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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BRSI20180918001 

 Mała słoweńska firma zajmująca się obróbką metali, zlokalizowana 

w regionie Goriška, z prawie 25-letnią tradycją w produkcji ogrodzeń 

i drzwi z kutego żelaza, aluminium i PVC, poszukuje producentów 

zawiasów drzwiowych i mechanizmów zamykających drzwi wśród 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm we Francji, 

Czechach i w Polsce na podstawie umowy produkcyjnej. 

27/09/2019 

BOMK20180820002  

Działająca z sukcesem od roku 1947 firma z Macedonii z przemysłu 

metalurgicznego jest zainteresowana wprowadzeniem swoich 

produktów na rynek Europy, USA i Chin. Doświadczony producent 

zamiatarek drogowych, produktów metalowych, przewodów oraz 

zamiatarek ulicznych oraz innych produktów znajdujących 

zastosowanie w różnych sektorach, chciałby nawiązać współpracę 

biznesową z odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem 

(sprzedawca, dystrybutor) na zasadach umowy dystrybucyjnej 

usługowej. 

15/09/2019 

BRFR20180418001 

Francuska firma, tworząca meble dla dorosłych i dzieci, szuka 

producenta metalowych końcówek. Końcówki te będą przykręcone 

do drewnianych nóg stołowych. Francuskie MŚP poszukuje 

podwykonawcy zajmującego się obróbką metali pełnych do 

produkcji wysokiej jakości części metalowych (mosiądzu lub miedzi). 

Oferowany rodzaj współpracy to umowa podwykonawcza z 

partnerem z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski lub Słowenii. 

27/09/2019 

BOUK20180816003 

Brytyjski producent komponentów metalowych z siedzibą w 

Cambridgeshire, utworzony w 1990 roku, oferuje różne techniki 

produkcji, w tym: fotochemiczne wytrawianie, erozję drutu, 

tłoczenia i wykrawania metali, obróbkę numeryczną i cięcie 

laserowe, a także usługi powiązane, takie jak przygotowywanie 

08/09/2019 
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komponentów na indywidualne zamówienie:  formowanie, 

galwanizacja, wykończenie, zgrzewanie punktowe i lutowanie. 

Poszukiwani są partnerzy w Europie i na całym świecie do zawierania 

umów podwykonawczych i umów agencyjnych.  

BORO20180819001 

Rumuńska firma działa na rynku konstrukcji stalowych od 2004 i jest 

solidnym dostawcą firm partnerskich. Obejmuje kompletny proces 

produkcji dla wyposażenia spawalniczego do 35 ton. Firma jest 

uczestnikiem ważnych międzynarodowych projektów finansowanych 

z funduszy europejskich, głównie w sektorach infrastruktury i 

hydrotechniki,  zwiększając obroty od lat. Firma poszukuje umów 

produkcyjnych i podwykonawstwa. 

22/09/2019 

BRFR20180417001 

Francuska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości mebli 

z drewna stosowanych wewnętrznie poszukuje podwykonawcy do 

spawania rur metalowych dla swojej nowej gamy produktów. Firma 

poszukuje długoterminowego partnera na Litwie, Słowenii, Łotwie, 

w Estonii lub w Polsce, w celu zawarcia umowy podwykonawczej. 

27/09/2019 

  

BOHU20170621001  

Węgierskie MŚP z branży metalowej oferuje swoim partnerom 

handlowym możliwości obróbki metali. Firma posiada 70 frezarek do 

metalu, w tym najnowocześniejsze centra obróbcze CNC. 

Podstawowa działalność firmy obejmuje produkcję maszyn i części, 

obróbkę metali, a także projektowanie i produkcję urządzeń 

produkcyjnych. Poszukują partnerów, którzy potrzebują wysokiej 

jakości usług opartych na długoterminowej współpracy w zakresie 

standardowej obróbki w połączeniu z elastycznością. 

 

08/09/2019 

BORO20180725001 

Rumuńska firma, specjalizująca się w przemyśle metalowym, 

poszukuje partnerów europejskich w celu zawarcia umów o 

podwykonawstwo.  

05/09/2019 

BOMK20180824003 

Macedońska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

elementów metalowych i ze stali nierdzewnej do zastosowania w 

różnych branżach (zakłady przemysłowe, przetwórstwo, pakowanie 

itp.). Firma oferuje produkcję zarówno niestandardowych jak i 

standardowych produktów metalowych do użytku komercyjnego w 

ramach umów produkcyjnych lub umów o podwykonawstwo. 

25/09/2019 

BRRU20171221026 Rosyjska organizacja specjalizuje się w cięciu laserowym, cięciu 

matrycowym, gięciu, spawaniu, malowaniu proszkowym metali, 
07/09/2019 
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produkcji blach. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnera 

dostarczającego metal i materiały do obróbki metalu w ramach 

umowy produkcyjnej. 

BORO20180404001 

Rumuńska firma specjalizuje się i ma doświadczenie w produkcji 

różnych części metalowych i oraz w obróbce mechanicznej. 

Elastyczność i podejście zorientowane na klienta pozwoliło im 

rozszerzyć portfolio o różnych klientów z różnych branż i krajów. 

Rumuńska firma poszukuje partnerów w krajach UE do współpracy 

jako podwykonawca lub w ramach umowy produkcyjnej. 

28/09/2019 

BRUK20180917001 

Szybko rozwijająca się, wielokrotnie nagradzana londyńska marka 

projektowa poszukuje producenta wyjątkowej jakości dla swojej 

misy rzeźbiarskiej ze stali nierdzewnej. Londyńskie MŚP chce 

podpisać umowę produkcyjną z firmami, które dostarczają wysokiej 

jakości stal nierdzewną. 

27/09/2019 

 BORU20180326001  

Rosyjska firma zaangażowana w budowę floty katamaranów 

pasażersko-rekreacyjnych,  jak również patroli i statków roboczych 

wykonanych z materiałów złożonych jest zainteresowana 

znalezieniem partnerów biznesowych do współpracy za granicą w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

15/09/2019 

BORO20180709001 

Rumuńska firma specjalizuje się i ma doświadczenie w produkcji 

różnych części i podzespołów metalowych poprzez cięcie, tłoczenie, 

wytłaczanie, montaż i obróbkę na zimno. Elastyczność i podejście 

zorientowane na klienta pozwoliło im rozszerzyć portfolio o różnych 

klientów z różnych branż i krajów. Długookresowa współpraca z 

firmami z dowolnego sektora w ramach umów produkcyjnych jest 

ukierunkowana, ale podwykonawstwo również jest brane pod 

uwagę. 

20/09/2019 

BRUK20180917002 

Brytyjska firma jest wieloletnim producentem wysokiej jakości noży i 

stali do ostrzenia noży, do zastosowań profesjonalnych.  Firma 

poszukuje doświadczonego partnera do nanoszenia cząstek 

diamentu (25-30 mikronów) na ostrzące pręty stalowe na podstawie 

umowy podwykonawczej. 

26/09/2019 

BOBG20180731001  
Bułgarska firma z dziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu 

okrętów i usługach inżynieryjnych dla stoczni w krajach 

skandynawskich i południowoeuropejskich oferuje usługi 

 

09/09/2019 
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projektowania i skanowania laserowego 3D potencjalnym 

partnerom w zakresie umów serwisowych i / lub outsourcingowych. 

BODE20180803003 

Niemiecka firma produkująca łodzie jest na sprzedaż w drodze 

umowy przejęcia. Firma posiada zarejestrowany znak handlowy 

łodzi. Dana firma jest idealna dla osób zainteresowanych budową 

łodzi lub dla firm, które chcą poszerzyć swoją ofertę. 

05/09/2019 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BRFR20180418001 

Francuska firma, tworząca meble dla dorosłych i dzieci, szuka 

producenta metalowych końcówek. Końcówki te będą przykręcone 

do drewnianych nóg stołowych. Francuskie MŚP poszukuje 

podwykonawcy zajmującego się obróbką metali pełnych do 

produkcji wysokiej jakości części metalowych (mosiądzu lub miedzi). 

Oferowany rodzaj współpracy to umowa podwykonawcza z 

partnerem z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski lub Słowenii. 

27/09/2019 

BODE20180625001 

Niemiecka firma meblarska projektuje i produkuje meble, mając na 

uwadze kwestie estetyczne i ekologiczne. Firma poszukuje 

partnerów  w Europie i Azji, do współpracy w ramach umowy 

produkcji lub umowy o świadczenie usług, którzy są zainteresowani 

produkcją mebli pod marką niemieckiej firmy. 

21/09/2019 

BOUA20180821001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży wysokiej 

jakości elitarnych mebli, które spełniają wszystkie współczesne 

wymagania i standardy, chce rozszerzyć zasięg sprzedaży i 

wykorzystać swój potencjał eksportowy. Firma poszukuje partnerów 

do długoterminowej współpracy w ramach umowy agencji 

handlowej. 

26/09/2019 

BRDE20180911001 
Niemiecka firma rodzinna, produkująca i dystrybuująca 

specjalistyczne drewniane przedmioty ogrodowe z litego drewna, 

chciałaby wejść na nowe rynki zagraniczne i dlatego poszukuje 

20/09/2019 
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dostawców części drewnianych z drewna modrzewiowego z 

Rumunii, Polski i Bułgarii w celu zawarcia umowy podwykonawczej. 

BRSI20180830001 

Słoweńska firma oferuje szeroką gamę drewna i innych produktów 

dla budownictwa i stolarki (drewno, płyty drewniane, drewno 

opałowe itp.), a także usługi stolarskie dla swoich klientów. Firma 

poszukuje dostawców wszelkiego rodzaju drewna i innych 

produktów związanych z tym sektorem. Oferowany rodzaj 

współpracy to umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

19/09/2019 

BOBG20180726001 

Bułgarski producent łóżek sprężynowych i materacy posiadający 

prawie dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji wysokiej jakości 

materacy antyalergicznych poszukuje dystrybutorów oferując usługi 

podwykonawstwa partnerom międzynarodowym. 

21/09/2019 

BOUA20180904001 

Ukraińska prężnie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w 

produkcji, sprzedaży B2B i B2C mebli, oświetlenia i wystroju wnętrz 

w stylach loftowych, skandynawskich, nowoczesnych i 

minimalistycznych, poszukuje umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych z partnerami lub pośredniczącą w handlu 

organizacją zajmującą się meblami, oświetleniem lub dekoracją. 

28/09/2019 

 BRES20180801001 

Hiszpańska firma będąca dystrybutorem pelletu drzewnego 

poszukuje producentów pelletu EnPlus. Firma sprzedaje produkty z 

różnych linii w różnych krajach Europy. Firma oferuje pellet do 

palenia w piecach i do kuwet dla zwierząt.  

11/09/2019 

BOBE20180809001 

Belgijska firma wykonuje doskonałe elementy obróbki drewna i 

wysokiej jakości niestandardowe ręcznie robione wykończenia 

gabinetu. Firma dysponuje najnowocześniejszymi maszynami do 

produkcji gotowego produktu z drewna, dostosowanego do potrzeb 

klientów i aplikacji: biura biznesowego, punktów informacyjnych, 

salonów sprzedaży, sklepu z meblami, kawiarni, restauracji, hoteli, 

willi, luksusowych apartamentów, penthousów. Firma poszukuje 

dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. 

12/09/2019 

BRUK20180820001 

Brytyjski dostawca masowej produkcji artykułów gospodarstwa 

domowego i mebli poszukuje producentów mebli do samodzielnego 

montażu.  Partnerzy powinni mieć doświadczenie w produkcji płyt 

MDF, produktów z litego drewna lub folii MDF. Ponadto wszystkie 

fabryki powinny posiadać odpowiednie audyty wymagane dla 

05/09/2019 
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dostaw do Wielkiej Brytanii. Firma posiada duże doświadczenie w 

handlu międzynarodowym i poszukuje partnerów do umowy 

produkcyjnej. 

BOUA20180827003 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 

drewnianych zabawek. Celem firmy jest zwiększenie zasięgu 

geograficznego sprzedaży i wykorzystanie jej potencjału 

eksportowego. Firma poszukuje partnerów do nawiązania 

długoterminowych relacji partnerskich w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

04/09/2019 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOLT20180829001  

Litewska szwalnia oferuje swoje usługi projektantom i firmom 

zainteresowanym współpracą na zasadzie umowy usługowej. Firma 

posiada różnorodny sprzęt i może pracować z wieloma materiałami, 

z wyjątkiem skóry naturalnej. Firma zainteresowana jest współpracą 

z firmami z krajów skandynawskich, z zachodniej i środkowej Europy. 

11/09/2019 

  BOPT20180801002  

Portugalska firma projektująca i produkująca ubrania sportowe i do 

fitnessu, skupiona na sprzedaży internetowej, szuka aktualnie 

przedstawicieli /dystrybutorów, na zasadzie umowy dystrybucyjnej 

lub komercyjnej, w celu ekspansji swojej marki zagranicą. 

27/09/2019 

BRSE20180815001 

Szwedzki start-up z siedzibą w Sztokholmie zaprojektował serię 

unikalnych i kolorowych nylonowych pończoch w symbole i wzory. 

Firma planuje sprzedawać je w sklepie elektronicznym oraz na 

imprezach domowych. Poszukiwana jest fabryka, która będzie w 

stanie wyprodukować te produkty. 

11/09/2019 

BOUK20180816004  

Firma z Wielkiej Brytanii z ponad 150 letnim doświadczeniem w 

produkcji wysokiej jakości nakryć głowy szytych na zamówienie 

klienta oferuje swoje moce przerobowe potencjalnym partnerom. 

Firma chciałaby nawiązać współpracę w oparciu o umowę 

12/09/2019 
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produkcyjną. 

BORO20180809002 

Rumuńskie studio specjalizujące się w ręcznej produkcji biżuterii, 

poszukuje dystrybutorów i agentów na całym świecie, oferując 

szeroką gamę biżuterii wytwarzanej ręcznie przez samego 

właściciela. 

Założona w 2008 roku firma zbudowała bazę klientów w Europie 

(Francja) oraz Japonii i dąży do dalszej ekspansji i umocnienia swojej 

obecności na rynku.  

08/09/2019 

BRRU20171221032 

Rosyjska firma zajmująca się produkcją filcowych butów, wełnianych 

rękawic jednopalczastych i skarpetek poszukuje firmy, która 

podejmie się zaprojektowania nowej linii produktów. 

20/09/2019 

BOCZ20180815001  

Czeska firma specjalizująca się produkcją rękawic i kaloszy z PVC w 

różnych rozmiarach, kolorach i długościach, poszukuje pośredników 

handlowych (agentów lub dystrybutorów), którzy reprezentowaliby 

firmę i jej produkty na rynkach zagranicznych. Rękawice i kalosze są 

produkowane do powszechnego stosowania w przemyśle i 

gospodarstwach domowych oraz są zgodne z normami UE. 

29/09/2019 

 BOJP20180910001  

Japońska firma, wchodząca na rynek UE, dzięki innowacyjnym 

kołnierzom na koszule poszukuje dystrybutorów, z którymi osiągnie 

porozumienie dystrybucyjne. Fabryka dzięki własnej technologii 

toczenia kauczuku silikonowego na metal o kształcie np.  V-shape, U-

shape może produkować kołnierze perfumowane, co  zwiększa ich 

elegancję. Kołnierze mogą uchodzić za wysokiej klasy dodatek 

odzieżowy, a docelowi klienci kołnierzy charakteryzują się 

wyrafinowanym stylem. 

26/09/2019 

BOTR20170112001 

Doświadczony turecki producent tekstyliów, posiadający elastyczne i 

wysokie moce produkcyjne, poszukuje podwykonawców oraz prosi o 

producenta kontraktowego. Duża różnorodność mocy 

produkcyjnych i produkcja oraz dostawa "na czas"  to najważniejsze 

zalety firmy. Strona wnioskująca może wybrać czas dostawy, ilość, 

materiał i model produktu. Firma jest otwarta na umowy 

produkcyjne i podwykonawcze we wszystkich krajach sieci. 

05/09/2019 

BOUA20180821003 
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości 

wyrobów skórzanych, a w szczególności: walizek, toreb podróżnych, 

portmonetek i akcesoriów, które spełniają wszystkie aktualne 

29/09/2019 
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wymagania, stara się poszerzyć rynek sprzedaży i wykorzystać swój 

potencjał eksportowy. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów 

biznesowych, by nawiązać długoterminową współpracę w ramach 

umowy pośrednictwa handlowego lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

BORO20180824001 

Rumuński producent obuwia z polichlorku winylu (PCV) i kauczuku 

termoplastycznego (TPR) z prawie 15-letnim doświadczeniem w tej 

dziedzinie, poszukuje nowych partnerów biznesowych 

zainteresowanych dystrybucją produktów firmy na rynku 

europejskim. Przedsiębiorstwo oferuje również współpracę w 

ramach umowy produkcyjnej, dostosowywanie własnych produktów 

lub angażowanie się w rozwój nowych produktów i wzorów na 

życzenie. 

12/09/2019 

BOUA20180830005 

Ukraińska firma, która przez długi czas zajmowała się produkcją 

podeszew butów, zelówek, podeszew wewnętrznych, obcasów 

poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy w ramach 

umowy o produkcji lub umowy handlowej by znaleźć nowe rynki 

zbytu i wykorzystać swój potencjał eksportowy. 

04/09/2019 

BOUK20180905002 

Brytyjska firma chce rozszerzyć swoją działalność na rynki 

zagraniczne, toteż poszukuje dystrybutorów swoich luksusowych 

artykułów wyposażenia domu - zastaw stołowych, kubków, świeczek 

zapachowych, tac i podkładek stołowych. Produkty są produkowane 

w Anglii z chińskiej porcelany i pokrywane ręcznie 22-karatowym 

złotem. Firma poszukuje partnerów z ugruntowaną pozycją wśród 

firm zajmujących się sprzedażą wyposażenia domu typu premium. 

12/09/2019 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOUA20180410001 
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży maszyn 

rolniczych, planuje rozszerzyć swoją sprzedaż oraz zwiększyć 

potencjał eksportowy firmy. Poszukiwani są partnerzy do 

04/09/2019 
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długoterminowej współpracy  w ramach umowy przedstawicielstwa 

handlowego lub umowy dystrybucji.  

BRGR20180903001  

Grecka firma założona na Krecie, specjalizująca się handlem 

ciągnikami rolniczymi, maszynami rolniczymi i dostawami, a także 

narzędziami ogrodniczymi, systemami nawadniającymi, 

klimatyzatorami i wyrobami sanitarnymi. Przedsiębiorstwo 

poszukuje inteligentnych systemów irygacyjnych i innowacyjnych 

technologii nawadniana dla otwartych przestrzeni oraz szklarń. 

Współpraca na zasadzie umowy agencyjnej lub umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych jest również możliwa. 

26/09/2019 

BODE20180421012  

Firma z siedzibą w Niemczech opracowuje i produkuje rozwiązania 

zapewniające stabilną technologię klimatyczną i żywieniową oraz 

kompletne i stabilne systemy hodowli trzody chlewnej, drobiu i 

zwierząt hodowlanych.  Jest wiodącym dostawcą i specjalistą od 

wysokich technologii i działa na rynkach międzynarodowych. Jego 

grupa docelowa obejmuje małe i duże gospodarstwa rolne w 

sektorze rolnym. Firma poszukuje pośredników handlowych 

(przedstawicieli), w szczególności partnerów handlowych i 

partnerów dystrybucyjnych. 

18/09/2019 

  BOSI20180919001 

Mała słoweńska firma zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń 

rolniczych. Najbardziej znanym i sprzedawanym produktem jest 

ciągnik plateau. Produkują również pługi, platformy hydrauliczne, 

kultywatory oraz różne produkty metalowe i konstrukcje, zgodnie z 

potrzebami klientów. Firma poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów do swoich maszyn i urządzeń rolniczych w krajach UE 

i oferuje umowę o pośrednictwie handlowym i / lub usługach 

dystrybucyjnych. 

   

 

26/09/2019 

BRUA20180815001 

Ukraińska firma zajmująca się uprawą jagód poszukuje konsultanta 

lub firmę inżynieryjną, która będzie w stanie zaprojektować 

dziedziniec w pobliżu ich pól uprawnych. Firma używa nowoczesnych 

technologii uprawy roślin oraz odpowiednich metod ich pielęgnacji i 

wspomagania wzrostu, przestrzega przepisów prawa i posiada 

wysoką etykę pracy. 

04/09/2019 

BOES20180821002 
Hiszpańska firma opatentowała jednorazową ściereczkę 

wykorzystywaną w procesie formowania i prasowania sera. 

 

29/09/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

Tkanina pozwala usprawnić proces produkcyjny i uniknąć mieszania 

sera podczas procesu prania, zachowując efekt końcowy i jakość 

sera. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów, którzy 

są jej zainteresowani współpracą. 

BRFR20180921001 

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu urządzeń dla 

przemysłu spożywczego poszukuje partnera produkcyjnego, który 

będzie miał za zadanie wyprodukować w całości modularny, 

wertykalny system magazynowy. Potencjalny partner powinien 

specjalizować się w produkcji konstrukcji stalowych oraz montażu 

elektromechanicznym. Firma jest zainteresowana podpisaniem 

umowy produkcyjnej na dłuższy okres czasu. 

27/09/2019 

BOBR20180522009 

Brazylijska firma ze stanu Minas Gerais jest doświadczonym 

eksporterem i producentem kremu z jagód acai oraz przetwórcą 

owoców. Firma jest zainteresowana sprzedażą swoich produktów w 

Europie. 

14/09/2019 

BOSG20180815001  

Doświadczony producent z Singapuru, oferujący 

zdrowotne/funkcjonalne napoje premium poszukuje dystrybutorów 

w UE oraz UK. Firma rozważa również produkcje na zamówienie pod 

własną marką i może zapewnić w tym temacie opracowanie oraz 

ekspertyzę odnośnie produktu. Firma posiada nowoczesne zaplecze 

produkcyjne do produkcji gazowanych i niegazowanych napoi. 

20/09/2019 

  BOUA20180822002  

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości 

produktów spożywczych, zwłaszcza owocowych i warzywnych 

soków, które spełniają wszystkie najnowsze wymagania i standardy 

ukraińskie i europejskie, chciałaby powiększyć zasięg geograficzny 

swojej sprzedaży i zrealizować swój potencjał eksportowy. Firma 

szuka partnerów do nawiązania długoterminowych relacji. 

25/09/2019 

BOFR20180705001 

Francuska wytwórnia konserw, specjalizująca się w produkcji zup 

rybnych i tzw. rillettes (smarowidła/pasty), oferuje pstrągi, łososie, 

rillettes z sardynek i zupy rybne. Firma poszukuje dystrybutorów, 

którzy zajmą się promocją tych specjałów w Unii Europejskiej. 

Oferowane produkty są przygotowywane ręcznie, a składniki 

pochodzą z lokalnych połowów. Firma gwarantuje, że są to produkty 

bardzo dobrej jakości, świeże, bez barwników i konserwantów.  

08/09/2019 

BOAM20180719001 Armeńska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy 25/09/2019 
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suchych owoców, poszukuje zagranicznych dystrybutorów. 

Oferowane produkty pochodzą z owoców i warzyw rosnących na 

terytorium doliny Ararat. 

 BRTW20180821001 

Tajwańska firma specjalizująca się w handlem wykwintną żywnością i 

wyrobami cukierniczymi poszukuje europejskich producentów 

kremu sojowego w celu uzupełnienia swojej oferty dla obecnych i 

przyszłych klientów. Produkt ma być produkowany głównie z soi, 

przyjazny wegetarianom, bez mleka i glutenu. Firma oferuje usługi 

dystrybucji. 

05/09/2019 

BOES20180808001 

Hiszpańska rodzinna firma z ponad 50-letnim doświadczeniem, 

specjalizująca się w produkcji oliwek stołowych, wierna 

rzemieślniczym procesom i naturalnym metodom peklowania, 

oferuje produkty z oliwki o niskiej zawartości soli, w postaci tabletek. 

Oliwki pochodzą z upraw na terenie całej Hiszpanii (różne odmiany).  

Firma posiada doświadczenie na rynku amerykańskim. Obecnie 

chciałaby zawrzeć współpracę w ramach umowy dystrybucji  z 

importerami i dystrybutorami produktów dla smakoszy w 

Niemczech, Francji, Japonii, Chinach i Korei. 

08/09/2019 

BOBR20180521001 

Brazylijska firma, założona w 2002, zlokalizowana w stanie Ceara, 

producent i eksporter pulpy z owoców tropikalnych, poszukuje 

partnerów dystrybucyjnych w Europie, Chinach, Stanach 

Zjednoczonych i Kanadzie. Firma spełnia międzynarodowe normy 

wliczając USDA Organic i EU Organic. 

21/09/2019 

BRQA20180916001 

Katarska firma zajmująca się dystrybucją i przetwarzaniem mięsa 

posiada misje zostania jedną z wiodących spółek tego sektora na 

świecie. Firma specjalizuje się w obsłudze sektora HoReCa oraz 

handlu, w tym hiper- i supermarketów, sklepów na lotniskach, sieci 

lotniczych, stacji benzynowych, wysokiej klasy restauracji i hoteli. 

Firma poszukuje dystrybutorów. 

22/09/2019 

BOMK20180430001 

Macedońska firma mająca duże doświadczenie w przetwórstwie 

żywności i produkcji od 1956 poszukuje nowych możliwości 

biznesowych i partnerów na świecie, takich jak sieci supermarketów, 

importerów żywności, dystrybutorów i agentów w celu ustanowienia 

długoterminowych relacji biznesowych. Firma oferuje prawie 400 

typów własnych marek i towarów na zamówienie. 

08/09/2019 
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BOIL20180919001 

Izraelska firma handlowa dostarcza surowce, w szczególności 

produkty cytrusowe, tropikalne i koncentraty soków owocowych dla 

przemysłu spożywczego, paszowego (suplementy żywności dla 

zwierząt) i kosmetycznego. Korzyści to solidne i wydajne usługi, 

profesjonalizm i gwarantowana jakość produkcji. Firma poszukuje 

umów agencji handlowej i usług dystrybucyjnych. 

24/09/2019 

BONL20180903001 

Holenderski producent  wysokiej jakości gotowych do podania 

koktajli poszukuje partnerów w Europie, Azji i USA. Przewidziana 

współpraca w ramach umów agencji handlowej lub usług 

dystrybucyjnych. 

27/09/2019 

BOBG20180905002 

Bułgarski producent gazowanych i niegazowanych napojów ma duże 

doświadczenie w działaniu na rynku krajowym i za granicą. Firma jest 

zainteresowana rozszerzeniem swojej sieci międzynarodowej 

poprzez nowe umowy usług dystrybucyjnych. 

12/09/2019 

BRRU20171214001 

Rosyjska firma z regionu Nowogrodu, zajmująca się przetwórstwem, 

produkcją i pakowaniem produktów ziołowych oraz produktów 

opartych na miodach, poszukuje dostawców ziół różnych odmian w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

15/09/2019 

BOMD20180731001  

Mołdawska firma produkująca szeroki asortyment ciastek i 

herbatników jest zainteresowana identyfikacją dystrybutorów 

swoich produktów w różnych krajach europejskich, takich jak 

Rumunia, Łotwa, Polska, Austria, ale także Turcja, USA, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie 

08/09/2019 

BOSE20180919002  

Szwedzka firma branżowa należąca do rodzinnej ekwadorskiej marki 

wpisującej się w międzynarodowy ruch produktów czekoladowych, 

takich jak: batony czekoladowe, bombonierki, ziarna kakaowca, 

masła czekoladowe, pokruszone i prażone ziarna kakaowe i masy 

czekoladowe poszukuje przedstawicieli  lub dystrybutorów. Firma 

poszukuje przedsiębiorstwa, z którym mogłaby zawrzeć umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy o pośrednictwo 

handlowe w celu dystrybucji za pośrednictwem hurtowników, 

pośredników i przemysłu spożywczego 

(Hotele/Restauracje/Kawiarnie) poza Szwecję.  

21/09/2019 

  

BOMK20180209001  
Pionierska, macedońska firma specjalizująca się w produkcji 100% 

naturalnych produktów i  suplementów żywnościowych i poszukuje 
08/09/2019 
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partnerów dystrybucyjnych o bardzo dobrych kontaktach z grupami 

docelowymi (farmaceuci, rynki detaliczne, firmy importowo-

eksportowe, lekarze, a także osoby, które pracują w obszarze 

zdrowia i rolnictwa). 

BORS20180813001 

Serbska firma specjalizująca się w produkcji mrożonych ciast, takich 

jak paszteciki, ciastka i ciasteczka, poszukuje dystrybutorów. Firma 

chciałaby wejść na rynek europejski i nawiązać długotrwałą 

współpracę z doświadczoną firmą, która rozwinęła sieć 

wiarygodnych klientów. 

   

 

18/09/2019 

BOUA20180820001  

Ukraińska firma, specjalizująca się w sprzedaży wysokiej jakości 

artykułów spożywczych, a mianowicie soków owocowych i 

warzywnych, które spełniają wszystkie aktualne wymagania i 

standardy Ukrainy i Europy, ma na celu zwiększenie geografii 

sprzedaży i wykorzystanie jej potencjału eksportowego. Poszukuje 

partnerów do nawiązania długoterminowych relacji partnerskich w 

ramach umowy o pośrednictwie handlowym lub usługach 

dystrybucyjnych. 

21/09/2019 

BOES20180821001 

Hiszpańska firma, która opatentowała pokrywę do zamrażania, 

przechowywania w chłodni i transportu świeżego mięsa, poszukuje 

zarówno agentów handlowych, jak i dystrybutorów 

zainteresowanych zakupem produktu.  

Analizy laboratoryjne wykazały, że zastosowanie tych pokryw 

podczas przechowywania towaru w chłodni, pozwala na 

zmniejszenie strat produktu do 40%.  

22/09/2019 

BRRO20180831001 

Rumuńska firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej 

suszonych owoców i kawy. Firma jest zainteresowana zawarciem 

długoterminowych partnerstw z dystrybutorami suszonych owoców. 

Współpraca ze wskazanymi partnerami będzie oparta na umowach o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.  

27/09/2019 

BODE20180417002 

Niemiecka firma z sektora przetwórstwa spożywczego, 

koncentrująca się na klientach sprzedających produkty pod własną 

marką, poszukuje partnerów handlowych na podstawie umów 

pośrednictwa handlowego lub umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Przedsiębiorstwo koncentruje się na produktach 

premium o wysokiej jakości, takich jak zupy i gulasze, dania gotowe 

do podania w puszkach lub głęboko mrożone i sosy premium w 

11/09/2019 
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opakowaniach szklanych. 

BOUA20180827002 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji i pakowaniu dżemu 

organicznego z owoców i jagód, takich jak: poziomka, czarna 

porzeczka, tarnina, czarna jagoda, aronia, czerwona porzeczka, 

truskawka, wiśnia, czarny bez, dereń, morela, śliwka itd. Jej celem 

jest poszerzenie rynku sprzedaży i wykorzystanie swojego potencjału 

eksportowego. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów biznesowych 

do nawiązania długoterminowej współpracy w ramach umowy 

świadczenia usług dystrybucji lub świadczenia usług pośrednictwa 

handlowego. 

26/09/2019 

 BOUA20180827004 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji i konfekcjonowaniu 

suszonych owoców (organicznych), takich jak: jabłko, gruszka, 

śliwka, wiśnie, rodzynki,  suszona śliwka, borówka czarna, żurawina, 

truskawka, malina. Celem firmy jest zwiększenie zasięgu 

sprzedażowego i wykorzystanie potencjału eksportowego. Firma 

poszukuje partnerów do ustanowienia długoterminowych relacji 

partnerskich w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy 

agencyjnej. 

26/09/2019 

BOUA20180828002 

Ukraińska firma specjalizuje się w zamrażaniu i pakowaniu 

organicznych jagód i owoców. Celem firmy jest zwiększenie zasięgu 

geograficznego sprzedaży i wykorzystanie jej potencjału 

eksportowego. Firma  poszukuje partnerów do zawiązania 

długoterminowych relacji partnerskich w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

26/09/2019 

BOES20180824002 

Hiszpańska firma rodzinna, która obecnie produkuje 12 odmian 

ręcznie robionej czekolady, poszukuje partnerów do świadczenia 

usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych. Oprócz tradycyjnych 

smaków (czekolady gorzkiej, mlecznej i białej) firma produkuje 

czekoladki z autorskimi recepturami o smaku anchois, pikantnym, 

mojito, mlecznym bezowym, kawy z mlekiem, czarnym 90%, curry z 

orzechami kukurydzy, czarnym z pomarańczą i smażonych 

ziemniaków. 

27/09/2019 

BOBG20180724001 
Bułgarska firma, producent kompotów, konserwowanych warzyw i 

marynat, z dużym eksportem do kilku wiodących sieci 

supermarketów na całym świecie, poszukuje dystrybutorów, aby 

21/09/2019  
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dotrzeć do nowych rynków. 

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

Nr oferty Treść oferty Data ważności 

BOBR20180522006 

Ta doświadczona brazylijska firma jest producentem 

kosmetyków do pielęgnacji włosów. Firma została założona w 

1950 roku w stanie Minas Gerais. Firma poszukuje agentów 

lub dystrybutorów z doświadczeniem w sprzedaży dla sektora 

kosmetyków i sektora pielęgnacji włosów w krajach Europy, 

Ameryki Południowej, Afryki i krajach Bliskiego Wschodu.   

14/09/2019 

 BOES20180206001 

Od ponad 100 lat hiszpańska firma produkuje krem, oparty na 

ekskluzywnej formule, zawierającej w 100% naturalne 

składniki. Produkty firmy, dzięki ekstraktom z wybranych ziół i 

rzadkich roślin, są szczególnie odpowiednie dla wszystkich 

rodzajów skóry, wymagającej specjalnej pomocy przy 

regeneracji (np.: rany, oparzenia, operacje chirurgiczne, 

blizny, trądzik itp.). Firma poszukuje partnera do zawarcia 

umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej.  

11/09/2019 

BOHU20180723001  

Węgierska firma zajmująca się naturalną pielęgnacją włosów 

oferuje wysokiej jakości, naturalne kosmetyki (płyn do 

regeneracji włosów, szampony) i suplementy witaminowe 

(witaminowa formuła dla zdrowia i urody). Produkty do 

pielęgnacji włosów mogą być używane do podrażnionej, 

swędzącej skóry głowy. Firma poszukuje przedstawicieli  i 

dystrybutorów, którzy będą sprzedawać ich produkty na rynku 

zagranicznym. 

07/09/2019 

BOSI20180906002  

Firma ze Słowenii specjalizuje się w dostarczaniu naturalnych 

masek na włosy, kolorów, olejów i proszków do pielęgnacji 

włosów i skóry, produkowanych zgodnie z tradycją i zasadami 

uczciwej produkcji. Poszukują dystrybutorów i agentów, aby 

rozszerzyć swój zakres na inne rynki i kraje w formie umowy o 

08/09/2019 
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świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOBR20180604001 

Brazylijska firma jest doświadczonym producentem i 

eksporterem wysokowartościowych produktów keratynowych 

do prostowania włosów do profesjonalnego użytku oraz 

zastosowania w domu. Firma poszukuje partnera w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, który 

oferowałaby ich produkty w Europie i w krajach arabskich. 

15/09/2019 

 BRDE20180829001 

Niemiecka firma aktywna w sektorze obuwia ortopedycznego i 

pokrewnych technologii uruchomiła nowe urządzenie do 

błyskawicznej produkcji butów na wymiar i kopyt szewskich. 

Firma poszukuje dostawców pianki ortopedycznej używanej w 

tym urządzeniu.  

15/09/2019 

BOUK20180815001 

MŚP z Wielkiej Brytanii opracowało zestawy do ekstrakcji i 

konserwacji próbek kwasów nukleinowych, dzięki którym 

można wygenerować w ciągu trzech minut, za pomocą prostej 

dwuetapowej metody,  próbki wysokiej jakości z szeregu 

próbek biologicznych. Uzyskane próbki mogą być 

bezpośrednio wykorzystane w  wielu procesach końcowych. 

Chcąc pozyskać nowe rynki oraz zwiększyć swoją obecność 

dzięki oferowanym badaniom i  zestawom diagnostycznym CE-

in-vitro, firma poszukuje doświadczonych przedstawicieli 

handlowych lub dystrybutorów.  

29/09/2019 

BOSG20180807002 

Singapurska firma z branży stomatologii i higieny jamy ustnej 

poszukuje partnerów na całym świecie w celu zawarcia 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Produkty 

wytwarzane przez firmę obejmują doustne irygatory i flossery 

usuwające zanieczyszczenia oraz niszczące bakterie znajdujące 

się między zębami. Firma specjalizuje się w zapewnieniu 

higieny jamy ustnej konsumentom w Azji. 

05/09/2019 

BOBR20180604002  

Brazylijska firma opracowuje oprogramowanie dla medycyny 

nuklearnej i zarządzania obiektami radiologicznymi. Produkt 

zapewnia przyjazny interfejs, który umożliwia dostęp do 

spersonalizowanej bazy danych poprzez "łatwy w użyciu" 

proces eksploracji danych. Firma poszukuje partnera na 

podstawie umowy licencyjnej, aby rozwinąć swoją działalność 

04/09/2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

w Europie. 

BRRU20180911001 

Rosyjska firma poszukuje producentów igieł Quincke do 

kręgosłupa, stosowanych podczas operacji mózgu. 

Poszukiwani są partnerzy na podstawie licencji lub umów joint 

venture. 

27/09/2019 

BOIL20180813002  

Izraelskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP specjalizujące się w 

rozwoju technologicznym i produkcji suplementów diety, 

witamin, minerałów itp. w zgodnie z wysokiej jakości 

standardami międzynarodowymi.  Zalety przedsiębiorstwa to 

wykorzystanie opracowanych miękkich kapsułek z żelem 

roślinnym, które zamykają wewnątrz płynne lub półpłynne 

substancje, jest to opracowany innowacyjny produkt, 

wielowitaminowa guma do żucia, zawierająca dużą dawkę 

składników aktywnych itp. Firma poszukuje usług 

dystrybucyjnych i  produkcyjnych.  

11/09/2019 

  BOKR20180627001  

Południowokoreańska firma została założona w 2002 roku i 

specjalizuje się w produkcji kinezjologicznych taśm 

mięśniowych i powiązanych produktów. Firma poszukuje 

partnerów europejskich, którzy chcą podpisać umowę o 

pośrednictwie handlowym lub usługach dystrybucyjnych. 

 

29/09/2019 

BOKR20180809001 

Południowokoreańska firma powstała w 1974 roku i 

specjalizuje się w wyrobach medycznych, takich jak 

ortopedyczne opatrunki gipsowe, szyny, itd. Przedsiębiorstwo 

chce rozszerzyć swoją działalność na rynek europejski, dlatego 

poszukuje partnerów europejskich w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.  

28/09/2019  

BOFR20180813001 

Francuska firma opracowuje interaktywną aplikację działającą 

w czasie rzeczywistym, umożliwiającą leczonym w domu 

pacjentom chorym na raka przekazywanie danych do szpitala 

w celu kontroli reakcji niepożądanych i przestrzegania zasad 

leczenia. Równocześnie otrzymują oni wszelkie istotne 

informacje na temat choroby/leczenia.  

Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z pracownikami służby 

zdrowia, stowarzyszeniami zainteresowanymi korzystaniem, 

ulepszaniem lub wdrażaniem aplikacji na podstawie umowy o 

świadczeniu usług dystrybucji, świadczeniu usług lub 

18/09/2019  
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podwykonawstwa. 

BOUA20180807001  

Ukraiński producent technicznych produktów gumowych, 

medycznych i dziecięcych poszukuje doświadczonych 

europejskich dystrybutorów i sprzedawców. 

Rozważane są umowy o pośrednictwo handlowe i umowy 

dystrybucyjne z partnerami z UE 

13/09/2019 

BONL20180820002 

Holenderska firma medyczno-technologiczna, skupiająca się 

na urządzeniach diagnostycznych do punktów opieki, 

opracowała automatyczny licznik trombocytów lub płytek 

krwi, który jest w stanie dokładnie policzyć stężenia płytek we 

krwi, jak również w osoczu bogatopłytkowym (PRP) do 10x 

linii podstawowej. Licznik płytek usuwa potrzebę ręcznego 

liczenia trombocytów i jest ekonomiczną, małą i elastyczną 

alternatywą dla cytometrów przepływowych. MŚP oferuje 

umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych odpowiednim 

partnerom. 

27/09/2019 

 
Słowa klucze: ICT, bezpieczeństwo, elektryka i elektronika  
  

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOPT20180821001 

Portugalska firma MSP z sektora IT stworzyła pakiet modułów 

współpracujących z szeroką gamą czujek i sensorów i chce 

zaproponować je na różne rynki. Firma poszukuje dystrybutorów i 

agentów handlowych. 

19/09/2019 

  BOES20180816002  

Hiszpańska firma turystyczna oferuje system do zarządzania 

nieruchomościami (PMS), który pozwala kontrolować cały proces 

zarządzania hotelem lub siecią hoteli w wydajny i elastyczny oraz w 

pełni zintegrowany sposób. Rozwiązanie jest ogromnym wsparciem  

dla zadań operacyjnych i strategicznych w firmie. Firma oferuje 

umowę dystrybucyjną.   

05/09/2019 

BODE20180905001 Niemieckie MŚP opracowało wieloelementowe rozwiązanie dla 

seniorów i osób w starszym wieku, przeznaczone do monitorowania 
26/09/2019 
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i poprawy nawyków związanych z przyjmowaniem płynów. 

Rozwiązanie zawiera inteligentne urządzenie stymulujące do 

przyjmowania płynów (IoT) oraz urządzenie do  przetwarzania 

danych sterowane przez interfejs użytkownika. Oprócz wpływu na 

użytkownika, korzystanie z oferowanego rozwiązania daje wiele 

korzyści, w szczególności dla pracowników opieki. Firma poszukuje 

partnerów do umowy  dystrybucji i / lub umowy finansowej. 

BORO20180718001 

Rumuńska firma specjalizuje się w rozwoju  oprogramowania dla 

klientów w sektorach sprzedaży, prawa i medycyny. Firma jest 

zainteresowana zidentyfikowaniem partnerów biznesowych do 

zawarcia umów świadczenia usług. 

22/09/2019 

BOSG20180807005 

Ta singapurska firma specjalizuje się w dystrybucji automatycznych 

systemów i projektowaniu na zamówienie oprogramowania dla 

sektora automatyki. Gama produktów zawiera czujniki i 

instrumenty, takie jak mierniki ciśnienia, siły/obciążenia, 

pozycjonowania, drgań, nachylenia, termistory, wskaźniki cyfrowe, 

wzmacniacze sygnału. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. 

27/09/2019 

BORO20180723002 

Dynamiczny rumuński startup z sektora IT oferuje innowacyjną 

platformę online i szuka ekspansji. Oferowane rozwiązanie jest 

oparte na rozszerzonej rzeczywistości i zawiera platformę oraz 

mobilną aplikację pozwalającą ludziom widzieć obiekty we własnej 

przestrzeni z użyciem tabletu lub telefonu mobilnego. Oczekiwani 

partnerzy to mali i średni producenci mebli i dostawcy dekoracji 

wnętrz, którzy chcieliby rozszerzyć swoją sprzedaż online. 

Oferowana współpraca w formie umów usługowych. 

07/09/2019 

BOUK20180727001 

Brytyjsko-izraelska firma badawcza projektuje i dostarcza 

rozwiązania osprzętowe. Firma specjalizuje się w specjalnych 

zintegrowanych obwodach, półprzewodnikach i tematach 

związanych z osprzętem. Firma asystuje od prototypu do produkcji 

wyrobu końcowego. Firma zawrze umowy świadczenia usług lub 

outsourcingu. 

18/09/2019 

 BOFR20180829002  

Francuska firma wdrażająca cyfrowe i płatnicze rozwiązania dla 

chińskich turystów w Europie. Firma jest zarówno agencją 

komunikacji cyfrowej, jak i operatorem płatności mobilnych, który 

jest w stanie zdefiniować i ustanowić strategie marketingowe i 

komunikacyjne skierowane do Chińskich Wolnych Niezależnych 

06/09/2019 
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Podróżujących (FTI). Oferuje umowę serwisową dla firm z całego 

świata, które współpracują z klientami z Chin.  

  BORU20180806004 

Rosyjska firma z regionu Swierdłowsku oferuje usługę internetową 

do oceny wiarygodności kontrahentów i jest gotowa do zawarcia 

umowy licencyjnej. 

25/09/2019 

BOTR20180522001  

Tureckie MŚP pomaga klientom stymulować rozwój firmy dzięki 

analizie odwiedzających, śledzeniu klientów, odwiedzających i 

pasażerów w fizycznych lokalizacjach, dzięki czujnikom i 

analizowaniu tych danych na platformie Business Intelligence 

opartej na chmurze. Poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli 

handlowych i umów usługowych. 

 

09/09/2019 

BODE20180907001 

Niemiecki ceniony deweloper inteligentnego oprogramowania do 

zarządzania informacjami oferuje swoje portfolio wydajnych 

rozwiązań programowych, w szczególności dla umowy Joint 

Venture, umowy o świadczenie usług lub podwykonawstwa. 

11/09/2019 

BRRU20171221028 

Firma z Rosji specjalizuje się w produkcji i przetwórstwie ryb. Firma 

jest zainteresowana znalezieniem partnera do opracowania stron 

internetowych w ramach umowy serwisowej. 

07/09/2019 

BORO20180723001 

Rumuńska firma specjalizująca się w rozwoju i doskonaleniu 

produktów, jest gotowa zapewnić kompleksowe usługi 

projektowania mechanicznego oraz w zakresie elektroniki, zarówno 

dla firm (właściciele marek oferujących drobne towary 

konsumpcyjne,  gadżety, urządzenia elektroniczne do celów 

przemysłowych itp.), jak i dla organizacji badawczych, czy 

uniwersytetów realizujących konkretne projekty. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach umów o świadczenie usług lub 

umów outsourcingowych. 

29/09/2019 

BOIT20180606001 

Włoska firma z ponad 10-letnim doświadczeniem specjalizuje się w 

zarządzaniu i marketingu 

w zakresie nadwyżki zapasów komponentów elektrycznych, 

elektronicznych i elektromechanicznych. Firma poszukuje 

partnerów do długoterminowych umów - firm produkcyjnych, 

borykających się z problemami związanymi z zarządzaniem w/w 

komponentami.   

09/09/2019 
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BRGR20180802001 

Grecka firma z sektora MSP specjalizująca się w produkcji wiązek 

kablowych poszukuje dostawców poliamidu 66. Firma poszukuje 

partnerów z sektora tworzyw sztucznych, mającego doświadczenie 

w produkcji poliamidu 66 stosowanego do wyrobu kabli. 

22/09/2019 

 BOKR20180704001 

Koreańska firma z sektora MSP poszukuje europejskich partnerów 

zainteresowanych dystrybucją lub odsprzedażą ich pierwszego na 

świecie, opartego na technologii "Internetu rzeczy", 

bezobsługowego systemu alarmowego, który działa bez 

podłączenia do zasilania i linii komunikacyjnych. System ten potrafi 

wykryć poszczególnych intruzów i działać przy użyciu funkcji 

automatycznego oświetlenia, ostrzeżeń, alarmu oraz nagrywania. 

Firma poszukuje dystrybutorów i  agentów handlowych. 

14/09/2019 

BOIL20180804001 

Izraelska firma opracowuje i produkuje najnowocześniejsze 

elektroniczne środki zaradcze oraz indywidualne rozwiązania w 

zakresie dominacji widma (widmo częstotliwościowe), 

wykorzystywane w sektorze obrony i bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Zaletami oferowanych produktów jest ich 

unikatowość na skalę światową, modułowość, łatwość użycia, 

różnorodność zastosowań, skuteczna ochrona, zdalne sterowanie, 

itp. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 

przedstawicielstwa (agenci handlowi/odsprzedawcy) i umowy 

podwykonawstwa (integratorzy różnego typu).  

07/09/2019 

BOUK20180806002 

Brytyjska firma projektuje urządzenia energetyczne do zarządzania 

napięciem, które mogą być stosowane w domach lub własnościach 

komercyjnych. Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów i 

agentów w sektorze monitorowania energii. Firma zawrze umowy 

produkcji, dystrybucji i agencji handlowej z partnerami na rynkach 

Południowej Azji i Południowej Ameryki. 

13/09/2019 

BOSG20180828001 

Singapurska firma specjalizuje się w projektowaniu, integrowaniu, 

dostawie, instalacji i utrzymaniu studiów TV, scen, teatrów, jak 

również wydarzeń plenerowych do aranżacji systemów oświetlenia 

i dekoracji. Firma poszukuje umów usług dystrybucyjnych z 

dystrybutorami audio/video z silną siecią referencji na rynku 

europejskim, w szczególności sprzedającym studiom produkcyjnym 

i TV, audytoriom, teatrom, hotelom i konferencjom. 

15/09/2019 
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BOUK20180814002 

Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji zasilaczy wysokiego 

napięcia poszukuje dystrybutorów. Firma projektuje, rozwija i 

produkuje szeroką gamę zasilaczy począwszy od 200 V do ponad 

300 kV, które są odpowiednie do zastosowania w większości 

warunków. Firma produkuje i rozwija zasilacze wysokiego napięcia 

od ponad 25 lat łącząc w sobie doświadczenie projektowe i 

produkcyjne od ponad siedmiu dekad, jest przygotowana do 

tworzenia produktów na zamówienie do użytkowania w 

ekstremalnych warunkach. 

  

20/09/2019 

BOKR20180815001 

Koreański programista rozwiązań bezpieczeństwa dokumentów 

poszukuje dystrybutorów dla swoich rozwiązań w ramach umowy o 

świadczenie usług lub umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

Poprzez sensory kontroli w drukarkach, firma zapobiega wyciekom 

danych często spowodowanym przez zapisy papierowe poza 

środowiskiem biurowym. Ich drukarka działa wyłącznie z papierem 

zabezpieczonym dostarczanym w zestawie wraz z drukarką, a 

dokumenty z poufnymi informacjami są wykrywane przy bramie 

bezpieczeństwa podczas ewentualnej próby ich wyniesienia. 

13/09/2019 

BRDE20180917002 

Niemiecka firma zajmuje się opracowaniem i produkcją wysokiej 

jakości lamp designerskich. W zakresie preprodukcji komponentów 

lamp (cokoły drewniane i montaż kabli) oferuje umowy 

produkcyjne firmom w Bułgarii, Polsce i Rumunii. Może to być 

jedna firma zajmująca się cokołem drewnianym i jedna zajmująca 

się montażem kabli. Może to być też jedna firma produkująca i 

dostarczająca zarówno cokoły drewniane, jak i kable. 

22/09/2019 

BOUK20180820007  

Brytyjska produkcja opatentowanego systemu monitorowania 

ciśnienia w oponach (TPMS) poszukuje dystrybutorów do pojazdów 

flotowych na całym świecie. System TPMS jest bezprzewodowy i 

składa się z odbiornika zasilanego energią słoneczną, 

zaprojektowanego tak, aby pasował do górnej części przedniej 

szyby za lusterkiem wstecznym, z czujnikami zamontowanymi pod 

pokrywą przeciwpyłową każdego zaworu. System powiadamia 

użytkownika, gdy opony są niedopompowane, a zatem działają 

nieoptymalnie, taka czynność pomoże osiągnąć przyszłe korzyści 

finansowe. System został opracowany we współpracy z wiodącym 

na świecie producentem opon. 

12/09/2019 
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BOIT20180705001 

Włoska firma, specjalizująca się w projektowaniu automatycznych 

systemów za pomocą różnych typów robotów, może sprawić, że 

linie produkcyjne dla firm będą aktualne i wydajne dzięki 

zmniejszeniu czasu i kosztów produkcji oraz poprzez redukcję siły 

roboczej. Na przykład, dla producentów samochodów, firma jest w 

stanie zastąpić stare systemy spawalnicze nowymi, 

autonomicznymi i bardziej wydajnymi. Firma poszukuje 

przedstawiciela handlowego do podpisania umowy agencyjnej. 

04/09/2019 

BOQA20180816001 

Katarska firma jest wiodącym dostawcą rozwiązań biznesowych i 

usług technologicznych w krajach arabskich. Pracuje z 

prominentnymi klientami, agencjami rządowymi, innymi dużymi 

firmami, pomagając im w migracjach usług cyfrowych. 

Ostatecznymi efektami są radykalnie poprawione doświadczenia z 

klientami oraz zwiększona wydajność operacyjna. Firma poszukuje  

agentów handlowych i dystrybutorów do eksploracji nowych 

rynków dla swoich usług. 

11/09/2019 

BOBA20180814002 

Firma z Bośni i Hercegowiny, oferująca szeroką gamę produktów i 

usług dla sektora elektrotechniki i energetyki, poszukuje partnerów 

z branży elektrycznej i mechanicznej, którzy mogą sprzedawać i 

dystrybuować ich produkty na rynku europejskim i światowym, a 

także firmy która może zaoferować sprzęt i jakość asortymentu 

gwarantowanej jakości dla programu produkcyjnego tej firmy. 

Ponadto firma poszukuje podwykonawców w branży budowlanej. 

11/09/2019 

BORO20180823001 

Rumuńska firma specjalizująca się w monitorowaniu 

bezpieczeństwa i szybkiej reakcji szuka partnerów, aby zaoferować 

swoje usługi jako podwykonawca. Potencjalni partnerzy mogą 

korzystać z usług firmy, takich jak monitorowanie elektronicznych 

systemów bezpieczeństwa, monitorowanie techniczne systemów 

nadzoru wideo oraz usługi monitorowania systemów 

bezpieczeństwa, zespołów interwencyjnych i centrum kontroli w 

ramach podwykonawstwa. 

04/09/2019 

 
Słowa klucze: transport, spedycja, logistyka, branża motoryzacyjna 
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Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOTR20180628001 

Turecka firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji 

samochodowych układów hamulcowych specjalizuje się w produkcji 

klocków i okładzin hamulcowych oraz okładzin sprzęgieł. Jest to 

przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji w regionie Marmara. 

Firma produkuje zgodnie z normami UE i posiada wszystkie 

niezbędne certyfikaty. Producent poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów. 

12/09/2019 

BRDE20180828001 

Niemiecka agencja handlowa dla producentów z sektora 

samochodowego OEM oraz bezpośrednich dostawców i 

poddostawców.  Firma oferuje usługi agencji handlowej 

producentom struktur foteli, wytłoczek, syntetycznych smarów, 

części z gumy i plastiku itp. 

04/09/2019 

BOGR20180822001 

Grecka firma specjalizująca się w opracowywaniu rozwiązań 

motoryzacyjnych dotyczących diagnostyki pojazdów i badań emisji 

spalin oferuje konkurencyjne uniwersalne rozwiązania kompatybilne 

ze wszystkimi markami samochodów osobowych i ciężarowych. 

Produkty są sprawdzone i certyfikowane. Firma poszukuje nowych 

partnerów w zakresie rynku części zamiennych do pojazdów 

samochodowych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

27/09/2019 

BRFR20180824002 

Francuska grupa MŚP działająca w sektorze mechanicznych 

systemów o wartości dodanej dla przemysłu lotniczego i 

astronautycznego lub nuklearnego jest zainteresowana ekspansją w 

Europie poprzez ukierunkowane przejęcia MŚP, wspólne 

przedsięwzięcia lub inwestycje w celu osiągnięcia wielkości 

krytycznej dla zamówień na rynkach takich jak rynek nuklearny, 

energetyczny, obronny, lotniczy i kosmiczny. Poszukiwani partnerzy 

powinni produkować lub naprawiać precyzyjne części dla tych branż. 

20/09/2019 

BRRU20171221005 

Rosyjska firma z Republiki Mari El produkuje brykiety paliwowe 

(pellety) i poszukuje partnerów w ramach Unii Europejskiej 

oferujących usługi logistyczne do współpracy w ramach umowy 

serwisowej. 

07/09/2019 

BOKR20180713001 Południowokoreańska firma została założona w 2004 roku i 

specjalizuje się w opracowywaniu, wytwarzaniu i utrzymywaniu 
 20/09/2019 
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produktów do aplikacji drogowych, takich jak światła uliczne i 

kontrolery świateł bezpieczeństwa oraz systemy monitorowania. 

Firma planuje rozszerzyć działalność na region europejski. Pożądaną 

umową jest umowa o świadczenie usług. 

  
Słowa klucze: maszyny, narzędzia, części 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOBG20180808001 

Bułgarska firma oferuje wyprodukowane przez siebie zawory 

przemysłowe, w tym również przeznaczone dla energetyki. Procesy 

produkcyjne realizowane są w ramach wdrożonych norm" EN ISO 

9001: 2008, EN ISO 14001: 2004 i EN ISO 3834-2. Wszystkie produkty 

posiadają znak CE. Zawory dla energetyki są zgodne z Dyrektywą 

2014/68 / UE, moduł H. Preferowane partnerstwo - umowy 

agencyjne i / lub dystrybucyjne. 

08/09/2019 

  BOCN20180807001  

Chiński producent przewodów do obróbki elektroerozyjnej (EDM) 

nowych materiałów, precyzyjnych części maszyn, sprzętu 

sanitarnego szuka dystrybutorów w celu ekspansji sprzedaży w 

Europie. Firma produkuje szczególnie: różnego rodzaje produkty ze 

stopów metali, solarne komórki i moduły, przewody wysokiej 

precyzji obróbki elektroerozyjnej, precyzyjne części samochodowe, 

telekomunikacyjne, spawalnicze, cięcia, hydrauliczne, zawory i części 

pomp oraz sprzęt sanitarny. 

08/09/2019 

BOTR20180608004 

Jedna z wiodących tureckich firm zajmujących się kruszeniem i 

przesiewaniem, posiadająca maszyny CNC, maszyny do cięcia 

plazmą, piaskowania itp. poszukuje dystrybutorów i agentów 

handlowych. 

21/09/2019 

BRMK20180815001 

Macedoński producent wysokiej jakości części do maszyn i narzędzi 

poszukuje dostawców surowców do produkcji metali, prętów i 

profili. 

15/09/2019 

BODE20180421005  Firma mieszcząca się w Niemczech, opracowuje i produkuje systemy 

grzewcze na podczerwień, poszukuje partnerów handlowych lub 
27/09/2019 
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usług dystrybucyjnych. Firma oferuje kompletne systemy lub 

pojedyncze części, takie jak różne reflektory lub dodatkowe części. 

Produkty są już na rynku i należą do najbardziej energooszczędnych i 

przyjaznych dla zwierząt systemów. 

 BOIT20180423002 

Włoska firma handlująca produktami farmaceutycznymi, z 40-letnim 

doświadczeniem i specjalizacją w dziedzinie okulistyki, opracowała 

nowe urządzenie do przemywania oczu, które zapewnia zarówno 

smarowanie, jak i dezynfekcję błony śluzowej oka. Firma poszukuje 

agentów lub dystrybutorów na rynkach zagranicznych. 

  

18/09/2019 

BOTR20180711002 

Turecka firma inżynieryjno-spawalnicza została założona w 2017 

roku w Kayseri. Przedsiębiorstwo produkuje w pełni automatyczne 

traktory spawalnicze i traktory do cięcia laserowo-tlenowo-

plazmowego, maszyny stołowe CNC i prasy stołowe. Firma poszukuje 

umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

13/09/2019 

BOIT20180716001 

Włoska firma będąca liderem w zakresie wysokiej jakości nowych lub 

używanych maszyn do produkcji przemysłowej, nawiązuje 

współpracę z europejskimi dystrybutorami w celu komercjalizacji 

zregenerowanych maszyn złotniczych. 

 

Firma oferuje bezpieczny i sprawdzony sprzęt regenerowany, zgodny 

z przepisami BHP, certyfikatem i gwarancją. 

12/09/2019 

BOIL20180815001 

Ta izraelska firma zajmuje się doskonaleniem, produkcją i dostawami 

oprzyrządowania, zaawansowanych technologicznie złączek 

zaciskowych, innowacyjnych zaworów, kształtek i węży. Oferowane 

produkty stosowane są w wielu gałęziach przemysłu, np.  w sektorze 

naftowo-gazowym, sektorze półprzewodników, czy w energetyce. 

Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów 

dystrybucji. Pod uwagę brana jest także współpraca uwzględniająca 

możliwość fuzji i przejęcia w celu rozszerzenia działalności firmy na 

całym świecie. 

22/09/2019 

BRCN20180906001 

Chińska firma poszukuje dużych producentów maszyn, którzy są w 

stanie dostarczyć do Chin maszynę do produkcji bio-węgla ze słomy i 

innych odpadów rolniczych o wydajności 10-40 tys. ton.  

02/09/2019 

BOBG20180607001 Bułgarska firma specjalizuje się w opracowywaniu systemów 

ładowania i testowania akumulatorów. Firma oferuje nowe 

  

08/09/2019 
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inteligentne zintegrowane systemy ładowania, testowania i 

regeneracji akumulatorów. Główną innowacją oferowanego systemu 

jest zastosowanie sterowanego komputerowo impulsu 

zmieniającego, poprawiającego i przywracającego właściwości 

elektryczne akumulatorów. Firma poszukuje partnerów 

przemysłowych w oparciu o umowę produkcyjną/ 

BORS20180708002  

Serbska firma została założona w 1996 roku w celu dystrybucji i 

montażu elektronicznych komponentów, instrumentów, narzędzi i 

komponentów do automatyzacji. Usługi są związane z montażem 

komponentów elektronicznych i elektronicznych usług 

produkcyjnych (EMS). Firma poszukuje partnerów w krajach 

europejskich, którzy są zainteresowani współpracą outsourcingową. 

15/09/2019 

BRFR20180919001 

Francuska firma aktywna w sektorze dystrybucji pomp próżniowych 

poszukuje producentów kilku rodzajów pomp w celu poszerzenia 

swojego portfolio produktowego. Poszukiwani są producenci pomp 

próżniowych, systemów filtracyjnych, dmuchaw dla sektorów 

ochrony środowiska, chemicznego, spożywczego, opakowań i 

innych. Firma oferuje usługi dystrybucji. 

26/09/2019 

BORO20180820001 

Rumuńska firma posiada duże doświadczenie w produkcji stacji 

sortujących oraz maszyn do nich. Są one stosowane do sortowania 

takich materiałów jak kruszywo, kamienie rzeczne itp. Firma oferuje 

usługi produkcyjne lub podwykonawstwa. 

19/09/2019 

BOSG20180814002 

Firma z Singapuru zajmuje się inżynierią precyzyjną, w zakresie 

precyzyjnej produkcji, niestandardowego projektowania i produkcji 

urządzeń automatyki i części maszyn przeznaczonych dla przemysłu 

lotniczego, uzdatniania wody, przemysłu precyzyjnego czyszczenia i 

obróbki powierzchni. Chętnie podejmują wspólne przedsięwzięcia z 

uznanymi firmami w Europie w celu zwiększenia produktywności, 

jakości produktów i asortymentu produktów. 

22/09/2019 

 

Słowa klucze: finanse, księgowość, consulting, pośrednictwo pracy, 
outsourcing, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo 
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Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BODE20180411007  

Niemiecka agencja zajmuje się rozwojem innowacji, innowacyjnych 

nowych produktów, nowych biznesów, strategią budowy marki oraz 

marketingu. Głównymi dziedzinami są inżynieria i konsulting, 

projektowanie i kreatywność oraz technologia i prototypowanie. 

Poszukiwana jest umowa usługowa z partnerami do współpracy nad 

rozwojem i marketingiem innowacyjnych produktów w zakresie 

zarządzania firmą. Co więcej, firma chce wejść na nowe rynki i 

oferować na nich swoje usługi. 

11/09/2019 

BOMK20180628001 

Macedońska firma z doświadczeniem w biurowych usługach 

outsourcingowych oferuje współpracę partnerom zagranicznym w 

ramach umów świadczenia usług i outsourcingu. Oferuje pełny 

zakres rachunkowości, IT, projektowania graficznego i usług 

administracyjnych o wysokim poziomie efektywności i niskich 

kosztach, wliczając księgowość, bankowość elektroniczna, obsługę 

list płac, kontrolę finansową, obsługę klienta, kampanie 

marketingowe i materiały, rozwój oprogramowania i wsparcie 

personalne. 

22/09/2019 

BOCY20180921001 

Cypryjska firma oferuje swoją specjalistyczną wiedzę w zakresie 

doradztwa finansowego, bankowego i biznesowego w ramach 

umów serwisowych. Ponadto, firma oferuje wykonywanie 

wybranych funkcji biznesowych potencjalnych partnerów w ramach 

umów outsourcingowych. 

26/09/2019 

 BOBG20180716001 

Bułgarska firma posiadająca doświadczenie od 2004 roku na rynku 

nieruchomości szuka międzynarodowych partnerów do podpisania 

umowy agencyjnej. Firma dostarcza raporty o możliwościach 

inwestycyjnych, ocenie powierzchni komercyjnych i biznesowych, 

konsultacjach i doradztwie prawnym dla zagranicznych firm i 

inwestorów. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów do 

współpracy biznesowej na rynku nieruchomości. Przewidywana 

forma współpracy: umowa agencyjna. 

04/03/2019 

BOSG20180820001  

Firma z Singapuru specjalizuje się w kwestiach związanych z 

zasobami ludzkimi (HR), szczególnie w obszarach wdrażania 

systemów zarządzania zasobami ludzkimi, usług outsourcingu kadr i 

płac, usług rekrutacyjnych dla talentów oraz usług doradztwa 

27/09/2019 
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personalnego. Są dobrze zorientowani i mają doświadczenie w 

zakresie lokalnego prawa pracy i praktyk HR, dlatego mają na celu 

zaoferowanie firmom, które chcą wejść na rynek Singapuru bez 

dedykowanego działu HR, niezbędnego know-how za 

pośrednictwem umowy o świadczenie usług. 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOKR20180417001  

Firma z Północnej Korei została założona w 1998 roku i specjalizuje 

się w produkcji narzędzi budowlanych do kontroli hałasu i wibracji w 

budynkach. Firma posiada wykwalifikowaną kadrę, która długo 

pracowała w konsultingu, inżynierii, projektowaniu oraz produkcji. 

Firma szuka możliwości ekspansji swojego biznesu na rynek 

europejski i dlatego szuka partnerów z Europy, którzy chcieliby 

podpisać umową komercyjną i dystrybucyjną usługową. 

21/09/2019 

BOFR20180801001 

Już od 1475 r. ta francuska fabryka jest wiodącym producentem 

bloków szklanych na terenie Francji, płytek szklanych i szklanych 

dachówek i pustaków szklanych, które mają właściwości izolacji 

termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej. 5 lat temu zaczęto także 

wytwarzać produkty na indywidualne zamówienie dla architektów. 

Wszystkie modele zostały zaprojektowane przez francuskiego 

producenta. Aby rozwinąć działalność firmy na rynkach 

międzynarodowych, poszukują partnerów do zawarcia umów 

handlowych i dystrybucyjnych. 

18/09/2019 

BOUK20180903003 

Brytyjska firma, która opracowała nowe innowacyjne instrumenty do 

szybkiego badania świeżo zmieszanego betonu na odporność na 

ściskanie, poszukuje  dystrybutorów. 

11/09/2019 

BOKR20180718002 Południowokoreańska firma założona w 2005 poszukuje 

europejskich partnerów do umów agencji handlowej i  usług 
15/09/2019 
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dystrybucyjnych. Firma specjalizuje się w materiałach chodnikowych 

i podłogowych. 

BOBG20180730001  

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji rur stalowych 

elektrycznie spawanych, poszukuje współpracy w ramach umowy na 

produkcję przemysłową, outsourcing i / lub podwykonawstwo z 

partnerami z UE. 

15/09/2019 

BOJP20180809001  

Japoński producent ceramiki technicznej poszukuje partnera do 

dystrybucji swoich produktów w UE. Stuletnia firma oferuje swoje 

ceramiczne wyroby techniczne - części, materiały itp. – w ramach 

umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. Produkują szeroką 

gamę produktów, które można wykorzystać w różnych sektorach, 

między innymi w sektorze medycznym i elektronicznym. Potencjalny 

partner dystrybucyjny powinien rozwinąć sprzedaż w UE i najlepiej 

posiadać doświadczenie w handlu elektronicznym. 

05/09/2019 

BRTW20180830001 

Tajwańska firma zajmująca się recyklingiem poszukuje dostawców 

plastikowych żywic i gumy uzyskanych z odpadów poprzemysłowych 

i pokonsumenckich. Obydwie strony umowy powinny działać 

zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi import i eksport. 

Firma poszukuje partnerów z Europy, USA i Japonii. 

20/09/2019 

BOES20180724001  

Mała firma zlokalizowana w południowej Hiszpanii zajmuje się 

wydobyciem kruszyw kamiennych, które są następnie przetwarzane 

w fabryce. Są to wysokiej jakości kruszywa z certyfikatem CE do 

różnorodnych zastosowań (beton i zaprawa, mieszanki bitumiczne, 

warstwy granulowane i wypełnienia skał). Firma poszukuje 

partnerów zainteresowanych umową o świadczenie usług 

dystrybucyjnych w celu przeniesienia produktu na nowe rynki. 

12/09/2019 

 BOTR20180312001  

Turecka firma produkująca materiały kompozytowe powstała w 

2017 roku. Firma pracuje również nad działaniami badawczo-

rozwojowymi dotyczącymi technologii odlewania mineralnego. 

Firma poszukuje dystrybutorów z producentami maszyn CNC oraz 

producentów maszyn i części maszyn. 

13/09/2019 

BOUA20180822005 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 

materiałów budowlanych - cegieł różnej wielkości, które spełniają 

wszystkie nowoczesne wymagania i standardy obowiązujące na 

Ukrainie i w Europie. Przedsiębiorstwo chce poszerzyć rynek 

25/09/2019 
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sprzedaży swoich produktów i wykorzystać potencjał eksportowy 

firmy. Poszukuje partnerów biznesowych, by nawiązać 

długoterminową współpracę w ramach umowy pośrednictwa 

handlowego lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOMK20180821003 

Macedońskie przedsiębiorstwo z ponad 65-letnim doświadczeniem 

w produkcji wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych jest jednym z 

wiodących dostawców tych materiałów w regionie. Dostarcza ona 

glinkę ogniotrwałą i materiały ogniotrwałe o wysokiej zawartości 

tlenku glinu klientom przemysłowym w Macedonii i regionach 

bałkańskich, a także Rosji i na Ukrainie.  W celu ekspansji na nowe 

rynki zagraniczne, firma chciałaby zaoferować swoim klientom na 

całym świecie szeroką gamę produktów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.  

13/09/2019 

BOUK20180903002 

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje dystrybutorów na terenie całej 

Europy w celu znalezienia szerokiej gamy barier w zarządzaniu 

ruchem, tj.: mat do ochrony gruntów, przenośnych jezdni, systemów 

ogrodzeniowych i innych produktów bezpieczeństwa budowlanego. 

11/09/2019 

BOCZ20180816001 

Czeski producent profili WPC poszukuje pośredników handlowych do 

dystrybucji produktu na nowym rynku. Profile WPC to materiały 

kompozytowe wykonane z włókien drzewnych / drewna i tworzyw 

termoplastycznych. Zadaniem przedstawiciela będzie 

reprezentowanie lub oferowanie produktów WPC od czeskiego 

producenta w ramach umowy agencyjnej. 

15/09/2019 

BOUK20180731001 

MŚP z Wielkiej Brytanii opracowało modułową technologię 

budowlaną, wg której można szybko budować z płaskiego, lekkiego 

zestawu rozmiarów palet bez użycia narzędzi. Budynki są trwałe i 

funkcjonalne, aby można je było szybko wdrożyć w strefach 

katastrof, operacjach wojskowych i innych zastosowaniach, w 

których ponowne użycie, elastyczność i możliwość przenoszenia są 

najważniejsze. Firma poszukuje agentów, którzy pomogą w 

ustanowieniu produktu na nowych rynkach. 

06/09/2019 

BOIL20180806003 

Wiodąca izraelska firma opracowuje, produkuje i importuje produkty 

uszczelniające i izolacyjne. Firma przewodzi rynkowi z produktami 

uszczelniającymi do wszystkich zastosowań i zapewnia różne 

rozwiązania w zakresie izolacji termicznych. Firma poszukuje 

partnerów poprzez umowę przejęcia, umowę joint venture i umowę 

15/09/2019 
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dystrybucyjną. 

  BODE20180808002 

Grupa niemieckich inżynierów, konsultantów, zlokalizowana w 

południowo-zachodniej części Niemiec, opracowała innowacyjną 

koncepcję planowania kompaktowej komory fermentacyjnej dla 

oczyszczalni ścieków o mniejszych i średnich rozmiarach i chce 

zaoferować kompleksowe, planistyczne know-how i doświadczenie. 

Firma jest zainteresowana umową o świadczenie usług. 

   

 

20/09/2019 

BOMK20180627001 

Macedońska firma specjalizująca się w architekturze i urbanistyce, 

nadzorze procesów budowlanych, projektowaniu wnętrz i mebli, 

poszukuje partnerów zainteresowanych umowami usługowymi lub 

podwykonawstwem. Firma oferuje wydajne kosztowo, profesjonalne 

i solidne usługi długoterminowe dla partnerów z sektorów 

architektury, budownictwa i wzornictwa. 

15/09/2019 

BRUK20180927001 

Brytyjska firma poszukuje innowacyjnych rozwiązań z zakresu 

oczyszczania wody, by zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. 

Firma poszukuje takich produktów jak: układy sterowania oparte na 

technologii sprzężenia w przód, urządzenia do badania jakości wody 

online w czasie rzeczywistym, urządzenia do zarządzania 

inwazyjnymi gatunkami fauny np. zooplanktonu i racicznicy 

zmiennej, systemy do zarządzania poziomem żelaza w sieci 

wodociągowej. Firma poszukuje dostawców takich usług. 

29/09/2019 

 BODE20180822001 

Niemiecka firma zajmująca się indywidualną kolorystyką i aranżacją 

wnętrz dla prywatnych pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni 

biurowych i sklepowych oraz hoteli oferuje nowoczesne rozwiązania 

dla wszystkich rodzajów powierzchni z wykorzystaniem 

indywidualnie cieniowanego lakieru najwyższej jakości. Firma 

poszukuje partnerów w całej Europie. Firma może działać jako 

bezpośredni dostawca usług i dlatego poszukuje umowy o 

świadczenie usług lub jako podwykonawca, oferuje 

podwykonawstwo i poszukuje długoterminowej współpracy. 

26/09/2019 

  BOKR20180719001  

Południowokoreańska firma została założona w 2002 roku i 

specjalizuje się w systemie uzdatniania wody. Firma poszukuje 

europejskich partnerów do zawarcia umowy agencyjnej i / lub 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

12/09/2019 

BOBR20180522001  Brazylijska firma, założona w 1991 r., Z siedzibą w stanie Alagoas - 21/09/2019 
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producent i eksporter urządzeń rurowych i kompozytów do 

zastosowań przemysłowych, poszukuje umów dystrybucyjnych w 

Portugalii, Hiszpanii, Francji i Niemczech. 

  BODE20180907002  

Niemiecka firma jest producentem solarnych, niezależnych 

systemów wentylacji dla łódek, karawanów oraz kamperów. Ich 

innowacyjny system jest łatwy w montażu i obsłudze, ponieważ nie 

potrzebuje podłączenia do prądu ani chemii, stanowiąc naturalne i 

zrównoważone rozwiązanie dla klientów. Produkt przeznaczony jest 

do użytku w zimie. W celu wprowadzenia swoich produktów na 

nowe rynki, firma poszukuje umowy dystrybucyjnej usługowej 

zagranicą. 

08/09/2019 

BOCZ20180720001 

Czeska firma z sektora MSP stworzyła unikalny nano-oczyszczacz 

powietrza do mieszkań, niewymagający zmiany filtrów. Proces 

filtrowania oparty jest na opatentowanej technologii filtrów 

fotokatalitycznych. Firma poszukuje dystrybutorów. 

11/09/2019 

BOUK20180913001 

Brytyjska firma opracowała sztuczne środowiska międzypływowe 

(baseniki z betonu), które wzmacniają bioróżnorodność morską w 

infrastrukturze portu. Produkt pomaga zwiększyć bioróżnorodność 

linii brzegowej i dlatego rozwiązuje wymagania co do wykonania i 

zgodności dla ekologicznej korzyści sieciowej. Firma poszukuje 

partnerów w sektorze konsultingu środowiska morskiego dla 

umiędzynarodowienia produktu w portach świata w oparciu o 

umowy dystrybucji lub licencji. 

20/09/2019 

BOBG20180627001  

Bułgarska firma ma wiele lat tradycji w produkcji wysokiej klasy 

bielizny damskiej. Firma produkuje głównie szeroką gamę 

luksusowych biustonoszy, gorsetów, stringów, bikini. Firma chce 

poszerzyć swoją sprzedaż za granicą i potrzebuje dystrybutorów. 

05/09/2019 

  BODE20180417003  

Niemiecka firma badawcza opracowała system oparty na systemie 

GIS, który umożliwia użytkownikom identyfikację obszarów o 

wysokim potencjale w celu umieszczenia paneli słonecznych za 

pomocą danych skanowania laserowego. Firma poszukuje partnerów 

do zawarcia umowy joint venture lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

12/09/2019 

BORO20180908001 Rumuńskie MŚP specjalizujące się w projektowaniu i wdrażaniu 

systemów elektroenergetycznych, w tym linii napowietrznych i 
21/09/2019 
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podziemnych średniego i wysokiego napięcia, podstacji 

elektrycznych i innych instalacji przemysłowych, chciałoby 

współpracować z partnerami międzynarodowymi w ramach umowy 

o świadczenie usług. 

BOUA20180720001 

Ukraińskie MŚP, specjalizujące się w rozwoju urządzeń przyjaznych 

dla środowiska, poszukuje partnerów do wdrożenia kompleksu do 

utylizacji odpadów o szerokim składzie morfologicznym zgodnym z 

normami europejskimi. Zaletą kompleksu są oryginalne rozwiązania 

technologiczne i projektowe. Docelowymi partnerami są 

przedsiębiorstwa generujące odpady, projektujące i produkujące. 

Możliwe są umowy finansowe i joint venture. 

12/09/2019 

   
Słowa klucze: tworzywa sztuczne, opakowania, branża chemiczna 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOCN20171212001  

Chiński producent biodegradowalnego alkoholu poliwinylowego 

oraz materiałów z polimerów skrobiowych, szuka agentów w 

Europie do promocji swoich chińskich opatentowanych produktów 

rozpuszczalnych w wodzie, które mogą znaleźć zastosowanie w 

wielu branżach, takich jak pakowanie, pakowanie pestycydów, 

pakowanie próżniowe itp.  Poszukiwani agenci w Europie powinni 

mieć udokumentowaną ścieżkę promocji podobnych produktów i 

posiadać dobre kontakty z lokalnymi przedsiębiorstwami 

zajmującymi się opakowaniami. 

08/09/2019 

  BORO20180717001  

Rumuńska firma jest jednym z wiodących producentów 

koagulantów do wody we wschodniej Europie, głównie glinianu 

sodu oraz siarczanu glinu. Firma obecnie jest zainteresowana 

ekspansją rynkową, dlatego poszukuje międzynarodowych 

partnerów biznesowych. Oczekiwana współpraca będzie oparta o 

umowę dystrybucyjną. 

12/09/2019 

  BOUK20180807001  
Firma z UK ulokowana na południowym wybrzeżu Anglii, produkuje 

i dostarcza wysokiej jakości, często niszowe, komponenty 

kompozytowe, które przesuwają granice technologiczne w wielu 

05/09/2019 
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dziedzinach przemysłu . Firma posiada 22 tyś metrów 

kwadratowych bazy produkcyjnej wyposażonej w wysokiej klasy 

sprzęt do produkcji i testowania. Firma oferuje umowę usługową 

dla przemysłu odnawialnego, morskiego, samochodowego, obrony 

oraz kosmicznego. 

BOES20180516001 

Hiszpańskie MŚP, prowadzące działalność w dziedzinie chemii 

analitycznej, oferuje do dystrybucji zautomatyzowane urządzenia 

laboratoryjne i specjalistyczne oprogramowanie do koordynacji 

urządzeń laboratoryjnych i sprzętu. Poszukiwane są instytucje 

badawcze zainteresowane wdrożeniem albo prywatne firmy 

chcące dystrybuować lub wdrażać innowacyjny sprzęt naukowy. 

Oferowane rodzaje współpracy to umowa o świadczenie usług 

dystrybucyjnych i umowa o świadczenie usług. 

28/09/2019 

BOPT20180713003 

Firma z Lizbony w Portugalii opracowuje, produkuje i sprzedaje 

rozwiązania diagnostyczne dla laboratoriów. Stale poszerzają 

asortyment, a ich aktualny katalog zawiera ponad 60 zestawów 

PCR (Polymerase Chain Reaction) w czasie rzeczywistym dla celów 

spożywczych, a  ponad 70 znajduje się w przygotowaniu. 

Przedsiębiorstwo poszukuje do współpracy partnerów biznesowych 

w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i/lub 

umowy pośrednictwa handlowego. 

  

14/09/2019 

BRDE20180301001 

Niemiecka agencja handlowa specjalizuje się w handlu 

opakowaniami. Firma posiada duże doświadczenie zdobywane na 

rynkach Niemiec, Austrii  i Beneluksu, jest obecna w wielu 

sektorach. Firma oferuje usługi agencji handlowej i marketingu 

producentom opakowań. 

08/09/2019 

  BOUK20180806001  

Firma zlokalizowana w Północnej Anglii (Yorkshire) posiada 30 

letnie doświadczenie w różnego rodzaju inżynierii plastiku, 

szczególnie poliuretanu. Firma oferuje 3 główne usługi: 

formowanie wtryskowe, odlewnictwo oraz produkcja form. Firma 

poszukuje partnerów zainteresowanych tego rodzaju częściami na 

zasadzie umowy produkcyjnej lub producentów części chcących 

zwiększyć swoje moce produkcyjne lub ilość produktów na zasadzie 

umowy joint-venture. 

06/09/2019 

  BOBR20180528006  Brazylijska firma z ponad 10-letnim doświadczeniem rynkowym, 

założona w stanie Paraná na południu kraju, jest producentem 
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palet i pudełek składanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), 

przeznaczonego dla sektora spożywczego i farmaceutycznego. 

Poszukują partnerów dystrybucyjnych w Europie i Ameryce 

Łacińskiej. 

04/09/2019 

BORO20180222001 

Rumuńskie przedsiębiorstwo istniejące na rynku od prawie trzech 

stuleci specjalizuje się w formowaniu wtryskowym tworzyw 

sztucznych. Do wyrobu produktów jako tworzywo sztuczne 

wykorzystuje głównie polipropylen i polistyren. Firma poszukuje 

możliwości dystrybucji artykułów gospodarstwa domowego i 

artykułów przemysłowych z tworzyw sztucznych w ramach umowy 

o świadczenie usług dystrybucji. W ramach umowy 

podwykonawstwa firma może również produkować artykuły z 

tworzyw sztucznych zgodnie z wymaganiami i specyfikacjami 

klientów. 

15/09/2019  

BRFR20180823001 

Francuska firma specjalizuje się w imporcie i dystrybucji 

plastikowych pojemników jogurtowych dla francuskich rolników i 

mleczarni. Zajmuje się również sprzedażą plastikowych 

pojemników na śmietanę i serki kremowe. Firma poszukuje nowych 

dostawców w Europie, zdolnych do produkcji od 30 do 70 milionów 

pojemników rocznie z pokrywkami aluminiowymi w ramach 

umowy produkcyjnej.  

27/09/2019 

BOBE20180808002 

Belgijska firma działa w technologii zamykania worków otwartych. 

Elementy wyposażenia do zamykania otwartych worków są 

podzielone na następujące zakresy: szycie, uszczelnianie, klejenie i 

łączenie środków do procesów ręcznych, pół- i w pełni 

automatycznych. Firma chce rozwijać swoją działalność i poszukuje 

dystrybutorów i odsprzedawców sprzętu przemysłowego (umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych i umowy agencyjne). 

06/09/2019 

BRSI20180910001 

Słoweński producent produktów mleczarskich poszukuje 

niezawodnych dostawców dla dwóch rodzajów opakowań. 

Poszukuje on opakowań ekonomicznych i opakowań przyjaznych 

dla środowiska. Partner powinien pochodzić z UE. Proponowany 

rodzaj współpracy to umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych 

i/lub umowa produkcyjna. 

27/09/2019 

BOFR20180827001 Francuskie MŚP oferuje usługi w zakresie testowania, 

projektowania i inżynierii, by wspierać innowacje w dziedzinie 
08/09/2019  
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opakowań. Firma ta wykorzystuje zaawansowane techniki 

symulacji komputerowej do testowania wydajności nowych 

rozwiązań, bez przeprowadzania długich i kosztownych testów 

fizycznych. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z dostawcami 

opakowań lub projektantami na podstawie umów pośrednictwa 

handlowego i świadczenia usług. 

BOHU20180614001 

Węgierski producent borokrzemianowego szkła ornamentowego, 

specjalizujący się w ręcznie robionych, szytych na zamówienie 

karafkach do wina, butelkach typu gin/whisky oraz kieliszkach do 

szampana poszukuje umów dystrybucyjnych. Jego celem jest 

nawiązanie współpracy z dystrybutorami, którzy będą wprowadzać 

na rynek i sprzedawać swoje produkty klientom końcowym. 

Przedsiębiorstwo jest również bardzo zainteresowane współpracą z 

firmami produkującymi napoje lub sprzedającymi figurki do butelek 

na specjalne okazje, takie jak degustacje win lub urodziny. 

11/09/2019 

BOTR20180907001 

Turecka firma, która powstała w 1990 r. mająca siedzibę w Izmirze, 

produkuje nierdzewne stalowe puszki na oliwę z oliwek. Firma chce 

rozszerzyć zakres sprzedaży o nowych partnerów. W związku z tym 

turecka firma poszukuje partnerów w ramach umów 

dystrybucyjnych lub produkcyjnych. 

21/09/2019 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BORO20180821001  

Rumuński wynalazca oferuje innowacyjne interaktywne układanki 

w typie puzzli, zaprojektowane w celu zwiększania zdolności 

słuchania i uczenia się dzieci. Wynalazca poszukuje partnerów w 

sektorze zabawek dla dzieci, chcących wyprodukować grę i 

wprowadzić ją na rynek. Poszukiwane partnerstwo to umowa 

licencyjna i/lub produkcyjna. 

19/09/2019 

BODE20180813001  Innowacyjny dostawca ds. e-learningu z północnych Niemiec 

rozwija szyte na miarę rozwiązania e-learningowe takie jak kursy 
07/09/2019 
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on-line lub kursy szkoleniowe  dla firm, uczelni lub instytucji 

publicznych. Firma oferuje umowy usługowe na podstawie 

kompleksowego rozwiązania: od rozwoju konceptu kursu do 

produkcji oraz projektu platformy. Jako dostawca e-learningu jest 

firmą wykonawczą dla uczelni, która łączy aktualne trendy w 

sektorze e-learningu. 

BRNL20180906001 

Holenderska firma jest znanym hurtownikiem różnych marek 

zabawek drewnianych i mebli szkolnych w Holandii, Belgii i 

Luksemburgu. Aby wzbogacić swoje portfolio firma poszukuje 

nowych dostawców oferujących wysokiej jakości produkty, które 

pasują do środowiska edukacyjnego i wspierają dzieci w rozwijaniu 

ich umiejętności fizycznych lub społecznych podczas zabawy. 

Proponowanym rodzajem współpracy jest umowa o świadczenie 

usług dystrybucji.  

26/09/2019 

BOUA20180830006 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 

mechanicznych puzzli drewnianych 3D. Przedsiębiorstwo chce 

poszerzyć rynek sprzedaży i wykorzystać swój potencjał 

eksportowy. Firma poszukuje partnerów do nawiązania 

długoterminowej współpracy w ramach umowy o świadczeniu 

usług dystrybucyjnych lub umowy pośrednictwa handlowego. 

04/09/2019  

BRTW20180704001 

Tajwański importer poszukuje dostawców lub eksporterów 

produktów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Idealny partner 

będzie z nimi współpracować w celu importu różnych produktów 

dla niemowląt w zależności od potrzeb. Tajwańskie MŚP ma 

również nadzieję na znalezienie nowego partnera, który będzie w 

stanie dostarczyć firmie plastikowe konie hoppingowe odpowiednie 

na place zabaw dla dzieci. Oczekuje się, że w ramach współpracy 

zostanie zawarta umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

04/09/2019 

BOUA20180827003 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 

drewnianych zabawek. Celem firmy jest zwiększenie zasięgu 

geograficznego sprzedaży i wykorzystanie jej potencjału 

eksportowego. Firma poszukuje partnerów do nawiązania 

długoterminowych relacji partnerskich w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

04/09/2019 

BOUK20180712001 Firma z Wielkiej Brytanii jest dostawcą oprogramowania w celu 

zwiększenia kompetencji językowych. Pomaga firmom i instytucjom 
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edukacyjnym tworzyć i uruchamiać dostosowane do potrzeb klienta 

szkolenia i korepetycje w języku angielskim. 

Firma poszukuje komercyjnych partnerstw z firmami sektora MŚP/ 

organizacjami zainteresowanymi wdrażaniem dostosowanych 

programów komputerowych w celu poprawy kompetencji 

językowych personelu na podstawie umowy licencyjnej lub umowy 

o świadczenie usług. 

22/09/2019 

BRME20180903001 

Dystrybutor materiałów artystycznych: ram, szczotek, płócien, 

akwareli, akryli, olejów i innych produktów firmy czarnogórskiej, 

oferuje swoje usługi jako dystrybutor. 

05/09/2019 

BOUK20180815002 

Brytyjska firma produkcyjna z południowego wschodu kraju  

sprzedaje z sukcesem do wielu krajów świata gamę wysokiej jakości 

przynęt z wykorzystaniem platform online. Obecnie firma chce 

rozszerzyć sieć dystrybucji o partnerów, którzy mają kontakty w 

branży akcesoriów wędkarskich i łowieckich, aby powiększyć bazę 

klientów. Poza przynętami firma produkuje broń i wędki oraz 

podbieraki i skrzynki na akcesoria. 

06/09/2019 

 
Słowa klucze: marketing, poligrafia, działalność wydawnicza 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOUK20180801003  

Autor z Wielkiej Brytanii oferuje swoje wsparcie copywritera i 

posiada katalog ponad 20 tytułów dla firm partnerskich w TV, filmie 

oraz produkcji gier video do adaptacji. Autor przyzna partnerom 

dostęp do całego katalogu w zamian za  opłaty za użytkowanie lub 

tantiemy. Poszukiwane jest partnerstwo w oparciu o umowę 

licencyjną.  

11/09/2019 

BOIT20180606001 

Włoska firma z ponad 10-letnim doświadczeniem specjalizuje się w 

zarządzaniu i marketingu w zakresie nadwyżki zapasów 

komponentów elektrycznych, elektronicznych i 

elektromechanicznych. Firma poszukuje partnerów do 

długoterminowych umów - firm produkcyjnych, borykających się z 

09/09/2019 
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problemami związanymi z zarządzaniem w/w komponentami.   

 BRBE20180817001 

Belgijska firma specjalizująca się w produktach do czyszczenia dla 

rynku fleksodruku chce rozszerzyć swoją ofertę poprzez podpisanie 

umowy handlowej lub dystrybucyjnej z producentem tuszy do 

fleksografii. 

05/09/2019 

BOKR20180718001 

Południowokoreańska firma, założona w 2009 roku, poszukuje 

europejskich dystrybutorów i agentów handlowych 

zainteresowanych tuszami drukarskimi, foliami do laminacji oraz 

cyfrowymi drukarkami typu flatbed. 

12/09/2019 

 
Inne 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

 BODE20180423009 

Niemiecka galeria sztuki skupiająca się na współczesnych artystach 

niemieckich i międzynarodowych poszukuje partnerów do umów 

serwisowych, aby rozwijać i realizować projekty oraz promować 

artystów. Ponadto galeria jest zainteresowana wymianą artystów 

oraz pracą nad wspólnymi projektami i wystawami. 

26/09/2019 

BOIL20180805003 

Wiodąca izraelska firma specjalizująca się w projektowaniu i 

produkcji zaawansowanych przewodowych, hybrydowych i 

bezprzewodowych systemów wykrywania włamań i napadu 

poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w Europie 

działających w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa. 

05/09/2019 

 BOES20180816001 

Hiszpańska firma oferuje usługi tłumaczeń ustnych, 

zakwaterowania i logistyki w ramach umowy o świadczenie usług 

na rzecz firm i delegacji biznesowych. Firma posiada sieć 

wykwalifikowanych wielojęzycznych pracowników z dużym 

doświadczeniem, a także szeroką znajomość rynków i kultur 

zarówno hiszpańskich jak i niemieckich. 

  

11/09/2019 

BOUK20180905001 Brytyjski producent antybakteryjnych, licencjonowanych przez 

markę Apple, pokrowców na tablet iPad, sprzedających się z 
11/09/2019 
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sukcesem w sektorze medycznym w 16 krajach, planuje poszerzyć 

swój rynek o organizacje/firmy z sektora medycznego i obronnego 

w Europie. Firma poszukuje partnerów gotowych do współpracy w 

ramach umowy dystrybucji.  

BOUA20180913005 

Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości 

dzianych zabawek, wykonanych z ekologicznych materiałów, ma na 

celu poszerzenie rynków zbytu. Poszukuje partnerów do 

nawiązania długoterminowych relacji partnerskich w ramach usług 

dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

25/09/2019 

  BOTR20180326001  

Turecka firma została założona w 2015 w Kayseri w Turcji. Firma 

produkuje kamienne płyty do grilowania. Firma zajmuje się 

również projektowaniem produktów. Pomimo nowości w branży, 

staje się coraz bardziej popularna w krótkim czasie. Firma 

specjalizuje się w produkcji. Firma produkuje tacki emaliowane do 

piecyków oraz emaliowane grille, które posiadają specjalną płytę 

kamienną. Do rozpalenia tego grilla potrzebna jest butla gazowa 

turystyczna. Firma szuka umowy dystrybucyjnej. 

12/09/2019 

BOIT20180830001 

Włoska firma z północy kraju z ponad 50-cio letnim 

doświadczeniem w produkcji artykułów gospodarstwa domowego, 

wykałaczek i artykułów do przyjęć, bawełny, wełny i pochodnych, 

gąbek i wielofunkcyjnych wilgotnych ściereczek, poszukuje 

partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych. 

12/09/2019 

BOBG20171110001 

Bułgarska firma oferuje sprzęt i usługi azotowania plazmowego. 

Podmiot ten jest w stanie zajmować się kontrolą jakości w tym 

obszarze, oferuje pełne wsparcie w zakresie oferowanych urządzeń 

oraz know-how w sferze technologii procesów azotowania 

plazmowego. W celu zwiększenia udziału w rynku i poprawienia 

swojej pozycji, przedsiębiorstwo rozważa zawarcie umowy 

pośrednictwa handlowego i świadczenia usług dystrybucji oraz 

umowy o świadczenie usług w zakresie azotowania plazmowego.  

11/09/2019 

    


