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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOBA20180413001 

Firma z Bośni i Hercegowiny produkuje ogrodzenia ze stali 

nierdzewnej, ogrodzenia szklane, ogrodzenia ocynkowane, 

ocynkowane konstrukcje metalowe i ogrody zimowe. Istnieje 

również możliwość produkcji różnych maszyn rolniczych, taśm 

inspekcyjnych i opakowań. Producent poszukuje firm gotowych 

zainwestować w rozbudowę mocy produkcyjnych lub takich, które 

złożą zamówienie na produkty, które zostaną wytworzone zgodnie z 

ich specyfikacją. Współpraca jest możliwa na podstawie umowy o 

świadczeniu usług dystrybucyjnych i joint venture.  

08/06/2019 

BOCN20180604001  

Chińska firma specjalizująca się w produkcji precyzyjnych i 

wytrzymałych elementów mocujących/złącznych, ma do 

zaoferowania produkty, które mogą być szeroko stosowane w 

motoryzacji, IT, telekomunikacji, przemyśle, w sprzęcie AGD oraz i 

innych dziedzinach. Obecnie firma rozwija swoją działalność na 

rynkach zagranicznych i poszukuje dystrybutorów podobnych 

produktów w UE. 

29/06/2019 

BODE20180618002 

Niemiecka firma inżynieryjna oferuje usługi i wsparcie w zakresie 

produkcji narzędzi, systemów i części z metali i tworzyw sztucznych. 

Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia, produkcji 

narzędzi, wykonania plastikowych części metodą wtrysku tworzyw 

sztucznych oraz technik pomiarowych. Firma ma doświadczenie w 

krótkoterminowym opracowywaniu i produkcji pilnie potrzebnych 

prototypów i próbek przedprodukcyjnych zgodnie z normami jakości 

i poszukuje zleceń podwykonawczych. 

21/06/2019  

BOES20180320001 
Firma z północnej Hiszpanii z doświadczeniem w wytłaczaniu 

kompletnej gamy zacisków i sworzni do elektrycznych wiszących 

izolatorów poszukuje umów produkcyjnych, dystrybucyjnych, umów 

05/06/2019 
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handlowych oraz akwizycji. 

BOHR20180601001 

Chorwacka firma specjalizująca się w obróbce metali oferuje 

produkty ze stali, stali nierdzewnej i kutego żelaza, zgodnie z 

wymaganiami klientów. Firma chce rozszerzyć biznes i oferuje 

umowy podwykonawstwa i produkcji różnych artykułów 

metalowych partnerom w Europie. 

29/06/2019 

BRUK20180612001  

Uznana brytyjska firma oświetleniowa poszukuje producenta 

kolumny oświetleniowej z łagodnej stali ocynkowanej w kształcie 

stożka. Firma stosuje się do wymogów dotyczących zamówień 

globalnych, aby uwzględnić niektóre z ich istniejących projektów. W 

związku z tym poszukuje partnera, który jest w stanie dostarczyć 

wysokiej produkty zgodne z normami BS EN ISO 9001: 2015. 

Oferowanym typem współpracy jest umowa produkcyjna. 

16/06/2019 

BOKR20180425003  

Południowokoreańska firma została założona w 2015 roku i 

wyspecjalizowała się w produkcji innowacyjnego łącznika do łączenia 

prętów zbrojeniowych. Firma chce poszerzyć swoją bazę klientów w 

Europie, dlatego poszukuje europejskich partnerów, którzy mogliby 

importować ich produkty i dystrybuować je na rynku europejskim. 

   

 

24/06/2019 

BOTR20180319001 

Turecka firma prowadzi aktywną działalność w zakresie produkcji 

skrzyń ładunkowych od 1989 r. W 2013 r. dodatkowo rozpoczęła 

produkcję klatek dla drobiu. Firma chce się samodoskonalić, aby 

zapewnić lepszą obsługę klientów. Firma poszukuje umów 

dystrybucyjnych lub umów agencyjnych. 

13/06/2019 

BOUA20180328001  

Ta ukraińska firma jest producentem metalowych ogrodzeń. W 

katalogu produktów firmy można znaleźć metalowe ogrodzenia 

różnego typu, w tym jedno o strukturze i wyglądzie 

przypominającym drewno. Firma chce nawiązać długoterminowe 

relacje z partnerami na całym świecie w oparciu o umowy 

dystrybucji.  

27/06/2019 

  
Słowa klucze: branża drzewna, meblarska, stolarka otworowa, 
architektura 
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Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOBA20180626001 

Bośniacka firma specjalizująca się w łączeniu i przetwarzaniu arkuszy 

fornirowych dla branży meblarskiej oraz produkcji drzwi i krzeseł 

poszukuje potencjalnych partnerów w UE. Firma jest zainteresowana 

współpracą w ramach umowy o podwykonawstwo i umowy 

outsourcingowej. 

30/06/2019 

BRUK20180425001  

Brytyjska firma ma wiodącą pozycję na lokalnym rynku. Ze względu 

na wzrost popytu na produkty budowlane przedsiębiorstwo 

poszukuje nowych dostawców produktów w swoim asortymencie, tj. 

dostawców lub pośredników handlowych drzwi z forniru dębowego, 

którzy mogą pomóc w zaopatrywaniu w te produkty. Drzwi z forniru 

dębowego będą dystrybuowane w całej sieci brytyjskiej.  

24/06/2019 

BOBE20180412001 

Belgijska firma specjalizująca się w tworzeniu trwałych mebli, które 

pozwalają dzieciom rozwijać kreatywność, a równocześnie podnoszą 

świadomość na temat zrównoważonego rozwoju. Firma poszukuje 

dystrybutorów lub pośredników w projektowaniu mebli, w celu 

wprowadzenia produktów na ich rynek. 

26/06/2019 

BOSI20180620001  

Mała firma produkująca meble i sprzęt kuchenny z południowego - 

wschodu Słowenii, z ponad 200-letnią tradycją w produkcji solidnego 

drewnianego sprzętu kuchennego i innych produktów meblarskich, 

zaprojektowała i wyprodukowała serię klasycznych i nowoczesnych 

mulitifunkcjonalnych stolików klubowych i nocnych z wbudowaną 

bezprzewodową ładowarką do telefonów komórkowych. Firma 

szuka dystrybutorów mebli do celów marketingowych oraz 

sprzedaży stolików. 

22/06/2019 

BOUA20180425002  

Ukraińska firma z branży meblarskiej specjalizuje się w produkcji 

mebli dla firm typu HoReCa oraz klientów indywidualnych. Firma 

oferuje meble, takie jak stoły, krzesła, łóżka, komody, taborety, 

lustra z konsolą. Firma poszukuje partnerów do współpracy w 

ramach umowy dystrybucji: deweloperów, projektantów wnętrz, 

dekoratorów, sieci hoteli i restauracji, hurtowników i sprzedawców 

mebli. 

05/06/2019 

BOUA20180426002 Ukraińskie przedsiębiorstwo zlokalizowane na północy Ukrainy, 

które produkuje metalowe łóżka, poszukuje możliwości nawiązania 
12/06/2019 
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długoterminowych relacji z zagranicznymi partnerami biznesowymi z 

krajów europejskich w ramach umowy dystrybucyjnej. 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOBG20180419002 

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych modeli 

sztucznych kamieni, jak i kamienia ozdobnego oraz cegieł, poszukuje 

pośredników, którzy będą mogli sprzedawać jej produkty na ich 

rodzimych rynkach. 

23/06/2019 

BOCZ20180411001 

Czeska firma jest producentem i dystrybutorem odzieży i odzieży 

medycznej odpowiedniej dla opieki zdrowotnej, (fartuchy 

chirurgiczne i bielizna pościelowa), także usługi wypożyczania 

tekstyliów dla przemysłu lub do klienta końcowego. Firma poszukuje 

partnerów do podwykonawstwa. Firma jest gotowa do wejścia na 

nowe rynki, a portfolio produktów jest odpowiednie dla obiektów na 

całym świecie 

09/06/2019 

BRCN20180612001  

Platforma chińskiego sklepu internetowego e-commerce wybiera 

najlepsze produkty z całego świata dla swoich klientów. 

W oparciu o plan ekspansji kategorii produktów, poszukiwane są 

lekkie produkty luksusowej galanterii skórzanej (damskie torebki, 

męskie teczki) od dostawców z rynku europejskiego. 

Potencjalna współpracę można mieć miejsce w ramach umowy 

dystrybucyjnej. 

26/06/2019 

BODE20180411005 

Niemiecka firma specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości 

niemieckich kobiecej odzieży wierzchniej poszukuje partnerów z 

Polski i Rosji w celu wejścia na te rynki. 

22/06/2019 

BOHU20180523001  

Węgierska firma oferuje swoje wolne moce przerobowe na zasadzie 

umowy produkcyjnej i podwykonawstwa. Firma chciałaby nawiązać 

współpracę z firmami z branży tekstylnej, które poszukują szwalni do 

produkcji ubrań w dużej ilości. Potencjalny partner, poza 

30/06/2019 
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dostarczeniem rzadkich materiałów i wzorów, powinien zapewnić 

sprzedaż wyprodukowanych ubrań. 

BOIT20180619002  

Młoda włoska firma produkuje eleganckie i w 100% włoskie obuwie 

damskie: wysokiej jakości produkty, które perfekcyjnie łączą lokalna 

tradycję z globalnym kosmopolitycznym stylem, co oznacza, że są 

tworzone ręcznie przez doświadczonych artystów, zgodnie z 

tradycją, ale posiadające smak i nowoczesny design. Firma chciałaby 

rozszerzyć swoja działalność na Europę i w związku z tym szuka 

dystrybutorów lub agentów, którzy najlepiej gdyby działali w 

przemyśle modowym. 

29/06/2019 

BOKR20180323001 

Ta południowokoreańska firma, specjalizująca się w produkcji 

torebek, dąży do rozszerzenia swojej działalności na rynki 

europejskie. Przedsiębiorstwo chciałoby nawiązać współpracę na 

podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, a 

potencjalni partnerzy powinni posiadać 10-letne doświadczeniem w 

dystrybucji torebek. Firma nawiąże również współpracę na 

podstawie umowy podwykonawstwa z partnerami biznesowymi 

poszukującymi producenta torebek. 

23/06/2019 

BRFR20180516001  

Francuska forma, posiadająca doświadczenie na rynku poszukuje 

dostawców tanich kapci. Przedsiębiorstwo zainteresowane jest 

zawarciem współpracy wyłącznie z firmą, która może dostarczać 

duże ilości produktów. 

27/06/2019 

BOKR20180410002  

Południowokoreańska firma poszukuje europejskich partnerów, 

którzy potrzebują skarpet i producenta wyrobów pończoszniczych. 

Firma powstała w 2015 roku, ale rozpoczęła działalność pod inną 

nazwą od 1990 roku.  Jest zainteresowana podpisaniem umowy 

produkcyjnej z firmami europejskimi. 

 

23/06/2019 

BONL20180531001 

Holenderska firma poszukuje sprzedawców lub dystrybutorów w 

Europie dla produkowanych przez siebie antypoślizgowych skarpet 

pływackich. Skarpetki przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa 

dzieci na basenach i wokół nich. Skarpety są nie tylko idealne dla 

dzieci, ale także dla dorosłych i mogą stać się globalnym produktem 

w zakresie bezpieczeństwa skierowanym do branży pływackiej. 

Firma poszukuje umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej ze 

sprzedawcami i dystrybutorami. 

16/06/2019 
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BOAM20180507002 

Armeńska firma jest producentem wysokiej jakości obuwia. Buty 

wykonane są ze skóry naturalnej, futra lub wysokiej jakości skóry 

syntetycznej oraz innych materiałów. Firma poszukuje pośredników 

handlowych w charakterze agentów, dystrybutorów lub 

przedstawicieli. 

16/06/2019 

BRUK20180601001 

Brytyjski producent wysokiej jakości toreb skórzanych na 

zamówienie opracował gamę 12 różnych stylów torebek. W związku 

z tym poszukuje doświadczonego producenta z zagranicy do 

zawarcia długoterminowych umów produkcyjnych. Celem umowy 

jest produkcja obecnej linii produktów. 

12/06/2019 

BOPT20180530001 

Ta portugalska firma projektuje i produkuje ręcznie robione korkowe 

dywaniki dla hoteli i mieszkań. Przedsiębiorstwo oferuje szeroką 

gamę kolorów i wzorów. Produkty wykonane na zamówienie są 

wyjątkowe tworząc przyjazne przestrzenie wyróżniające się 

unikatowością i zróżnicowaniem. Obecnie firma planuje zwiększenie 

sprzedaży poprzez rozszerzenie sieci dystrybucji w Europie w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i umowy pośrednictwa 

handlowego. 

19/06/2019  

BOUK20180409001  

Brytyjski producent płóciennych produktów poszukuje 

przedstawicieli handlowych i dystrybutorów, posiadających kontakty 

i dojścia w branży modowej, ogrodnictwie, marketach budowlanych i 

sklepach z akcesoriami dla domu, gdzie mogłyby być sprzedawane 

ich ręcznie robione torby płócienne.  

06/06/2019 

BOUK20180503002 

Mała niezależna firma brytyjska z regionu East Midlands, 

specjalizująca się w materiałach tekstylnych, poszukuje partnerów 

handlowych na całym świecie. Firma posiada duże portfolio, które 

oferuje poprzez umowę usług dystrybucyjnych. 

06/06/2019 

BORO20180430001 

Rumuńska firma produkuje szeroką gamę dywanów wysokiej jakości 

pod własną marką. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również 

dywany tkane ręcznie. Firma poszukuje międzynarodowych 

partnerów biznesowych zainteresowanych dystrybucją jej 

produktów. Współpraca będzie oparta na umowach o świadczenie 

usług dystrybucji. 

07/06/2019  
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Słowa klucze: branża rolno-spożywcza, cukiernicza, produkcja, 
przetwórstwo, handel, gastronomia 
  

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BODE20180611001 

Niemiecka firma, która produkuje innowacyjne, skuteczne towary do 

produkcji roślinnej, żywienia i hodowli zwierząt oraz akwakultury 

poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów. Przewidywana 

współpraca obejmuje umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

20/06/2019 

BOIT20180322001 

Włoska firma z siedzibą w Ragusie bierze udział w wytwarzaniu 

różnych organicznych gatunków durum (pszenica i mąka). Firma jest 

zainteresowana rozwojem łańcucha dystrybucji i poszukuje nowych 

partnerów i firm w celu ustanowienia umów handlowych i / lub 

dystrybucyjnych. partnerzy powinni być zaangażowani w kanał 

HoReCa (hotele, restauracje i kawiarnie / catering) i / lub 

dystrybucji na dużą skalę. 

29/06/2019 

BOBG20180306001  

Bułgarska firma, lider na krajowym rynku produkcji premiksów 

pierwiastków pochodzenia zwierzęcego, mieszanek mineralnych i 

bio koncentratów poszukuje partnerów w UE i krajach trzecich. 

Pożądanymi partnerami są dystrybutorzy, przedstawiciele handlowi i 

fabryki pasz. 

24/06/2019 

BODE20180417018  

Niemiecka firma opracowała sprawdzoną i działającą koncepcję 

biznesową dla całkowicie niezależnej, elastycznej kawiarni 

przeznaczonej do użytku mobilnego lub w sklepie na bazie 

trójkołowego ładunku. Firma poszukuje międzynarodowych 

partnerów franczyzowych lub partnerów licencyjnych. 

   

 

14/06/2019 

BODE20180421001  

Niemiecki instytut badawczy oferuje, szytą na miarę, technologię dla 

sektora MŚP, obejmującą cały łańcuch produkcyjny, w celu poprawy 

bezpieczeństwa żywności. Cykl obejmuje analizę wykorzystującą 

najnowsze metody z dziedziny mikrobiologii, chemii i biochemii, a 

także wprowadzenie systemu zarządzania jakością dostosowanego 

do potrzeb MŚP. Firma poszukuje partnerów do współpracy w 

ramach umów o świadczenie usług i podwykonawstwa. 

09/06/2019 
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BOBG20180509002  

Bułgarska firma, od ponad 20 lat, jest jednym z najbardziej udanych 

zakładów do produkcji mieszanek paszowych w Bułgarii. Produkuje 

mieszankę paszową dla dużych przeżuwaczy, małych przeżuwaczy, 

ptaków, świń, królików i ryb. Poszukuje pośredników handlowych w 

ramach umowy agencyjnej i umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

09/06/2019 

BRCN20180419001  

Chińska firma specjalizuje się w dystrybucji europejskich produktów 

rolnych na rynek chiński. Zgodnie ze strategią rozwoju, 

przedsiębiorstwo zamierza importować olejki eteryczne (lub 

naturalne suplementy oleju roślinnego) do sadzenia roślin, aby 

rozszerzyć swój katalog produktów. Produkty europejskie powinny 

być innowacyjne, skuteczne i wyposażone w zaawansowaną 

technologię. Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się w 

ramach umowy dystrybucyjnej. 

27/06/2019 

BOIT20180413001 

Włoski producent oliwy z oliwek jest zainteresowany rozwojem 

rynków europejskich i szuka dystrybutorów. Firma znajduje się w 

Toskanii i oferuje najwyższej jakości oliwę z oliwek z pierwszego 

tłoczenia dla 

europejskich restauracji. Firma jest zainteresowana umowami o 

świadczenie usług dystrybucji. 

19/06/2019 

BOIT20180619003 

Włoska firma specjalizująca się w wysokiej jakości produktach 

mlecznych i mlecznych poszukuje dystrybutorów lub żywności 

producenci. Produkty obejmują mleko, ser mascarpone, jogurt, 

napoje warzywne i 

desery i półprodukty. Wymaganymi partnerami są dystrybutorzy i 

producenci. Zalety to silny wewnętrzny system kontroli jakości i 

bezpieczeństwa, międzynarodowa 

certyfikacja, lokalni dostawcy mleka, szeroka gama formatów i 

opakowań. 

 

27/06/2019 

BOUA20180519001 

Ukraińska firma aktywnie uczestniczy w rozwoju i produkcji drożdży 

paszowych z pszenicy, jęczmienia i kukurydzy, dla zwierząt, drobiu i 

świń. Jest to produkt bogaty w białka i minerały, o wysokich 

właściwościach odżywczych i bez konserwantów. Kompleksy 

paszowe są wytwarzane z naturalnych surowców. Dzięki 

zintegrowanemu użyciu produkty zmniejszają śmiertelność, 

zwiększają produktywność oraz stymulują wzrost i rozwój zwierząt. 

29/06/2019 
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Firma poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

BRCN20180531001 

Chińska firma specjalizująca się w dostarczaniu na lokalny rynek 

zaawansowanych produktów rolniczych chce wprowadzić do swojej 

oferty rozpuszczalne w wodzie nawozy NPK. Firma poszukuje 

innowacyjnych, skutecznych i zaawansowanych produktów tego 

typu z krajów Europy. Firma oferuje usługi dystrybucji. 

20/06/2019 

BOAM20180505001 

Armeński producent żywności w puszkach (dżemy, marynowane 

warzywa i kompoty) działa na rynku armeńskim od 2012 roku. Firma 

chce poszerzyć swój rynek sprzedaży i poszukuje pośredników 

handlowych jako dystrybutorów swoich produktów. 

23/06/2019 

BOAM20180523001 

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji prażonych orzechów i 

migdałów dostępnych w dwóch wariantach smakowych. Firma 

zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z dystrybutorami i 

agentami w całej Europie. 

16/06/2019 

BOAM20180601001 

Armeńska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy herbat 

ziołowych poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów z 

zagranicy. Firma posiada ugruntowaną pozycję na krajowym rynku. 

08/06/2019 

BOAM20180601001  

Firma z Armenii, specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy herbat 

ziołowych, szuka agentów i dystrybutorów z zagranicy w celu 

reprezentacji firmy i sprzedaży jej produktów zagranicą. Produkty 

firmy są bardzo dobrze znane na rynku armeńskim i w tym 

momencie firma szuka możliwości ekspansji na rynki światowe. 

08/06/2019 

BOBG20180306002 

Bułgarska firma zajmująca się przetwórstwem owoców i warzyw 

poszukuje partnera lub inwestora do zawarcia umowy joint venture. 

Firma szuka partnera głównie w Europie, ale kraje trzecie również 

będą brane pod uwagę. 

19/06/2019 

BOBG20180420004 

Bułgarski producent mleka oferuje szeroki wybór serów, masła, 

jogurtów i śmietany do dystrybucji na rynkach międzynarodowych. 

Firma jest również zainteresowana umowami produkcyjnymi, w tym 

możliwością produkcji pod innymi markami. 

29/06/2019 

BOCY20180607001 

Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji płatów ciasta, kunafah 

(ciasto z bardzo dobrej jakości mąki) i ciasta typu strudel (ciasto 

upieczone z cienkich płatów ciasta zwiniętego z nadzieniem w rulon) 

poszukuje partnerów w ramach umów o świadczenie usług 

26/06/2019 
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dystrybucyjnych. Przedsiębiorstwo szuka dystrybutorów z zagranicy, 

aby sprzedawać swoje produkty na ich rynkach. 

BODE20180411002 

Niemiecki producent żywności, w szczególności przekąsek, 

poszukuje agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Asortyment firmy obejmuje produkcję: przekąsek 

ziemniaczanych i kukurydzianych, orzeszków ziemnych, orzechów i 

chipsów ziemniaczanych. Firma pracuje nad innowacyjnymi formami 

przekąsek, zorientowanymi na najbardziej aktualne trendy. 

22/6/2019 

BOFR20180426001 

Francuska firma świadczy usługi dla profesjonalistów, w celu dodania 

wartości odżywczej do oferowanych przez nich produktów. Dzięki 

koncepcji naukowej, regulacyjnej i marketingowej firma wspiera 

zespoły badawczo-rozwojowe, począwszy od teoretycznego 

sformułowania wizji po rozwój konkretnych prototypów i usług 

marketingowych w celu stworzenia innowacyjnych i sprawdzonych 

strategii komunikacji. Firma oferuje umowę o świadczenie usług i 

podwykonawstwo dla profesjonalistów z branży spożywczej, 

żywieniowej i zdrowotnej. 

07/6/2019 

BOFR20180524001 

Francuska firma specjalizuje się w produkcji mleka w proszku dla 

młodych zwierząt (cieląt, prosiąt, jagniąt i koźląt). Przedsiębiorstwo 

pozyskuje najlepsze surowce, opracowuje i miesza produkty. MŚP 

ma duże doświadczenie w sprzedaży preparatów mlekozastępczych 

do celów hodowlanych w ponad 45 krajach. Jego celem jest rozwój 

sprzedaży za granicą i dostarczanie partnerom na nowych rynkach 

produktów wykonanych na zamówienie. Firma nawiąże współpracę z 

dystrybutorami na całym świecie na podstawie umów o świadczenie 

usług dystrybucji. 

27/06/2019 

BOGR20180515001 

Grecka marka z wizją rozprzestrzeniania kultury greckiej na świecie 

wygrała 20 greckich i międzynarodowych nagród za projekt i 

innowacje w produkcji i marketingu swoich produktów (głównie 

ouzo (anyżówka) i extra virgin oliwa z oliwek) poszukuje partnerów 

do umów dystrybucji oraz agentów i franczyzobiorców do umów 

agencji handlowej i franczyzy. 

12/06/2019 

BOHU20180509001 

Węgierskie MŚP produkuje herbatniki bez glutenu, nabiału, jajek i 

cukru oraz słone przekąski z własnych mieszanek mącznych, które 

mają pozytywny wpływ na układ trawienny. Produkty te są zalecane 

przy różnych rodzajach diety, takich jak dieta bezglutenowa, 

30/06/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

bezlaktozowa, bezmleczna, bez jajek, wegańska, cukrzycowa, przy 

insulinooporności czy zespole jelita drażliwego / niskim FODMAP). 

Firma poszukuje wiarygodnych partnerów biznesowych w ramach 

umów agencyjnych i usług dystrybucyjnych. 

BOIL20180423001 

Izraelska firma z kreatywnym podejściem do wpływu alkoholu na 

konsumpcję różnych napojów opracowała nową kompozycję piwa, 

oferowaną browarom i klientom. Przewaga nad produktami 

obecnymi na rynku to silniejsze euforyczne odczucia produktu, 

eliminacja negatywnych efektów ubocznych spożywania alkoholu, 

stosowanie wyłącznie naturalnych składników, lepsze cechy 

fizjologiczne itp. Firma poszukuje partnerów w agencji handlowej i 

umowie licencyjnej 

08/06/2019 

BOIL20180501001  

Ta izraelska firma została założona w 1929 do celów produkcji 

żywności w Izraelu. Firma specjalizuje się w produktach z sezamu 

takich jak Chałwa czy surowa pasta sezamowa jak również szerokiej 

gamy produktów cukierniczych oraz organicznych/wolnych od cukru 

produktów, szuka partnerów do umowy dystrybucyjnej. 

16/06/2019 

BOIT20180319001 

Włoska firma specjalizująca się w wysokiej jakości mieszankach 

kawowych zarówno dla profesjonalistów, jak i dla osób prywatnych 

 szuka agentów i dystrybutorów działających w sektorze Horeca. 

Firma również produkuje certyfikowane mieszanki kawy organicznej 

i kapsułki. 

30/06/2019 

BOIT20180621001 

Włoska firma jest producentem wysokiej jakości ciastek i innych 

wyrobów cukierniczych. Firma specjalizuje się w produkcji różnego 

rodzaju herbatników, zgodnie z typowymi lokalnymi przepisami; 

herbatniki są wykonane z mąki pszennej i kukurydzianej, masła i jaj. 

Firma produkuje również produkty ekologiczne i wegańskie 

ciasteczka. Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli 

handlowych w innych krajach 

30/06/2019 

BOIL20180508001 

Izraelska firma wysoce wyspecjalizowana w produkcji oliwek i 

marynowanych warzyw poszukuje agentów, przedstawicieli, 

dystrybutorów i innych partnerów do współpracy. Przewagą 

konkurencyjną firmy jest: przyjazna dla środowiska technologia, 

efektywne wytwarzanie wysokiej jakości produktów i opakowań, 

czyste naturalne składniki wykorzystywane w produkcji żywności. 

Firma poszukuje współpracy w zakresie: umów handlowych, usług 

27/06/2019 
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dystrybucyjnych i umów o świadczenie usług. 

BOIT20180314001 

Włoska firma produkuje konserwy rybne i półprodukty (sardele, 

sardynki, solone sardele i sardynki, peklowane filety z sardeli, białe 

sardele i inne). Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów z 

doświadczeniem w tym sektorze zarówno w UE, jak i w innych 

krajach, takich jak Nowa Zelandia, Japonia, USA, Australia, Kanada, 

Brazylia, Meksyk, Chiny, Rosja i Indonezja. Firma chciałaby nawiązać 

współpracę z głównymi hurtownikami produktów rybnych. Jest też 

zainteresowana dotarciem do sektora HoReCa. 

15/06/2019  

BOIT20180315001  

Firma włosko-australijska z siedzibą na Sycylii produkuje organiczne 

pomidory półsuszone (już eksportowane do Irlandii, Francji, Belgii, 

Anglii, Polski i Niemiec) i poszukuje nowych agentów i 

dystrybutorów, aby wejść na nowe rynki. Firma jest zainteresowana 

zawieraniem umów handlowych i umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych w krajach Europy Północnej. 

14/06/2019 

BOIT20180418001 

Włoskie konsorcjum, którego członkami są firmy zaangażowane w 

produkcję świeżej, ostrej papryki, oferuje swoje produkty 

międzynarodowym agentom handlowym i dystrybutorom, by 

uruchomić nowe międzynarodowe kanały sprzedaży. Dzięki 

wyjątkowym walorom pól uprawnych, oferowana papryka chili 

posiada szczególne właściwości organoleptyczne, jest bardzo 

pikantna. 

19/06/2019 

BRBE20180614001 
Belgijski producent wyrobów spożywczych poszukuje partnera 

oferującego usługi transportu mrożonek do Nigerii.  
25/10/2018 

BOIT20180423003 

Sycylijski producent wysokiej jakości organicznej oliwy poszukuje 

dystrybutorów, importerów oraz agentów handlowych z krajów UE 

w celu wejścia na nowe rynki. Firma szczególnie poszukuje 

partnerów mających kontakty z sieciami firm z sektora HoReCa, 

supermarketami i sklepami dla smakoszy. 

20/06/2019 

BOIT20180426002  

Włoska firma specjalizująca się w sprzedaży hurtowej i 

bezpośredniej wysokiej jakości produktów spożywczych takich jak 

wino, makaron, oliwa z oliwek, szynka, krem z orzechów i kakao, 

trufle, ryż, ser (mozarella) oraz innych śródziemnomorskich 

produktów pochodzących z Włoch i Hiszpanii, szuka nowych 

komercyjnych partnerów zainteresowanych importem i dystrybucją 

19/06/2019 
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produktów we własnym kraju. Firma handlowa oferuje umowę 

komercyjną oraz dystrybucyjną.  

BOIT20180502001 

Włoska firma produkująca organiczną oliwę z oliwek oraz szeroką 

gamę past pomidorowych, dżemów, marmolad i wegetariańskich 

pasztetów poszukuje zagranicznych dystrybutorów. Firma poszukuje 

partnerów handlujących wysokiej jakości żywnością lub 

oryginalnymi, zagranicznymi produktami spożywczymi. 

12/06/2019 

BOIT20180502002 

Włoska firma, z siedzibą w południowej części Bazylikaty we 

Włoszech, produkuje wysokiej jakości salami i poszukuje 

dystrybutorów z dużym doświadczeniem i kontaktami w przemyśle 

spożywczym, którzy będą oferować jej produkty w ramach umowy o 

świadczeniu usług dystrybucyjnych. Peklowane mięso produkowane 

jest z wysokiej jakości lokalnie pozyskiwanej wieprzowiny. Firma 

oferuje szeroką gamę produktów, szynki, boczek, culatello w 

opakowaniach dostosowanych do sprzedaży w dużych sieciach 

handlowych i kanałach Horeca. 

21/06/2019 

BRDE20180605001 

Niemiecka firma, zajmująca się przetwarzaniem żywności poszukuje 

producentów i dostawców mięsa, serów, wędlin, szynek i 

makaronów z Europy do zawarcia długoterminowej umowy 

dystrybucyjnej. Przedsiębiorstwo szuka produktów, które są zwykle 

wyrzucane lub niszczone przez firmy produkujące żywność (np. 

części końcowe lub produkty krótko przed upływem terminu 

"najlepsze przed") w celu ich przetworzenia i sprzedaży w małych 

opakowaniach do handlu detalicznego. Firma uczestniczyła w kilku 

niemieckich projektach finansowanych z zakresu efektywnego 

gospodarowania zasobami w produkcji żywności. 

15/06/2019 

BOIT20180516002  

Firma posiadająca siedzibę na północy Włoch, produkuje w 100% 

naturalny napój posiadający właściwości funkcjonalne. Firma szuka 

partnerów w sektorze spożywczym zainteresowanych umowa 

licencyjną. Współpraca na zasadzie joint-venture jest również 

poszukiwana. W tym przypadku, partnerzy powinni mieć możliwość 

zaadaptowania produktu do wymagań rynku zagranicznego. 

29/06/2019 

BOIT20180531002 

Doświadczone włoskie MŚP produkuje certyfikowane i wysokiej 

jakości świeże owoce organiczne oraz organiczne soki owocowe, a 

teraz poszukują dystrybutorów i agentów, aby rozwinąć swoją 

działalność. Ta firma, zlokalizowana w regionie Emilia Romagna, 

28/06/2019 
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nadzoruje cały łańcuch dostaw: owoce są uprawiane w należących 

do niej gospodarstwach, a następnie produkty są ochładzane i 

pakowane, dzięki czemu są gotowe od razu do sprzedaży. 

BOIT20180621001  

Ta włoska firma jest producentem wysokiej jakości ciastek oraz 

innych wyrobów cukierniczych. Firma specjalizuje się w produkcji 

różnego rodzaju herbatników, zgodnie z charakterystycznymi, 

lokalnymi recepturami (zastosowanie mąki pszennej i kukurydzianej, 

masła, jaj). W ofercie znajdują się także ciasteczka ekologiczne i 

wegańskie. Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli 

handlowych w innych krajach.  

30/06/2019 

BOJO20180310001  

Firma z Jordanii specjalizuje się w produkcji różnorodnych arabskich 

słodyczy i szuka partnerów takich jak dystrybutorzy, agenci lub 

franczyzobiorcy we Francji oraz UK. 

28/06/2019 

BONL20180625002 
Holenderska firma prowadząca detaliczny sklep on-line z kawą 

poszukuje nowych rynków zbytu.  
30/06/2019 

BORS20180426001 

Serbska firma ma 30 lat doświadczenia w produkcji zdrowej 

żywności (była pionierem w dziedzinie oleju wytłaczanego na zimno 

w byłej Jugosławii) a dziś jest postrzegana jako prekursor organicznej 

żywności w Serbii.  Firma jest zainteresowana w znalezieniu 

dystrybutorów swoich organicznych octów, ciastek i maseł 

roślinnych (100% naturalnych składników, bez glutenu). 

27/06/2019 

BOUA20180410004 

Producent naturalnych wyrobów cukierniczych z Ukrainy oferuje 

słodycze, ciastka i wysokiej jakości ciasta. Firma produkuje swoje 

wyroby wykorzystując wyłącznie naturalne składniki, masło 

kakaowe, bez sztucznych barwników i konserwantów. Celem firmy 

jest zwiększenie sprzedaży eksportowej i znalezienie nowych 

importerów, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych na rynkach 

europejskich i innych w celu współpracy w ramach umowy 

dystrybucyjnej. 

05/06/2019 

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

BOIT20180524001 

Włoska firma specjalizuje się w produkcji organicznych 

kosmetyków. W celu zaoferowania najwyższej jakości, firma 

do produkcji używa ekstraktów roślinnych, pochodnych 

olejów roślinnych pozyskiwanych z kultur organicznych oraz 

substancji powierzchniowo czynnych pozyskiwanych z 

warzyw. 

28/06/2019 

BOKR20180405001 

Południowo-koreańska firma kosmetyczna planuje rozszerzyć 

swoją działalność na rynek europejski. Ta 

południowokoreańska firma została założona w 2014 roku i 

specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy kosmetyków. Firma 

koncentruje się na przeciwdziała starzeniu się, dlatego 

większość ich dobrze znanych produktów służy do ochrony 

skóry przed starzeniem. Firma szuka umowy o pośrednictwo 

handlowe i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

6/13/2019 

BORS20180419001  

Serbska firma specjalizuje się w produkcji suplementów diety 

(tabletki we wszystkich kształtach i rozmiarach, tabletek 

musujących, wypełniaczy twardych kapsułek, napojów 

witaminowych) oraz kosmetyków (kremy, mleczka, balsamy, 

toniki, maści, żele itp.). Firma chce znaleźć partnerów do 

zawarcia umowy produkcyjnej, dla których firma będzie 

produkować suplementy diety lub/i kosmetyki. Firma jest w 

stanie zapewnić pełną usługę, od momentu stworzenia 

formuły, po zapakowanie gotowego produktu. 

26/06/2019 

BRBE20180615001  

Belgijska firma specjalizuje się w komercjalizacji wysokiej 

jakości materiałów, powłok i urządzeń w celu usprawnienia 

procesów w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Firma 

oferuje dystrybucję lub reprezentację handlową dojrzałych 

produktów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym. 

27/06/2019 

BOUK20180611003  

Ta brytyjska firma produkuje i dystrybuuje testowane 

klinicznie antyperspiranty i dezodoranty o maksymalnej 

wytrzymałości, stosowane w leczeniu nadmiernej potliwości i 

nieprzyjemnego zapachu skóry. Firma oferuje możliwość 

uzyskania licencji przedsprzedażnej (własna marka / biała 

etykieta) różnym podmiotom z tej branży (od tzw. sieciówek, 

przez firmy z rynku średniego, po firmy oferujące ekskluzywne 

20/06/2019 
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produkty) w Europie i poza nią, zainteresowanym 

rozszerzeniem istniejącego asortymentu lub tworzeniem 

nowych marek. 

BOUK20180618001 

Brytyjski producent i dystrybutor klinicznie testowanych 

antyperspirantów i dezodorantów o wysokiej skuteczności, 

stosowanych w leczeniu nadmiernej potliwości oraz chorób 

objawiających się cuchnącym potem poszukuje dystrybutorów 

we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Hiszpanii. 

26/06/2019 

BOIT20180507007 

Włoska firma specjalizująca się w opracowywaniu i 

wprowadzaniu do obrotu produktów farmaceutycznych i 

nutraceutycznych oferuje dostosowane wsparcie dla 

komercjalizacji i promocji suplementów diety, 

kosmeceutyków, farmaceutyków i wyrobów medycznych we 

Włoszech w ramach umów o świadczenie usług. 

07/06/2019 

BOCZ20180411001  

Czeska firma jest producentem i dystrybutorem odzieży i 

odzieży medycznej odpowiedniej dla środowiska opieki 

zdrowotnej, fartuchów chirurgicznych i bielizny pościelowej, 

zarówno do wypożyczania tekstyliów na rynek pralni 

przemysłowych, jak i do konsumpcji końcowej. Firma 

poszukuje partnerów do podwykonawstwa w celu poszerzenia 

rynków. Firma jest gotowa do wejścia na nowe rynki, a 

portfolio produktów jest odpowiednie dla obiektów na całym 

świecie. 

09/06/2019  

BRIL20180510001  

Powszechnie znane izraelskie MŚP, specjalizujące się w 

zakresie importu, rejestracji, marketingu i dystrybucji 

farmaceutyków, poszukuje producentów gotowych dostarczać 

wymienione produkty. Towary przeznaczone są do rejestracji i 

dystrybucji pod nazwą handlową reprezentowanej firmy lub 

marki własnej do szpitali, publicznych, zakładów opieki 

zdrowotnej, klinik i aptek. Firma poszukuje agencji handlowej, 

usług dystrybucyjnych i umowy licencyjnej. 

22/06/2019 

BODE20180417019 

Niemiecka firma szkoleniowa zarządzana jest przez lekarza i 

specjalizuje się w ratownictwie medycznym. Opracowała ona 

koncepcję pierwszej pomocy dla farm wiatrowych zarówno 

lądowych, jak i morskich, dzięki której technicy zajmujący się 

konserwacją elektrowni wiatrowych mogą udzielać pierwszej 

09/06/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

pomocy w razie wypadku przy pracy. Przedsiębiorstwo 

poszukuje partnerów biznesowych, by nawiązać współpracę 

na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, 

umów joint venture lub umów o świadczenie usług. 

BRTR20180426001  

Turecki producent modeli anatomicznych i fantomów 

poszukuje partnera biznesowego do zaprojektowania i 

wykonania form wytryskowych do zastosowania w 

formowaniu rotacyjnym, zgodnie z umową produkcyjną. 

12/06/2019 

BOFR20180525001  

Francuska firma, specjalizująca się w instrumentach 

laboratoryjnych do cytologii, ginekologii, położnictwa, 

zapobieganiu i leczeniu raka, zaprojektowała i opracowała 

system diagnostyczny in vitro, który charakteryzuje się tym, że 

jest w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem do cytologii 

płynnej. Firma szuka agentów komercyjnych oraz 

dystrybutorów związanych z narzędziami medycznymi lub 

instrumentami laboratoryjnymi do komercjalizacji swoich 

narzędzi w nowych krajach. 

26/06/2019 

BOFR20180525002 

Francuska firma specjalizująca się w instrumentach 

diagnostycznych do laboratoriów i szpitali, zaprojektowała i 

wyprodukowała kompletną i unikalną gamę systemów do 

zarządzania przechowywaniem próbek biologicznych. Firma 

szuka umowy komercyjnej i dystrybucyjnej w celu zwiększenia 

swojego rynku na kraje zagraniczne oraz w celu komercjalizacji 

swojego nowego pomysłu zagranicą. 

26/06/2019 

BOIL20180521001 

Izraelska firma specjalizująca się w tworzeniu i produkcji 

wysokiej jakości farmaceutyków oferuje szeroką gamę 

produktów generycznych. Główne zalety to szybkie 

wprowadzanie produktów na rynek. Firma poszukuje 

rozwojowego partnera do zawarcia umów agencji handlowej i 

usług dystrybucyjnych. 

28/06/2019 

BOIT20180508001 

Włoska firma biochemiczna i farmaceutyczna, specjalizująca 

się w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek 

najnowocześniejszych produktów nutraceutycznych i 

dermaceutycznych skupiających się na różnych liniach 

produktowych (flebologia, ginekologia, limfologia, medycyna 

ogólna, ortopedia, urologia, środki do czyszczenia skóry) 

12/06/2019 
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poszukuje zagranicznych partnerów zainteresowanych 

współpracą w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

BOIT20180607003  

Włoski, certyfikowany i doświadczony producent urządzeń 

medycznych z regionu Emilia-Romagna poszukuje 

dystrybutora do swoich produktów, zaprojektowanych i 

wyprodukowanych do pobierania próbek krwi, transfuzji i 

zarządzania krwią. Ta firma chciałaby zawrzeć umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych z dystrybutorem 

specjalizującym się w sektorze szpitalnym i medycznym. 

   

 

24/06/2019 

BOKR20180320001  

Południowokoreańska firma działa w branży łóżek szpitalnych 

od 2016 roku i została utworzona przez grupę ludzi z ponad 

10-letnim doświadczeniem w tej materii. Firma szuka teraz 

partnerów w Europie, którzy pomogą jej z sukcesem 

rozszerzyć swoją działalność na Europę. Umowa komercyjna i 

dystrybucyjna jest poszukiwana. 

02/06/2019 

BOKR20180417002 

Koreańskie MŚP oferuje urządzenie medyczne do leczenia 

bólu miesiączkowego z wykorzystaniem technologii PAMS 

(ang. Photo-Activated Modulation of Smooth Muscle), która 

wygładza mięśnie macicy i rozluźnia ją poprzez stymulowanie 

światłem o specjalnej długości fali w specjalnych punktach na 

skórze przez 20 minut dziennie. Produkt jest bezpiecznym i 

nieszkodliwym rozwiązaniem w leczeniu bólu 

menstruacyjnego i utrzymania zdrowia kobiet. Firma chciałaby 

znaleźć europejskiego partnera biznesowego na podstawie 

umowy dystrybutora lub OEM. 

05/06/2019 

BRCZ20180606001 

Czeska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją odzieży 

medycznej oraz dedykowanej do noszenia w warunkach opieki 

zdrowotnej, kitli chirurgicznych oraz pościeli przeznaczonej do 

pralni przemysłowych i dla odbiorcy detalicznego poszukuje 

podwykonawcy, będącego w stanie produkować taki 

asortyment. 

21/06/2019 

BOPT20180611003 

Firma z Portugalii, producent mebli szpitalnych i innych 

akcesoriów dla sektora medycznego poszukuje partnerów do 

zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

23/06/2019 
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BORO20180404002 

Rumuński producent pyłku pszczelego, produktu o szerokim 

spektrum zastosowań medycznych i odżywczych, poszukuje 

partnerów w europejskim przemyśle spożywczym i 

farmaceutycznym zainteresowanych wykorzystaniem pyłków 

w ich procesach produkcyjnych, ale poszukuje również 

dystrybutorów spożywczych i farmaceutycznych składników 

zdrowotnych na rynku azjatyckim. 

06/06/2019 

BOUK20180611003 

Brytyjski producent i dystrybutor testowanych klinicznie 

produktów antyperspiracyjnych i dezodorantów o 

maksymalnej sile działania w leczeniu nadpotliwości 

(nadmierna produkcja potu) i bolesnego zapalenia skóry 

(nieprzyjemny zapach ciała) oferuje możliwości uzyskania 

licencji pozaprzedażnej (marka własna / biała etykieta) dla 

high-street, mid-market lub high-endowych antyperspirantów 

i dezodorantów w Europie i innych krajach, które chcą 

rozszerzyć istniejącą ofertę produktów lub stworzyć nowe 

marki. 

20/06/2019 

BRSI20180608001  

Rolą słoweńskiej organizacji pozarządowej (NGO), działającej 

na rzecz pacjentów z atopowym zapaleniem skóry jest 

zapewnianie wsparcia, podnoszenie świadomości i poprawa 

jakości ich życia.  Skóra pacjentów z atopowym zapaleniem 

jest niezwykle wrażliwa na wszelkie podrażnienia, a tkanina 

odzieżowa odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu objawów 

schorzenia i jakości życia pacjentów. Firma poszukują 

dystrybutorów nowych, innowacyjnych tekstyliów, które są 

bezpieczne w użyciu i łatwe w utrzymaniu. 

21/06/2019 

BORO20180530001  

Rumuńska firma oferuje usługi naprawy i utrzymania sprzętu 

medycznego. Firma cieszy się dobrą reputacją na rynku 

międzynarodowym za wysoką jakość jej usług. Firma chciałaby 

zawrzeć umowę usługową z partnerami z UE. 

29/06/2019 

BORU20180514002 

Mała innowacyjna firma z Rosji opracowuje i produkuje maść, 

która reklamuje szybkie gojenie się różnego typu ran (leczenie 

otwartych ran, zatamowanych i zainfekowanych ran) zgodnie 

z wymaganiami GMP, ISO i FDA (amerykańska Agencja ds. 

Żywności i Leków). Firma poszukuje partnerów do współpracy 

w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

20/06/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 

BOTR20180516001 

Tureckie przedsiębiorstwo, które oferuje innowacyjny, 

wydajny i zaawansowany urologiczny sprzęt medyczny 

poszukuje możliwości nawiązania współpracy w ramach 

umowy agencyjnej oraz umowy o świadczenie usług 

dystrybucji  

08/06/2019 

 
Słowa klucze: ICT, bezpieczeństwo, elektryka i elektronika  
  

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOBG20180419001  

Software house z Bułgarii oferuje usługi w zakresie rozwoju 

oprogramowania i usługi IT. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umów podwykonawstwa, outsourcingu i 

umów o świadczenie usług.  

28/06/2019 

BOCN20180323001 

Chińska firma oferuje pełną gamę produktów i usług w zakresie 

oprogramowania z główną platformą dużych danych w łańcuchu 

dużych zbiorów danych. Produkty firmy obejmują kolekcjonowanie, 

przechowywanie, zarządzanie, analizowanie, wizualizację i 

stosowanie danych, obejmujące cały ekologiczny łańcuch dużych 

zbiorów danych. Obecnie, firma poszukuje partnera na podstawie 

umowy agencyjnej, aby pomóc jej wejść na rynek europejski. 

21/06/2019 

BOES20180413003 

Hiszpańska firma z sektora ICT stworzyła mobilną platformę 

marketingową, opierającą się na analizie ruchu klientów. Pozwala 

to na interakcję z nimi w czasie rzeczywistym, a Ich pozycja jest 

ustalana za pomocą systemu urządzeń lokalizujących. Dzięki tej 

platformie, sklepy są w stanie poprawić interakcję z klientami i 

zwiększyć sprzedaż. Firma poszukuje dystrybutorów.  

20/06/2019 

BRGR20180530001  

Mała grecka firma zajmująca się naprawami w sektorze IT szuka 

nowych możliwości rynkowych. Przedsiębiorstwo chciałoby 

wprowadzić nowe usługi lub produkty związane z sektorem IT, jak 

również współpracować z podobnymi firmami w zakresie napraw. 

Zakres usług lub produktów jest wystarczająco szeroki, aby 

uwzględnić różne oferty, które będą dawały przewagę rynkową. 

Rozpatrywanym rodzajem współpracy jest umowa o świadczenie 

02/06/2019 
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usług dystrybucyjnych. 

BOES20180413003  

Hiszpańska firma IT opracowała mobilna platformę marketingową 

bazującą na pozycjonowaniu klienta w czasie rzeczywistym. 

Pozwala to na interakcje z klientem w czasie rzeczywistym, zgodnie 

z jego pozycjonowaniem, które wykrywane jest poprzez system lub 

beacony. Dzięki tej platformie, sklepy mogą np. ulepszać swoją 

komunikację z klientem i zwiększać sprzedaż. Firma szuka umowy 

dystrybucyjnej. 

20/06/2019 

BOHR20180419001  

Chorwacka firma, specjalizująca się w projektowaniu oraz rozwoju 

oprogramowania, oferuje swoje szyte na miarę systemy rezerwacji 

dla hoteli oraz osób prowadzących wynajem wakacyjny na zasadzie 

umowy licencyjnej. 

21/06/2019 

BODE20180411008  

Niemieckie MŚP opracowało oparty na GIS (system informacji 

geograficznej) system informacji zwrotnej o charakterze 

gospodarczym i środowiskowym oraz system sprawozdawczości dla 

rolnictwa precyzyjnego. Poszukiwani są rolnicy oraz firmy z sektora 

rolnego, zainteresowane współpracą w ramach umowy o 

świadczenie usług. 

06/06/2019 

BODE20180417012  

Niemiecka firma opracowała niezależny (poza siecią) system 

telewizji przemysłowej (CCTV) do transmisji na żywo, nagrywania i 

przesyłania obrazów i dźwięku, zasilany energią słoneczną. CCTV 

(Closed Circuit TeleVision) może być używany w stacjach 

meteorologicznych, a także do indywidualnych zastosowań i 

dalszego rozwoju. Firma poszukuje partnerów do współpracy w 

ramach umowy dystrybucji. 

02/06/2019 

BOHR20180419003  

Firma z Chorwacji, specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju 

oprogramowania i szuka partnerów zagranicą do umowy 

usługowej, podwykonawstwa lub outsourcingu. Firma posiada 

doświadczenie w projektach związanych z e-handlem, 

konsultingiem it, rozwojem aplikacji webowych oraz mobilnych, 

systemów rezerwacji itp. 

20/06/2019 

BOIE20180418001 

Irlandzka firma technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach w 

zakresie ogólnych zasad ochrony danych (GDPR), analityki, 

oprogramowania i usług blockchain, poszukuje partnerów 

dystrybucyjnych, licencyjnych i franczyzowych w zakresie 

15/06/2019 
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oprogramowania zgodnego z GDPR. W pełni konfigurowalna 

platforma zapewnia dostępne i niedrogie rozwiązania w zakresie 

ogólnych zasad ochrony danych, a także procesy dostępne online 

dotyczące inwentaryzacji, analizy luk/ zarządzania projektami i 

oceny ryzyka, odpowiednie dla firm i przedsiębiorstw o każdej 

wielkości. 

BOIL20180412001 

Globalna firma założona w Izraelu specjalizująca się w 

zaawansowanych rozwiązaniach do automatycznego zdalnego 

śledzenia w czasie rzeczywistym, monitorowania i zarządzania 

pojazdami, kontenerami, zasobami i ludźmi. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach umów dystrybucji. Produkty są 

sprzedawane do ponad 53 krajów, poprzez ponad 100 

dystrybutorów i 50 partnerów logistycznych w ponad 50 krajach. 

21/06/2019 

BOPT20180509001 

Portugalska firma opracowała nowe oprogramowanie do 

zarządzania projektami dla śledzenia wykonania, rozwiązywania 

problemów w planowaniu i kontroli. Firma poszukuje partnerów 

mających organizacyjne metody zarządzania projektami lub są 

skupieni na badaniach procesów innowacyjnych i tworzeniu 

nowych produktów, lub są otwarci na nowe metody organizacyjne. 

Formy współpracy to umowa agencji handlowej, podzlecenia lub 

joint venture. 

29/06/2019 

BORO20180402001 

Rumuńska firma chce oferować swoje usługi w zakresie tworzenia i 

projektowania stron internetowych oraz aplikacji komputerowych i 

mobilnych. Oprócz tego firma ma do zaoferowania rozwiązania 

biznesowe, e-marketing, procesy SEO (Search Engine Optimization). 

Proponowana współpraca: umowa o świadczenie usług oraz 

podwykonawstwo. 

16/06/2019 

BOSK20180411001  

Słowackie MŚP opracowało konfigurowalny, przemysłowy 

komputer osobisty oraz miniaturowy komputer. Konfigurowalny, 

przemysłowy komputer osobisty może być stosowany w pojazdach, 

w zarządzaniu procesem technologicznym, jako jednostka 

przetwarzania dla czujników gazu i temperatury lub jako panel 

kontrolny pojazdu pomiarowego do prac głęboko w gruncie. 

Komputer miniaturowy nadaje się do pracy w ograniczonej 

przestrzeni (np. jako jednostka sterująca w autobusach i 

tramwajach). Firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 

23/06/2019 
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handlowych.  

BOSK20180618002 

Słowacka firma sektora MŚP, specjalizująca się w projektowaniu i 

produkcji kas fiskalnych, komputerów przemysłowych i tabletów a 

także dostarczająca rozwiązania IT dla elektroniki, sektora opieki 

zdrowotnej, bankowości i reklamy poszukuje zagranicznych 

agentów handlowych produktów IT. 

27/06/2019 

BOUK20180215001  

Firma z UK będąca startupem z Londynu, zajmuje się automatyką 

oraz sztuczna inteligencją (AI) wspierającą proces podejmowania 

decyzji w przemyśle budowlanym. Firma jest obecnie na 

minimalnym poziomie możliwości wdrożenia produktu (MVP) i 

poszukuje firm inżynieryjnych i architektonicznych w celu 

stworzenia prototypu.  

27/06/2019 

BOUK20180425001 

Brytyjska firma dostarcza interfejsy do programowania aplikacji dla 

bezpiecznej komunikacji do zastosowań mobilnych i internetu 

rzeczy. Jej technologia może być stosowana w wielu sektorach, 

takich jak wojskowość, obrona i bezpieczeństwo narodowe, 

ochrona zdrowia, usługi finansowe, energia, sektor publiczny itp. 

Firma poszukuje partnerów do umów usługowych na dalszą 

integrację aplikacji z istniejącymi platformami i do otwarcia nowych 

rynków przez odsprzedawców. 

15/06/2019 

BRCN20180528001 

Chińska platforma do e-handlu zajmuje się wyborem najlepszych 

produktów z całego świata i oferowaniem ich chińskim klientom. W 

celu rozszerzenia oferty, firma poszukuje europejskich dostawców 

kołder. Firma oferuje umowę dystrybucji. 

06/06/2019 

BOUK20180531002 

Brytyjski i amerykański globalny dostawca najnowszych narzędzi do 

lokalizacji i analizy danych dla sektorów morskich - okrętownictwa, 

ubezpieczeń, ropy i gazu, energii, infrastruktury, bezpieczeństwa. 

Dane są również łączone z danymi sytuacyjnymi, sieciami 

społecznościowymi i Big Data, aby zapewnić użytkownikom wgląd w 

zagrożenia, możliwości, koszty i oszczędność czasu. Poszukiwane są 

umowy usługowe i podwykonawstwa. 

28/06/2019 

BOUK20180606001  

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowała oprogramowanie 

dla klientów firm wodociągowych, które pomaga oszczędzać wodę, 

pomagając obniżyć koszty operacyjne. Firma poszukuje partnera 

działającego w branży wodnej w UE, który licencjonowałby 

16/06/2019 
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oprogramowanie i wprowadzał je na rynek. 

BOKR20180322001 

Firma z Korei Południowej specjalizuje się w sektorze dronów (UAV- 

bezzałogowe statki powietrzne) wraz z rozwojem oprogramowania 

do kontroli lotów, systemu kontroli lądowej. Firma planuje 

ekspansję na rynku europejskim i poszukuje partnerów do zawarcia 

umów agencji handlowych i usług dystrybucyjnych. 

02/06/2019 

BRFR20180502001 

Francuski start-up stworzył nową, standaryzowaną platformę do 

współpracy zespołowej, oferującą spersonalizowane konsultacje 

dot. usług zakwaterowania dla seniorów i osób wymagających 

opieki pielęgniarskiej. Firma poszukuje europejskich firm i instytucji 

posiadających doświadczenie w takiej działalności w celu wejścia na 

nowe rynki. Firma poszukuje partnerów świadczących doradztwo 

oraz  

28/06/2019 

BOBG20180315001 

Bułgarska firma specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie 

produkcji elektroniki, w tym montażu płyt obwodów drukowanych 

(PCB) oraz montażu elektromechanicznego urządzeń elektrycznych. 

Przedsiębiorstwo zamierza rozszerzyć działalność międzynarodową 

na podstawie umów produkcyjnych lub świadczenia usług 

podwykonawczych.  

27/06/2019 

BODE20180409002  

Firma, która koncentruje się na rozwoju, projektowaniu i 

konstrukcji nowych koncepcji oświetlenia samochodowego, 

reflektorów, tylnych świateł, wskaźników i innych świateł wnętrza 

szuka partnerów do umowy usługowej. 

 

27/06/2019 

BOIL20180427001  

Izraelska firma z branży HVACR (ogrzewanie, wentylacja, 

klimatyzacja, chłodnictwo) opracowała innowacyjny mechanizm 

skraplający dla systemów klimatyzacyjnych. Zalety tego 

mechanizmu to min.: instalacja wewnątrz budynku, 

energooszczędność, zastosowanie przewodów/kanałów 

minimalizujących natężenie hałasu.  Docelowymi partnerami firmy 

mogą być zarówno podmioty przemysłowe, jak i podmioty z sektora 

biznesu. Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy 

przedstawicielstwa handlowego, dystrybucji i joint venture. 

02/06/2019 

BOLT20180416001 
Producent urządzeń opartych na diodach LED (taśm, modułów itp.) 

z Litwy, z prawie 10-letnim doświadczeniem na rynku produktów 

oświetleniowych oferuje usługi outsourcingu lub produkcyjne 

28/06/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

partnerom handlowym, projektantom, producentom wyrobów 

oświetleniowych oraz sklepom z takimi produktami.  

BOSK20180411001 

Słowackie MŚP opracowało konfigurowalny przemysłowy komputer 

osobisty i miniaturowy komputer. Możliwe zastosowania 

przemysłowego komputera osobistego są w pojazdach, w 

zarządzaniu procesem technologicznym, jako jednostka 

przetwarzania czujników gazu i temperatury lub jako panel 

sterowania pojazdem pomiarowym do pracy w głębokim gruncie. 

Komputer miniaturowy nadaje się do zastosowań w przestrzeniach 

z ograniczonym dostępem (na przykład jako jednostka sterująca w 

autobusach i tramwajach). Firma poszukuje dystrybutorów i 

agentów. 

 

23/06//2019 

BOSK20180528001 

Słowacka firma dostarczająca inteligentne systemy do zarządzania 

oświetleniem dla nieruchomości komercyjnych i przemysłowych, 

oparte na opatentowanej technologii PLC (komunikacja liniami 

zasilającymi), której koszt zwraca się w mniej niż 2 lata i posiada 

wskaźnik ROI na poziomie ponad 50%. Systemy te umożliwiają ich 

operatorom zdalnie przyciemniać światło i ustalać harmonogramy 

włączania światła. Firma poszukuje dostawców usług 

oświetleniowych dla samorządów, producentów oświetlenia i firm. 

29/06/2019 

BRUK20180612001  

Uznana brytyjska firma oświetleniowa poszukuje producenta 

kolumny oświetleniowej z łagodnej stali ocynkowanej w kształcie 

stożka. Firma stosuje się do wymogów dotyczących zamówień 

globalnych, aby uwzględnić niektóre z ich istniejących projektów. W 

związku z tym poszukuje partnera, który jest w stanie dostarczyć 

wysokiej produkty zgodne z normami BS EN ISO 9001: 2015. 

Oferowanym typem współpracy jest umowa produkcyjna. 

16/06/2019 

BOSK20180313001 

Słowacka firma oferuje pełną gamę produktów oświetleniowych 

LED. Przedsiębiorstwo posiada własny program produkcyjny lamp 

ulicznych LED oraz oświetlenia przemysłowego LED. Firma ta jest 

również w stanie przekształcić historyczne lampy i oświetlenie w 

nowoczesną technologię LED bez zmiany ich wyglądu. W procesie 

produkcji przedsiębiorstwo stosuje najwyższej jakości komponenty. 

Producent poszukuje partnerów biznesowych do współpracy na 

podstawie umowy pośrednictwa handlowego lub umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

15/06/2019 
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Słowa klucze: transport, spedycja, logistyka, branża motoryzacyjna 
   

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOUK20180611001 

MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowały system workflow i 

pakiet do zarządzania logistyką, aby umożliwić firmom z 

pracownikami zewnętrznymi w celu sprawnego wdrażania i 

wykonania wymaganych zadań administracyjnych bez papieru. MSP 

chce wejść na nowe rynki szczególnie w Europie w ramach umowa o 

świadczenie usług, umowa o świadczenie usług komercyjnych lub 

umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

27/06/2019 

BRSE20180528001  

Szwedzkie MŚP opracowująca i wprowadzająca na rynek akcesoria 

samochodowe / projekty wnętrz samochodów dostawczych 

poszukuje dostawców produktów od producentów oryginalnego 

wyposażenia. Firma poszukuje na terenie Europy producentów 

zadaszeń, rolet i pokrowców ochronnych, prętów walcowanych i 

przednich i innych akcesoriów.  

23/06/2019   

BOSK20180424001  

Słowacka firma jest bardzo aktywna międzynarodowo i kooperuje z 

wieloma klientami zagranicznymi. Firma rozwiązuje problemy 

techniczne swoich klientów i pracuje nad projektami będącymi 

wyzwaniami technologicznymi w całym przemyśle. Firma oferuje 

system do zdalnego monitoringu i sterowania, który może mieć 

zastosowanie m.in. w procesie produkcji. Firma szuka partnerów 

biznesowych do współpracy na podstawie umowy komercyjnej i 

dystrybucyjnej. 

22/06/2019 

BOUK20180614002 

Firma z Wielkiej Brytanii produkuje specjalistyczne rozwiązania w 

zakresie miejsc siedzących w pojazdach transportu publicznego, 

takich jak autokary, autobusy, tramwaje, pojazdy przystosowane do 

przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach 

inwalidzkich i karetki pogotowia ratunkowego. Rozwiązania te mają 

na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i komfortu 

podróżowania. Przedsiębiorstwo poszukuje przedstawicieli 

handlowych, którzy reprezentowaliby jej interesy w Europie i na 

innych rynkach międzynarodowych. 

20/06/2019 
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BRDE20180504002  

Niemieckie przedsiębiorstwo, założone w 2017 r., prowadzi 

działalność w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów 

marek własnych, koncentrując się głównie na akcesoriach 

samochodowych sprzedawanych na platformach internetowych. 

Przedsiębiorstwo rozszerza teraz swoją ofertę i poszukuje 

producentów osłon przeciwsłonecznych w ramach umowy 

produkcyjnej.  

21/06/2019 

BOTR20180426001  

Turecka firma specjalizuje się w obróbce skrawaniem precyzyjnych 

części przemysłu lotniczego i obronnego. Firma produkuje również 

wiele istotnych części dla opancerzonych pojazdów lądowych, a 

także części z zakresu mikromechaniki dla przemysłu 

optomechanicznego i do lornetek noktowizyjnych. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji lub umowy 

produkcyjnej.  

26/06/2019 

BOUK20180621001 

Brytyjskie MŚP opracowało zestaw do zarządzania zasobami 

umożliwiający firmom z pojazdami lub innym wyposażeniem 

działającym w terenie śledzenie tych zasobów. Firma chce wejść na 

nowe rynki w Europie i oferuje swój system partnerom z 

zewnętrznymi zasobami lub związanym z takimi firmami. Formy 

współpracy to umowy usługowa, agencji handlowej lub usług 

dystrybucyjnych. 

26/06/2019 

  
Słowa klucze: maszyny, narzędzia, części 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOCZ20180510001 

Czeska firma średniej wielkości poszukuje agentów handlowych 

zainteresowanych reprezentowaniem jej na lokalnym rynku 

projektowania i produkcji na zamówienie urządzeń do wtłaczania. 

15/06/2019 

BRDE20180618001  

Niemiecki fizjoterapeuta, który opracował kilka narzędzi 

ułatwiających obsługę różnych rzeczy w pracy i w domu, poszukuje 

producentów części z tworzyw sztucznych za pomocą technologii 

formowania wtryskowego na potrzeby umowy produkcyjnej. 

21/06/2019 
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BOHU20180314001 

Węgierska firma specjalizująca się w technologii identyfikacji 

produktów dla sektorów samochodowego, elektronicznego, 

farmaceutycznego i logistyki w krajach Europy Środkowej. Firma 

oferuje usługi podwykonawstwa. 

15/06/2019 

BOJP20180608001 

Japońska firma produkcyjna poszukuje partnerów z krajów UE, 

zainteresowanych sprzedażą jej przenośnego analizatora 

pozostałości, służącego do badania naprężeń występujących w 

metalowych częściach. Urządzenie to jest łatwiejsze w użyciu i 

wymaga krótszego czasu pomiaru klasycznym urządzeniem opartym 

na mierzeniu dyfrakcji  promieniowania rentgenowskiego. Firma 

poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów posiadających 

kontakty w sektorze przemysłowym lub uczelni zajmujących się 

zagadnieniem związanymi obróbką metalu. 

23/06/2019 

BRBG20180606001  

Bułgarska firma specjalizująca się w projektowaniu, instalacji i 

konserwacji inteligentnych budynków, a także sprzedaż 

inteligentnych urządzeń poszukuje producenta lub dystrybutora 

systemów zarządzania telewizją hotelową, aby móc rozprowadzać 

produkty na rynkach bułgarskich i krajów sąsiadujących. 

24/12/2018 

BOES20180425002 

Hiszpański producent, specjalizujący się w opracowywaniu, 

projektowaniu, produkcji i komercjalizacji konwekcyjnych maszyn 

odwadniających, opracował nowy odwadniacz tunelowy do suszenia 

głównie artykułów spożywczych, takich jak owoce, warzywa i mięso, 

przy różnych obciążeniach i produkcjach kamienia, dzięki czemu 

można kontrolować wszystkie kluczowe zmienne zaangażowany w 

proces odwadniania, umożliwiający również operatorowi określenie, 

kiedy produkt osiąga zamierzoną wilgotność. Firma szuka partnerów 

do zawarcia umowy dystrybucyjnej, handlowej lub joint venture. 

02/06/2019 

BRIT20180626001  

Włoskie MŚP, specjalizujące się w produkcji automatycznych 

systemów do otwierania domów i mieszkań, poszukuje partnera 

produkcyjnego pomp hydraulicznych, aby opracować projekt 

dotyczący bezpiecznych blokad drogowych i bollardów. Firma jest 

zainteresowana podwykonawstwem lub umowami produkcyjnymi z 

doświadczonymi producentami pomp hydraulicznych (zwłaszcza 

tymi związanymi z bollardami). 

29/06/2019 

BOFR20180327001 Wiodący francuski producent sprzętu do uzdatniania wody 

ultrafioletowej projektuje, produkuje i sprzedaje systemy i koncepcje 
27/06/2019 
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dezynfekcji światłem ultrafioletowym (UV-C) przystosowane do 

wielu zastosowań: prywatne i zbiorowe baseny i spa, oczyszczanie 

wody w gospodarstwach domowych i miejskich, ścieki i woda pitna, 

woda balastowa i inne. Firma poszukuje dystrybutorów lub agencji 

komercyjnych do jednego lub więcej zastosowań swojej gamy 

produktów. 

BOSI20170725005 

Słoweńska firma jest uznanym producentem pojazdów używanych 

do usług komunalnych, takich jak wywóz śmieci. Firma poszukuje 

dystrybutorów i agentów, którzy będą reprezentować i sprzedawać 

jej produkty na rynkach zagranicznych. 

15/06/2019 

BOSI20180508001 

Słoweńska firma opracowała i produkuje maszyny i systemy do 

recyklingu i redukcji wielkości odpadów EPS dla różnych gałęzi 

przemysłu. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów. 

  

16/06/2019  

BOTR20180213002 

Turecka firma oferuje produkty i technologie do przetwarzania 

odpadów powstających w procesie utrzymania dróg. Dzięki temu 

inteligentnemu urządzeniu do zarządzania odpadami gminy mogą 

oszczędzać energię. Produkt można łatwo podłączyć do kosza. Firma 

poszukuje umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

26/06/2019 

BRCN20180327001 

Chińska firma specjalizująca się w produkcji precyzyjnych części 

maszyn i produkcji odlewów ciśnieniowych poszukuje partnerów 

joint venture na rynku europejskim w oparciu o obecną strategię 

ekspansji biznesowej. Idealnymi partnerami są firmy, które posiadają 

zaawansowaną technologię, stałą bazę klientów i pewny udział 

rynkowy w Europie. Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się za 

pośrednictwem umowy joint venture. 

29/06/2019 

 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOIT20180507007 Włoska firma specjalizująca się w opracowywaniu i wprowadzaniu 

do obrotu produktów farmaceutycznych i nutraceutycznych oferuje 
07/06/2019 
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dostosowane wsparcie dla komercjalizacji i promocji suplementów 

diety, kosmeceutyków, farmaceutyków i wyrobów medycznych we 

Włoszech w ramach umów o świadczenie usług. 

BOUA20180330001 

Ukraińska firma, która zapewnia wysokiej jakości logistykę 

farmaceutyczną, w tym odprawę celną, import, magazynowanie 

PKB, składy celne, dostawy farmaceutyków, szuka umowy o 

świadczenie usług logistycznych na Ukrainie lub służy jako część 

globalnej sieci dystrybucji. 

09/06/2019 

BOUK20180430001 

Prowadząca badania firma konsultingowa z Londynu oferuje 

nowoczesną analizą danych i rozwój produktu dla przedsiębiorstw, 

rządu i społeczeństwa. Pola działalności rozciągają się od 

transportu, efektywności energetycznej, produktywności do spadku 

węgla. Firma poszukuje partnerów handlowych lub przemysłowych, 

którzy chcą sprawdzić efektywność swoich produktów/usług lub 

użyć nauki behawioralnej i analizy prognostycznej do lepszego 

dotarcia do ludzi. 

19/06/2019 

BOFR20180524003 

Francuska firma z siedzibą w regionie paryskim z biurem w 

Niemczech oferuje wielojęzyczne tłumaczenie dokumentacji 

handlowej i technicznej specyficznej dla danego rodzaju 

działalności. Przedsiębiorstwo oferuje współpracę na podstawie 

umowy podwykonawstwa lub umowy o świadczenie usług we 

wszystkich krajach. 

29/06/2019 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOUK20180501001  

Ta firma z Anglii, z ugruntowaną pozycją na rynku jako ogromny 

producent farb, lakierów, powłok, klejów oraz szpachli, szuka 

partnerów do dystrybucji w Europie. Firma oferuje szeroką gamę 

produktów przeznaczonych do odnowy konstrukcji oraz budynków 

07/06/2019 
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opartych zarówno na rozpuszczalnikach, jak i na wodzie, ale 

specjalizuje się w lotnych związkach organicznych (LZO) oraz 

całkowicie nietoksycznej technologii. Firma chce rozszerzyć swoją 

grupę dystrybutorów i szuka nowych partnerów w Europie. 

BOES20180409001 

Hiszpańska firma z sektora metalurgicznego specjalizuje się w 

produkcji wszelkiego rodzaju płyt izolacyjnych, samonośnych pokryć 

dachowych, powłok elewacyjnych, stolarki aluminiowej i wszelkiego 

rodzaju pokryć aluminiowych. Przedsiębiorstwo oferuje 

doświadczonym agentom handlowym współpracę na podstawie 

umów pośrednictwa handlowego w zakresie sprzedaży płyt 

izolacyjnych. Celem jest wprowadzenie firmy i jej produktów na 

rynek UE. 

  

20/06/2019 

BRGR20180525002  

Grecka firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej 

paliw stałych, w szczególności pelletu drzewnego i słonecznikowego 

oraz brykietu, poszukuje dostawców ww. produktów głównie z 

krajów sąsiednich (np. Bułgarii, Rumunii i Ukrainy), a także z Kanady, 

USA, Brazylii i Rosji w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

27/06/2019 

BOIT20180327001 

Włoska firma, specjalizująca się w zrównoważonym budownictwie, 

poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych w celu 

dystrybucji trzech rodzajów zielonej cegły. 

27/06/2019 

BORO20180511001 

Rumuńska firma specjalizuje się w hurtowej sprzedaży instalacji 

hydraulicznych i cieplnych z polichlorku winylu (CPVC) oferuje 

szeroki asortyment złączek i rur. Współpraca z zainteresowanymi 

partnerami będzie oparta na umowach dystrybucji. 

26/06/2019 

BOSI20180612001  

Słoweńska firma produkująca nieseryjne okna, świetliki i ściany 

przesuwne z łączonych materiałów (drewno, aluminium + drewno), 

chce oferować swoje produkty w ramach umowy dystrybucji lub 

umowy przedstawicielstwa handlowego.  

27/06/2019 

BOSI20180508003  

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji certyfikowanych 

urządzeń i systemów do zbierania i filtracji pyłu w trudnych 

warunkach i poszukuje dystrybutorów 

   

 

15/06/2019 

BOSI20180531001 
Słoweńska mikrofirma specjalizująca się w rozwoju i sprzedaży 

hydrodynamicznych urządzeń ultradźwiękowych do dezynfekcji 

wody i zapobiegania tworzeniu się kamienia, poszukuje 

27/06/2019 
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dystrybutorów. Produkty są wysokiej jakości, znane w Słowenii i 

Chorwacji. Firma chce rozszerzyć sieć sprzedaży na inne kraje UE i 

oferuje umowy agencji handlowej i usług dystrybucji. 

BOSI20180620004 

Słoweńska firma oferuje produkcję, montaż i konserwację wysokiej 

jakości okien i drzwi z PCV i aluminium i poszukuje partnera na 

podstawie umów podwykonawstwa i produkcji. Jest również 

zainteresowany umową o współpracy handlowej. 

27/06/2019 

BOTR20180118001 

Turecka firma jest producentem drzwi stalowych i ognioodpornych. 

Firma została założona w 1998 roku i znajduje się w Kayseri w Turcji. 

Oferowane produkty powstały w oparciu o własną technologię i 

najlepsze surowce. Firma jest gotowa produkować drzwi o różnych 

specyfikacjach, wzorach i rozmiarach, zgodnie z wymaganiami 

klientów. Firma posiada doświadczenie w handlu zagranicznym. 

Poszukiwani są partnerzy do współpracy w ramach umowy 

dystrybucji lub umowy licencyjnej. 

19/06/2019 

BORO20180510001  

Ta rumuńska firma planuje rozszerzyć współpracę na rynki 

zewnętrzne. Obszar jej działalności związany jest z pracami 

instalacyjnymi i grzewczymi. W szczególności, firma chciałaby 

zaangażować się we współpracę w ramach umowy dystrybucji, 

oferując produkowany, własny kanał wentylacyjny oraz części 

niezbędne w systemach HVAC (ogrzewanie, wentylacja i 

klimatyzacja). 

29/06/2019 

BRUK20180601002  

Brytyjska firma opatentowała technologię baterii 

półprzewodnikowych, która wykorzystuje konwencjonalny 

przewodnik jonowy zamiast konwencjonalnych elektrolitów. 

Produkty te mają wyraźne zalety w porównaniu z akumulatorami 

litowo-jonowymi, np. wydajność energetyczna, szybsze ładowanie i 

dłuższa żywotność. Firma poszukuje partnerów produkcyjnych, 

którzy przeniosą swój pilotażowy proces produkcyjny do środowiska 

zakładu produkcyjnego na podstawie licencji lub umowy 

produkcyjnej. 

05/06/2019 

BOTR20180512001 

Turecka firma założona 6 lat temu produkuje unikalne i ręcznie 

wytwarzane ceramiki do projektów architektonicznych i obszarów 

mieszkalnych.  Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów usług 

dystrybucyjnych. 

06/06/2019 
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BOUA20180207001 

Ukraińska firma produkuje okna i drzwi na rynek prywatny i do 

budynków użyteczności publicznej. Firma produkuje okna trzy- i 

pięciokomorowe, a także okna z podwójną powłoką o 

właściwościach energooszczędnych. Firma poszukuje dystrybutorów 

w Europie. 

27/06/2019 

BOAT20180416001 

Austriacka firma, aktywna od 25 lat w sektorze energii cieplnej, 

stworzyła innowacyjną metodę termomodernizacji budynków od 

wewnątrz. W celu wejścia na nowe rynki firma poszukuje 

dystrybutorów, a także inwestorów zainteresowanych objęciem 

udziałów. 

02/06/2019 

BODE20180612001 

Ta skoncentrowana technologia solarna wytwarza zarówno energię 

elektryczną, jak i ciepło - osiągając wyższą wydajność niż wszystkie 

inne rozwiązania dostępne na rynku: przekształcając 75% 

promieniowania słonecznego w ciepło i energię. Ponadto, system, za 

pomocą chłodziarek termicznych, może zamieniać ciepłe powietrze 

w zimne. Szczególnie nadaje się do hoteli, biur i prywatnych domów 

z basenem. Firma poszukuje partnerów w obszarach dystrybucji i 

podwykonawstwa, a także umów typu joint venture. 

21/06/2019 

BOES20180529001 

Doświadczona hiszpańska firma opracowała niedrogi system 

oszczędzania energii dla celów komercyjnych i instalacji 

przemysłowych, który zmniejsza zanieczyszczenie elektryczne, które 

powoduje wyższą konsumpcje. Firma poszukuje umów 

dystrybucyjnych z firmami z sektora energetycznego. 

22/06/2019 

BOSK20180618003  

Słowacka firma zajmująca się opracowywaniem i produkcją 

naturalnych olejów chroniących drewno i kamień, jest 

zainteresowana współpracą z hurtownikami farb i olejów do drewna 

i kamieni, w celu wprowadzania swoich produktów na rynki 

zagraniczne w ramach umowy dystrybucji.  

21/06/2019 

BOUA20180331002  

Firma znajduje się w północno-zachodniej części Ukrainy. Działa od 

2003 roku jako producent i dystrybutor farb, emalii, lakierów i 

innych produktów pokrewnych. Firma chce znaleźć partnerów 

chętnych do działania jako pośrednicy lub dystrybutorzy swoich 

produktów na rynkach europejskich. Rozważane są usługi dystrybucji 

i umowy agencyjne. 

 

05/06/2019 

BOES20180529001  Doświadczona hiszpańska firma opracowała niedrogi system 22/06/2019 
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oszczędzania energii dla komercyjnych i przemysłowych instalacji, 

który zmniejsza zanieczyszczenie elektryczne, powodujące większe 

zużycie energii. Firma poszukuje partnerów w sektorze zarządzania 

energią do umów dystrybucyjnych. 

BOFR20180604001  

Francuska firma rozwinęła nowy system zarządzania fotowoltaiką w 

budynkach (BIPV - Building Intergrated Photovoltaics) w postaci 

modułów dachowych pozwalających produkować w tym samym 

czasie elektryczność, ciepłą wodę, ciepłe/zimne powietrze, 

zapewniając jednocześnie wodoodporność dachu. W celu 

rozszerzenia swojej działalności, firma szuka dystrybutorów w 

Europie, specjalizujących się w produkcji sprzętu gospodarstwa 

domowego odnawialnych źródeł energii lub materiałów dachowych. 

06/06/2019 

BONL20180508001 

Holenderski specjalista w zakresie opracowywania, projektowania i 

produkcji systemów uzdatniania wody i zarządzania systemami 

opracował innowacyjny a zarazem przenośny system odzyskiwania 

wody do mycia pojazdów oraz podkładkę zabezpieczającą do mycia i 

tankowania. System jest łatwy do zainstalowania, mobilny i 

modułowy a zarazem nadaje się do dużego natężenia ruchu. Firma 

oferuje umowę dystrybucyjną lub umowę w zakresie pośrednictwa 

handlowego firmom posiadającym doświadczenie w zakresie 

uzdatniania wody i ograniczania zanieczyszczeń oraz urządzeń 

mobilnych. 

27/06/2019 

BOPT20180612001  

Portugalski producent innowacyjnych rozwiązań do czyszczenia 

paneli fotowoltaicznych jest zainteresowany rozszerzeniem swojego 

rynku poprzez nawiązanie długoterminowego partnerstwa z 

dystrybutorami i agentami komercyjnymi.  

26/06/2019 

BOSK20180618001 

Słowacka firma produkująca przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne 

środki przeznaczone do wnętrz i zewnętrznej części budynków 

chciałaby nawiązać współpracę z hurtowniami wyrobów chemii 

budowlanej i / lub firm budowlanych w celu wprowadzenia jej 

produktów na rynki zagraniczne. umowa o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Produkt to proszek, który po zmieszaniu z woda 

jest dodawany do tynków i mieszanek zaczynu. 

21/06/2019 

BOUK20180524002 
Brytyjska firma projektuje i dostarcza szeroką gamę produktów 

grzewczych, w dużej mierze skierowanych do krajowego 

konsumenta. Jej produkty obejmują kotły elektryczne, olejowe, na 

07/06/2019 
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paliwa stałe i biomasę, a także piece i powietrzne pompy ciepła. 

Zaopatrując rynek brytyjski od bardzo wielu lat, firma zamierza 

rozszerzyć działalność na inne kraje i dlatego chciałaby zawrzeć 

umowy dystrybucyjne z zagranicznymi partnerami, którzy mają 

odpowiednie doświadczenie na swoim krajowym rynku grzewczym. 

BOHU20180522001 

Węgierski producent wynalazł specjalny materiał: ciekłą okładzinę 

ścienną opartą na naturalnej skórze (ciekła tapeta). Firma poszukuje 

partnerów do dystrybucji i agentów handlowych w Europie. 

30/06/2019 

  
Słowa klucze: tworzywa sztuczne, opakowania, branża chemiczna 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BRUK20180607001  

Brytyjska firma zaprojektowała wytrzymały wieszak z gumy 

silikonowej do ochrony smartfonów. Rozciągliwa guma silikonowa 

dopasowuje się do górnej i dolnej części smartfonu. 

Brytyjska firma poszukuje nowego producenta silikonu, 

doświadczonego w dziedzinie procesu wtrysku i sprężania, 

zainteresowanego współpracą w ramach umowy produkcyjnej. 

Oferta kierowana jest m.in. do Chin, Hiszpanii, Turcji, Niemiec i 

Polski. 

12/06/2019 

BOCY20180627001 

Cypryjska firma zajmująca się handlem substancjami smarnymi, 

produktami petrochemicznymi oraz olejami bazowymi poszukuje 

partnerów biznesowych z zagranicy w ramach umów handlowych i 

umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma poszukuje 

agentów i dystrybutorów, aby reprezentować i sprzedawać 

produkty oferowane w ich krajach. 

30/06/2019 

BRIT20180517001  

Włoska firma specjalizuje się w produkcji artykułów technicznych 

na indywidualne zamówienie zgodnie z potrzebami konkretnych 

klientów. Produkty są odlewane z poliuretanu, gumy i tworzyw 

sztucznych, począwszy od małych poliuretanowych części po duże 

produkty. Przedsiębiorstwo chciałoby zawrzeć umowy produkcyjne 

na wytwórstwo rolek i cylindrów o różnych rozmiarach z 

21/06/2019 
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dostawcami europejskimi - najlepiej Europa Wschodnia.  

BOES20180220001 

Hiszpańska firma z branży chemicznej specjalizuje się w produkcji 

profesjonalnych detergentów i środków dezynfekujących w celach 

higienicznych skierowanych do sektora przemysłowego. Firma 

planuje rozszerzyć swoją międzynarodową obecność poprzez 

dystrybutorów we wszystkich krajach sieci. 

02/06/2019 

BOJP20180613001 

Japońska firma produkująca substancje chemiczne chce zwiększyć 

swoją obecność na rynkach krajów UE. Firma oferuje taśmy UV do 

różnorakich zastosowań w przemyśle produkcji półprzewodników. 

Jej produkt pozwala na zwiększenie wydajności w porównaniu do 

zwykłych taśm, m.in. dzięki wyższej odporności na temperaturę i 

mniejszej ilość pojawiających się osadów. Firma poszukuje agentów 

handlowych i dystrybutorów z kontaktami w sektorze 

półprzewodników.  

29/06/2019 

BRFR20180515001  

Francuskie MŚP projektujące i wytwarzające place zabaw i boiska 

wykonane z miękkiej maty podłogowej z granulatu EPDM 

poszukuje dostawców tych granulatów z pełną gwarancją ich 

niewielkiego wpływu na środowisko. Firma jest zainteresowana 

zawarciem umowy outsourcingowej. 

02/06/2019 

BODE20180508001 

Niemiecka firma z sektora MSP, działająca w sektorze opakowań i 

systemów transportowych opracowała nowatorski system do 

standaryzowania i łatwiejszego dzielenia przestrzeni w 

pojemnikach. Co więcej, ten opatentowany system może być użyty 

do szybkiego i bezpiecznego unieruchamiania i podpierania 

ładunku. Składa się jedynie z dwóch elementów - podpór i 

poprzeczki. Firma poszukuje partnerów handlowych i 

produkcyjnych w krajach Europy, w USA i Chinach. 

14/06/2019 

BOSI20170725001 

Słoweńska firma specjalizuje się w dystrybucji technicznych 

tworzyw termoplastycznych na rynku słoweńskim i na innych 

rynkach Europy Południowo-Wschodniej. Przedsiębiorstwo 

nawiąże współpracę z firmami z branży tworzyw sztucznych, które 

poszukują dostawcy takich tworzyw termoplastycznych i oferuje 

współpracę na podstawie umowy podwykonawstwa. 

15/06/2019 

BOSI20170726001 Firma ze Słowenii działa na rynku od 1982 r. Firma specjalizuje się 

w produktach z PCV przeznaczonych dla leśnictwa i ogrodnictwa. 
15/06/2019 
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Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z agentami handlowymi i 

dystrybutorami. 

BOFR20180523001 

 Francuska firma, lokalny lider sektora opakowań dla branży 

spożywczej, poszukuje nowych partnerów w Europie, 

zainteresowanych wykorzystaniem jej wiedzy i doświadczenia do 

dostarczania swoim klientom innowacyjnych, oryginalnych i 

ekologicznych papierowych toreb, pudełek kartonowych oraz 

foremek i tacek do pieczenia dla firm z sektora HORECA, piekarni i 

sklepów detalicznych. Firma oferuje takie formy współpracy jak 

umowa dystrybucyjna, agencja handlowa, umowa produkcyjna 

oraz umowa o świadczeniu usług. 

27/06/2019 

BOPT20180502001 

Portugalska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z plastiku - 

akcesoriów AGD, w tym specjalnej linii produktów dla sektora 

HoReCa, poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. Firma 

jako podwykonawca produkuje opakowania na produkty znanych 

marek. 

09/06/2019 

BRRO20180119001 

Rumuńska firma z Transylwanii zajmująca się produkcją rozwiązań z 

zakresu pakowania żywności (dedykowane, termoformowane 

pojemniki na jedzenie, kubki z nadrukami i aluminiowymi 

pokrywkami itp.) poszukuje dostawców surowców - 

granulowanego polistyrenu, polietylenu, tereftalanu i folii 

aluminiowej. 

20/06/2019 

BOSE20180418001 

Szwedzka firma opracowuje i produkuje unikalne dekoracyjne farby 

płynne dla ceramiki i sitodruku ceramicznego. Oferują szeroką 

gamę palet dla dużych i małych producentów 

zastaw stołowych, płytek i porcelany. MŚP poszukuje hurtowni 

współpracujących z przemysłem ceramicznym i detalistami za 

pomocą umów dystrybucyjnych. 

05/06/2019 

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

Nr oferty Treść oferty Data 
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ważności 

BOCY20180523001  

Cypryjska firma, która jest wiodącym krajowym producentem i 

hurtownikiem węgla drzewnego i jednorazowych rusztów do grilla, 

poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy w ramach 

umów przedstawicielstwa i umów dystrybucyjnych. Potencjalni 

przedstawiciele handlowi i dystrybutorzy, odpowiednio 

reprezentowaliby i sprzedawali produkty cypryjskiej firmy w swoich 

krajach. 

28/06/2019 

BRUK20180615001  

Brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu zestawów do 

grillów wykonanych z cegły, sprzedawanych za pośrednictwem 

platform internetowych, szuka partnera produkcyjnego, który 

będzie produkował różne rodzaje grilla według ich projektu, 

specyfikacji materiałów i wymiarów. Potencjalni partnerzy muszą 

być w stanie wyprodukować zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 

1860-2013: 1 i dostarczyć do 800 sztuk rocznie. 

20/06/2019 

BOBG20180615001 

Bułgarska firma, specjalizująca się w dziedzinie rozwoju i dystrybucji 

parasoli komercyjnych (parasoli do restauracji, kawiarni, etc.). 

Oferowany produkt jest innowacyjnym komponentem 

wspierającym konstrukcję parasoli. Głównymi zaletami tego 

produktu jest innowacyjna metalowa konstrukcja. Preferowany typ 

współpracy to: umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

30/6/2019 

BOIL20180527001 

Izraelska firma stale rozwija i produkuje wyposażenie placów 

zabaw, które umożliwia dzieciom łączenie zabawy z naukowym 

podejściem do poznawania zjawisk przyrodniczych. 

Niekonwencjonalne podejście do tych zagadnień wynika z 

zastosowania oryginalnego wzornictwa produktów, bodźców 

dźwiękowych mających zaangażować dzieci w zabawę-naukę oraz 

wspomagającej rozwój mózgu użytecznej interaktywności. 

Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę na podstawie umowy 

pośrednictwa handlowego, świadczenia usług dystrybucji oraz 

świadczenia usługi. 

  

28/06/2019 

BOKR20180319001 

Południowokoreańska firma specjalizuje się w produkcji klocków 

dla dzieci i poszukuje europejskich partnerów biznesowych, którzy 

chcieliby nawiązać współpracę na podstawie umów o świadczenie 

usług dystrybucji i umów pośrednictwa handlowego. Miękkie, 

wykonane z nietoksycznych materiałów klocki przeznaczone są dla 

23/06/2019  
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dzieci w wieku od 0 do 7-8 lat. Przedsiębiorstwo poszukuje 

umiejętnych, doświadczonych w tej branży partnerów biznesowych 

z Europy, którzy będą reprezentować i dystrybuować jego produkty. 

BOUK20180511003 

Brytyjska firma zajmuje się rekrutacją uczniów do prywatnych szkół. 

Jest zainteresowana bezpośrednią współpracą ze szkołami 

zagranicznymi, aby zaoferować możliwość nauki przez krótszy lub 

dłuższy okres. Organizatorzy wyjazdów językowych są również 

potencjalnymi partnerami. Oferowane są umowy usługowa lub 

agencji handlowej. 

07/06/2019 

BRIT20180510001 

Włoska szkoła biznesu, specjalizująca się w opracowywaniu i 

dostarczaniu programów nauczania i treningowych poszukuje 

zagranicznych partnerów (uniwersytetów, szkół biznesu i innych 

instytucji edukacyjnych) w celu wspólnego opracowywania, 

promowania i dostarczania międzynarodowych programów 

nauczania oraz wizyt studyjnych skierowanych do studentów, 

ekspertów i menedżerów na podstawie umowy joint venture. 

20/06/2019 

BOAM20180508001 

Ta armeńska firma świadczy usług turystyki wyjazdowej i 

przyjazdowej. Firma chce rozszerzyć usługi turystyczne. Mając ten 

cel, firma szuka dla partnerów do pracy w ramach umowy o 

świadczenie usług. 

06/06/2019 

BOAT20180301001  

Austriacka firma oferuje wysokiej jakości produkty idealne dla 

publicznych placów zabaw (np. w miejscach publicznych lub 

szkołach). Poszukiwani są partnerzy posiadający już powiązania z 

turystyką, sektorem publicznym, jak również doświadczenie w 

sprzedaży placów zabaw. 

06/06/2019 

BORO20180530002  

Rumuńska firma oferująca usługi turystyczne jest zainteresowana 

rozszerzeniem działalności na poziomie międzynarodowym. Firma 

jest zainteresowana identyfikacją touroperatorów i biur podróży, 

którzy chcą dodać Rumunię jako miejsce docelowe podróży do 

swojej oferty. Współpraca będzie oparta na umowach o 

świadczenie usług. 

06/06/2019 

BRDE20180525001  

Małe niemieckie biuro podróży oferuje przejazdy FIT (Free 

Independent Traveller), pakiety wycieczek i wyjątkowe wycieczki 

dla małych grup (rodzin) lub wycieczki zorganizowane zgodnie z 

wymaganiami klienta rynku chińskiego. Firma chciałaby rozszerzyć 

20/06/2019 
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linię swoich produktów poprzez zawarcie umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych z europejskimi i izraelskimi organizatorami 

wycieczek lub wydarzeń, jak również z dostawcami innych 

produktów zw. z turystyką. Wycieczki muszą być oferowane w 

języku angielskim.  

BODE20180524001  

Niemiecka firma specjalizuje się w rozwoju, planowaniu, produkcji i 

dystrybucji placów zabaw oraz sprzętu fitness do miejsc 

publicznych. Używa głównie naturalnych materiałów (drewno) oraz 

polietylenu. Firma opracowała koncepcję naukową i ruchową dla 

sprzętu fitness przeznaczoną dla ludzi w każdym wieku. Firma może 

zaoferować szyte na miarę rozwiązania do placów zabaw i parków 

fitness. Firma poszukuje partnerów do umowy dystrybucyjnej. 

15/06/2019 

BOPT20180424001  

Ta portugalska firma jest wielokrotnie nagradzanym projektantem i 

producentem najbardziej ekologicznych pokrowców trakcyjnych do 

desek surfingowych. Trzpień trakcyjny korkowy, łączy w sobie 

trakcję, komfort i wytrzymałość, aby utrzymać stopę tylną i 

zapewnić stabilność na fali. Obecnie firma zamierza rozszerzyć 

sprzedaż i współpracować z partnerami w ramach umów 

produkcyjnych. 

   

 

07/06//2019 

 
Słowa klucze: marketing, poligrafia, działalność wydawnicza 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BODE20180411012  

Niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się mediami, produkcją 

video oraz filmową z nastawieniem na filmy przemysłowe dla firm, 

targi, wizualizację 3D, szuka umowy komercyjnej, dystrybucyjnej 

oraz usługowej oraz partnerów do umowy obustronnej. 

02/06/2019 

BONL20180502001  

Holenderska firma ma do zaoferowania ogólnoświatową platformę 

VOD (wideo na żądanie / oglądanie na żądanie) filmów fabularnych, 

krótkometrażowych i dokumentalnych. Firma poszukuje 

inwestorów, którzy oferowaliby wspomnianą platformę 

posiadaczom filmów lub materiałów dokumentalnych, 

zainteresowanych ich sprzedażą lub projekcją. Z właścicielami treści 

05/06/2019 
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firma jest gotowa współpracować w ramach umowy o świadczenie 

usług, a z partnerami inwestycyjnymi, w ramach umowy finansowej.  

BODE20180411004  

Niemieckie wydawnictwo, specjalizujące się w tematyce non-fiction 

oraz science, szuka kooperacji z partnerami, którzy specjalizują się w 

dostawie i dystrybucji z nastawianiem się na rynek centralny oraz 

wschodni Europy. Poszukiwane są firmy z tych regionów, które 

chciałyby dystrybuować jej produkty w tych regionach. 

02/06/2019 

BODE20180502001 

Niemiecka mikrofirma z wiedzą w inżynierii mechanicznej 

opracowała drukarkę 3D z elektromagnetycznym systemem zmiany 

głowic wtryskowych. Firma poszukuje partnerów biznesowych do 

zawarcia umów agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych. Inne 

typy współpracy np. inwestycje finansowe lub umowy licencyjne 

mogą być rozpatrywane. 

26/06/2019 

BOLT20180507001  

Litewska firma działająca w oparciu o model sprzedaży 

„dropshipping", specjalizująca się w druku tkaninowym, poszukuje 

partnerów, oferując usługi outsourcingu i produkcji. Rozważana jest 

także współpraca w ramach joint venture. Firma świadczy usługi od 

projektu po druk na wskazanym egzemplarzu.  

08/06/2019 

BODE20180417011 

Niemiecka agencja reklamowa i PR nastawiona na produkty 

techniczne oferuje swoje zasoby jako podwykonawca, 

zleceniobiorca i producent. 

02/06/2019 

BODE20180417014 

Niemiecka agencja komunikacji zarządzana przez właścicieli 

oferująca profesjonalne działania marketingowe poszukuje 

partnerów joint venture w Austrii, Holandii i Szwajcarii, aby 

rozwinąć działalność w Europie. 

02/06/2019 

 
Inne 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOJP20180611001 Japoński producent jednorazowych pieluch dziecięcych poszukuje 

dystrybutorów na rynku europejskim. Jego produkt jest zgodny z 
14/06/2019 
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wymaganiami EU i skierowany do konsumentów ceniących sobie 

wyjątkowo wysoką jakość.  Firma jest zainteresowana współpracą z 

partnerami, mającymi dostęp do sieci sprzedawców produktów 

dziecięcych z górnej półki. Firma oferuje umowę dystrybucji oraz 

poszukuje agentów handlowych. 

BOAM20180507001 

Ta ormiańska firma jest producentem produktów do sprzątania 

domów i samochodów. Chce wejść na nowe rynki i szuka 

hurtowników, dystrybutorów i agentów. 

   

 

24/06/2019 

BOCY20180525001 

Cypryjska firma świadczy usługi wynajmu powierzchni 

magazynowej potencjalnym partnerom w ramach umowy 

usługowej. Poszukuje zainteresowanych najemców powierzchni do 

celów przemysłowych i innych. 

24/06/2019 

BOUK20180605001 

Klienci brytyjskiej firmy zaliczani są zarówno do sektora MŚP (małe 

i średnie przedsiębiorstwa), jak i do wielonarodowych firm. Firma 

jest w stanie zapewnić skrojoną na miarę, szybka odpowiedź z 

praktycznym doświadczeniem w zakresie zarządzania. Usługi 

obejmują ocenę hałasu podczas rozbiórki, budowy, źródeł hałasu 

drogowego, kolejowego i lotniczego, zakładów mechanicznych oraz 

zakładów przemysłowych / naftowo-gazowych. Oferowane są 

usługi w zakresie podwykonawstwa, outsourcingu lub umowy typu 

joint venture. 

20/06/2019 

BOES20180502001 

Hiszpańska firma oferująca markowe oprawki i okulary 

przeciwsłoneczne o wysokich parametrach i unikalnym 

wzornictwie chce rozszerzyć biznes przez umowy dystrybucji na 

całym świecie. 

23/06/2019 

BOFR20180531001 

Francuska firma specjalizująca się w marketingu węchowym 

poszukuje europejskich dystrybutorów lub agencji komercyjnych, 

które mogą odsprzedawać swoje produkty (zakres dyfuzorów i 

zapachów). Oferuje najlepsze olfaktoryczne rozwiązanie do 

rozpraszania zapachów na małe i duże obszary, opracowane z 

francuskimi perfumiarzami know-how. Jest to nowe i całkowicie 

przyjazne dla użytkownika rozwiązanie stworzone do ubierania 

miejsc w zapach. Jego największa wartość dodana: całkowita 

kontrola intensywności zapachu metodą suchej dyfuzji. 

29/06/2019 

BOPT20180612002  Firma z Portugalii, która ma doświadczenie w produkcji artykułów    
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dla dzieci i niemowląt, szuka agentów lub dystrybutorów w innych 

krajach. 

 

29/06/2019 

BOFR20180607001 

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 

kompaktowych namiotów z zadaszeniem poszukuje dystrybutorów 

w Europie. 

21/06/2019 

BOUA20180423001 

Ukraińska firma z siedzibą w Slavyansk i specjalizująca się w 

produkcji wyrobów ceramicznych, takich jak kubki, talerze, czajniki, 

dzbanki i butelki, poszukuje usług pośrednictwa handlowego 

(przedstawicieli i dystrybutorów). MŚP poszukuje unijnych 

importerów, pośredników lub hurtowników specjalizujących się w 

rzemiośle do zawierania umów dystrybucyjnych i umów 

agencyjnych. 

28/06/2019 

BOUK20180501005 

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii odniosła duży sukces z zakresu 

swoich produktów i widzi dużą szansę na globalnym rynku i chce 

dystrybuować swoje produkty. Obecnie sprzedają sezonowe 

zabawki służące do promowania dobrych zachowań, zabawy i 

magii w rodzinach z dziećmi w wieku przedszkolnym i 

podstawowym. Pragną oni podpisać umowy agencyjne i / lub 

umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych na innych terytoriach, 

takich jak USA, Kanada i Europa. 

   

 

15/06/2019 

BOTR20180405001 

Siedziba firmy znajduje się w Adanie / Turcji. Firma oferuje 

kompleksowe rozwiązania dla zbiorników procesowych i produkcji 

urządzeń w różnych rozmiarach, co pozwala im dostosować 

produkcję do niemal wszystkich potrzeb. Firma zamierza rozszerzyć 

swoją działalność na całym świecie dzięki niezawodnemu 

partnerowi w zakresie zbiorników procesowych i oferuje swoją 

specjalistyczną wiedzę i dostosowane rozwiązania poprzez 

zawarcie umowy o produkcyjnej lub podwykonawczej. 

12/06/2019 

   


