękowe są 

połączone z platformą oprogramowania (opatentowaną w 30 

krajach), która umożliwia przeprowadzanie na całym świecie 

zdalnej pomocy/asysty na generatory i przetworniki. Firma 

poszukuje renomowanych partnerów na całym świecie.  

05/06/2018 

 
Słowa klucze: marketing, poligrafia, działalność wydawnicza 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BODE20170421002  

Niemiecka firma z wieloletnim doświadczeniem, świadczy dla firm 

europejskich spersonalizowane usługi marketingowe i sprzedażowe. 

Firma jest gotowa zaoferować potencjalnym klientom usługi z 

zakresu optymalizacji sprzedaży i dystrybucji, w ramach umowy o 

świadczenie usług. 

06/06/2018 

  BOES20170517001 Hiszpańska firma oferuje usługi druku cyfrowego na różnych 

powierzchniach - płytkach ceramicznych, porcelanowych, 
09/06/2018 
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mozaikach, drewnie, metakrylanie, szkle, aluminium itp. Firma 

poszukuje klientów wśród architektów i projektantów wnętrz w celu 

sprzedaży swoich produktów do projektów budowlanych w Europie 

i na świecie.   

BOCZ20170509001 

Czeska firma specjalizująca się w znakowaniu przemysłowym na 

skalę przemysłową rozszerza swoją działalność i szuka partnerów z 

branży technologii oznakowania, którzy chcieliby i są w stanie 

współpracować z nimi. Firma oferuje usługi z zakresu produkcji 

znaczków precyzyjnych, stempli ręcznych ze stali nierdzewnej, 

specjalnych znaczków projektowych, matryc i innych narzędzi do 

oznakowania. Firma poszukuje współpracy w formie umów 

dystrybucyjnych, umowy outsourcingowej lub wzajemnej produkcji. 

   

 

06/06/2018 

BOUK20170427001  

Kreatywna firma brytyjska poszukuje marek FMCG, które poprzez 

udoskonalenia opakowań chcą poprawić wrażenie konsumentów. 

Pełne dostępne usługi: projektowanie opakowań, opracowywanie 

koncepcji, prototypowanie i testowanie, pozyskiwanie narzędzi i 

efektywne formowanie tworzyw sztucznych. 

Firma poszukuje projektów produkcyjnych od niemieckich, 

francuskich, hiszpańskich, włoskich i polskich partnerów 

biznesowych. 

   

 

05/06/2018  

BOES20170530001 

Hiszpańska firma jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań w 

zakresie zarządzania mediami (MAM), które z powodzeniem firma 

oferuje dla różnych przedsięwzięć medialnych na całym świecie. 

Celem firmy jest znalezienie integratorów systemów, którzy mogą 

oferować te rozwiązania swoim klientom, w innych branżach, 

zależnych od mediów, aby zdobyć rynek i klientów, na podstawie 

umowy agencyjnej. 

08/062018 

BORO20170518001 

Firma znajduje się w pd-zach części regionu Oltenia w Rumunii i 

specjalizuje się w usługach reklamowych. Przedsiębiorstwo może 

wykonać kampanie medialne (druk, audio, TV), reklamę wewnętrzną 

i zewnętrzną, usługi kreatywne i produkcję, projektowanie i wydruk 

materiałów promocyjnych, spotkania firmowe, usługi cateringowe. 

Firma oferuje zagranicznym partnerom usługi podwykonawstwa. 

06/06/2018 

BORS20170223001 
Serbska niezależna agencja specjalizuje się w różnego rodzaju 

usługach kreatywnych, z których część produkcji audio / wideo jest 

najbardziej międzynarodowa (Dubaj, Szwecja, Chorwacja itd.). Firma 

13/06/2018 
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poszukuje partnerów, którzy robią ekscytujące nowe rzeczy, 

zwłaszcza nowo powstałych firm, odkrywając nowe modele i rynki 

ekonomiczne, aby zaangażować firmę poprzez umowy serwisowe 

dotyczące produkcji audio / wideo. 

BOTR20151210003 

Turecka firma, która opracowała maszyny do napełniania różnych 

typów tonerów do drukarek poszukuje dystrybutorów i agentów 

handlowych na nowych rynkach zbytu. Firma produkuje także części 

zamienne, podstawki pod kartridże, kompatybilne naklejki do 

drukarek atramentowych, zamienniki kartridży, gąbki, zatyczki, 

produkty chroniące głowę oraz taśmy.  

02/06/2018 

 
Inne 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOAT20170412001 

Austriacka firma dostarcza usług z zakresu procesu produkcji, 

projektująca estetyczne i praktyczne wyroby łączy design z 

inżynierią. Firma posiada szerokie doświadczenie w sektorach 

samochodowym, lotniczym oraz samochodów dostawczych. Firma 

chce rozszerzyć działalność na nowe sektory - medyczny, 

automatyki, elektromobilności oraz dóbr konsumenckich. Firma 

poszukuje partnerów zainteresowanych outsourcingowaniem tego 

typu usług. 

16/06/2018 

  BORU20170524001  

Rosyjska firma produkcyjna z rejonu Sverdłowsk, specjalizująca się 

w produkcji odpornych na eksplozję obudów termicznych 

systemów wykrywania i śledzenia, a także odpornych na eksplozję 

detektorów płomienia ręcznego i wielopasmowego oraz 

urządzenia zdalnego startu szuka partnerów z zagranicy, aby 

nawiązać współpracę w ramach produkcji lub umów dotyczących 

usług dystrybucyjnych. 

   

 

06/06/2018 

  BRTR20170606001  
Turecka firma zajmująca się importem i eksportem szerokiej gamy 

towarów konsumpcyjnych i przemysłowych, w tym materiałów 

budowlanych i żywności, oferuje dystrybucję produktów dla 

   

 

07/06/2018 
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niemowląt w Turcji. 

BOAM20170404001 

Armeńska firma produkująca szeroką gamę ręcznie robionych 

pamiątek i akcesoriów gospodarstwa domowego poszukuje 

agentów i dystrybutorów, by rozszerzyć swoją produkcję a rynki 

zagraniczne. 

13/06/2018 

BOBE20170615001 

Belgijska firma zajmująca się produkcją kart plastikowych (rozmiar 

karty bankowej), personalizacją takich kart oraz zadaniami 

związanymi z realizacją (dopasowanie kart z listem i wypełnieniem 

kopert) szuka dystrybutorów, agentów sprzedaży lub 

podwykonawców w Europie, aby zwiększyć swój rozwój. 

21/06/2018 

BODK20170301001 

Duńska firma oferuje produkty mogące usuwać przykry odór z 

butów, odzieży i nawet ze zwierząt. Wyroby są zrobione z węgla 

aktywnego i ekstraktu awokado. Firma poszukuje partnerów do 

umów usług dystrybucyjnych we wszystkich krajach UE. 

06/06/2018 

BOFI20170607001 

Fińska firma wprowadziła na rynek konsumencki swojego kraju 

jednorazowy, wyjątkowo wiarygodny ślinowy tester alkoholowy. 

Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych, aby 

rozwinąć swój biznes na rynku europejskim. Jest też 

zainteresowana współpracą z organizacjami zajmującymi się 

problemami w konsumpcji alkoholi.  

22/06/2018 

BOFR20170427001  

Francuskie MŚP opracowało szeroką gamę rozwiązań przeciw 

gryzoniom. W Republice Czeskiej, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i 

Polsce poszukują agencji handlowej i / lub umowy dystrybucyjnej z 

przedstawicielami handlowymi, dystrybutorami lub sprzedawcami 

detalicznymi, którzy mają kontakt z firmami odpowiedzialnymi za 

utrzymanie techniczne przedsiębiorstw kolejowych i innych 

przewoźników, krajowych sieci elektrycznych lub 

telekomunikacyjnych, dostawców internetu i energii, lotnictwa i 

innych przedsiębiorstw przemysłowych. 

   

 

22/06/2018 

  


