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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOUK20190426002 

Brytyjska firma z sektora chemicznego specjalizuje się w produkcji 

wyrobów, stosowanych na statkach. Firma poszukuje 

dystrybutorów, by móc rozwinąć swoją działalność na rynku 

międzynarodowym i zaoferować swoje produkty na zagranicznych 

rynkach.  

02/05/2020 

  BORO20190129002 

Nowopowstała rumuńska firma specjalizuje się w naprawie i 

serwisowaniu dla przemysłu stoczniowego, jak również w pracach 

specjalistycznych dla sektora budowlanego przemysłowego oraz 

cywilnego. Firma oferuje swoje usługi zainteresowanym firmom 

budowlanym i chciałby współpracować z zainteresowanymi 

partnerami w oparciu o umowę zlecenie lub podwykonawstwo. 

20/05/2020 

BOIT20190502001 

Włoska firma, produkująca urządzenia do malowania proszkowego i 

posiadająca ponad 40 lat doświadczenia poszukuje zagranicznych 

partnerów, specjalizujących się w dystrybucji urządzeń do 

malowania proszkowego, farb, filtrów oraz wyrobów chemicznych 

stosowanych w tym procesie. Firma poszukuje agentów handlowych 

i dystrybutorów.  

09/05/2020 

  BOHR20190503001  

Chorwacka firma specjalizuje się w produkcji konstrukcji metalowych 

i ich komponentów. Firma przygotowuje również dokumentację 

techniczną (gromadzenie danych, rozwój projektów koncepcyjnych 

oraz szacowanie, tworzenie szczegółowych rysunków technicznych) i 

poszukuje długoterminowych partnerów, którzy potrzebują 

producentów lub podwykonawców konstrukcji metalowych i ich 

komponentów. Firma szuka możliwości podpisania umowy zlecenia 

lub podwykonawstwa. 

20/05/2020 
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BORO20190107001 

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji pojemników 

metalowych na różnego typu odpady poszukuje 

dystrybutorów/kupców na rynku UE. 

09/05/2020 

BOIT20190306001 

Włoska firma mechaniczna, założona w 1963, stała się światowym 

liderem w dziedzinie wysoko precyzyjnej obróbki mechanicznej 

średnich i dużych części, dzięki swoim licznym innowacjom.  Firma 

zajmuje się takimi procesami jak: wiercenie, kucie, frezowanie. 

Znaczące instalacje są umieszczone w najbardziej prestiżowych 

firmach na całym świecie. Firma poszukuje dalszej ekspansji 

zagranicznej z partnerami do zawarcia umów produkcyjnych. 

22/05/2020 

BOUA20190418001  

Ukraiński producent wyrobów metalowych jest częścią grupy firm 

działającej od 20 lat. Firma wykonuje szeroką gamę operacji z 

metalem: dekoracje parkowe, ramy, kraty grillowe itp. Na życzenie 

klienta część pracy można wykonać w obiektach partnerów, podczas 

gdy sam montaż / spawanie jest wykonywany na podstawie 

rysunków technicznych klienta. Firma jest zainteresowana wejściem 

na rynki światowe poprzez umowę dystrybucyjną, umowę 

produkcyjną lub umowę podwykonawstwa. 

 

05/05/2020  

BORO20190107002 

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji metalowych struktur 

do mebli metalowych dla różnych zastosowań, narzędzi oraz 

wyposażenia metalowego poszukuje dystrybutorów na rynku EU. 

09/05/2020 

BOUK20190423001 

Wiodący dostawca systemów oznaczeń z aluminium poszukuje 

partnerów w Europie do dystrybucji swoich innowacyjnych 

produktów, np. oznakowania typu napięta twarz, czy oznakowanie 

tekstylne odpowiednie dla parków industrialnych, lotnisk, jak 

również  dla wydruków wielkoformatowych czy producentów 

znakowania. Produkty są możliwe do wyskalowania co czyni je 

właściwymi do wykonania dużych formatów oznakowania w sposób 

ekonomiczny. Firma poszukuje umowy dystrybucji. 

14/05/2020 

BOUA2018120007 

Ukraińska firma wytwarzająca produkty z metalu takie jak, klamki, 

uchwyty, zawiasy, elementy dekoracyjne poszukuje partnera do 

umowy dystrybucji. Firma mając  ugruntowaną pozycję na rynku 

wewnętrznym oferuje swoje usługi produkcyjne  dla innych 

partnerów z Europy. 

30/05/2020 

  BORO20190409002  Rumuńska firma świadczy kompetentne i kompleksowe usługi w 20/05/2020 
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zakresie: obróbki, konstrukcji metalowych, spawania i montażu i jest 

zainteresowana pracą na zasadzie umowy produkcyjnej lub 

podwykonawstwem. Firma posiada nowoczesny sprzęt CNC to 

zapewnienia wysokiej jakości i efektywności w tworzeniu szerokiej 

gamy produktów i skali produkcji. 

BOIT20190424002  

Włoski podwykonawca w zakresie produkcji i montażu specjalizuje 

się w maszynach i komponentach ze stali nierdzewnej, aluminium i 

stali dla sektora spożywczego, farmaceutycznego, opakowaniowego 

i kolejowego. Firma oferuje produkty na zamówienie wraz z pełnym 

zestawem  usług, takich jak projektowanie, opracowywanie, 

wdrażanie, testowanie i dostawa maszyn i komponentów. Firma 

poszukuje partnerów międzynarodowych do współpracy w ramach 

umowy o produkcję lub podwykonawstwo. 

10/05/2020 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOQA20190508001  

Katarska firma produkuje unikalne, nowoczesne i orientalne meble 

oraz akcesoria wykonane z naturalnych materiałów (lite drewno, 

masa perłowa, mosiądz, skóra, itp.), z wykorzystaniem 

ekskluzywnych tkanin. Firma poszukuje partnerów do współpracy w 

ramach umowy przedstawicielstwa handlowego oraz umowy 

dystrybucji.  

17/05/2020 

BOPT20190508001 

Portugalska firma oferuje swoją koncepcję i usługi produkcyjne 

mebli na wymiar - biurowych, szaf, garderób, kuchennych, drzwi 

wewnętrznych i mebli uzupełniających. Firma jest zainteresowana 

stworzeniem nowych partnerstw zagranicznych, dla nowych rynków 

i klientów, takich jak centra dystrybucji (umowa usług 

dystrybucyjnych) i profesjonalnych klientów jak firmy budowlane i 

architektoniczne zajmujące się projektami dla rezydencji, biznesu i 

hoteli w Europie (podwykonawstwo). 

20/05/2020 
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BRFI20190312001 

Fińska firma projektująca meble oferuje produkty odpowiadające 

rosnącemu zapotrzebowaniu na meble na mniejsze powierzchnie. 

Firma poszukuje producenta dla swoich produktów w Estonii, na 

Łotwie, Litwie, Łotwie lub w Polsce. Oferta firmy obejmuje zarówno 

bardzo innowacyjne nowe produkty, jak i typowe meble, takie jak 

taborety i krzesła. 

17/05/2020 

BOUA20181130003  

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji mebli kasynowych i 

innych akcesoriów do pokera. Firma oferuje: stoły, krzesła, ruletki i 

inne produkty. Są zainteresowani nawiązaniem długoterminowej 

współpracy w formie umowy produkcyjnej z firmami z sektora 

kasynowego. 

02/05/2020 

BRFR20190502001 

Francuski producent parkietu poszukuje rozwiązania 

zmniejszającego palność lub ognioodpornego, które można 

zastosować podczas procesu produkcji przemysłowej drewna. 

Rozwiązanie musi być w pełni opracowane i dostępne na rynku. 

Poszukiwana jest umowa z dostawcą. 

06/05/2020 

 BOIT20190212001 

Włoska firma jest producentem mebli, w szczególności kuchni 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Meble wykonywane są z 

najwyższej jakości włoskich produktów i oferowane są w różnych 

kolekcjach - od tradycyjnego po nowoczesny. Firma poszukuje 

zagranicznych agentów i dystrybutorów. 

 09/05/2020 

 BORO20190408001 

Znajdująca się w północnej Transylwanii rumuńska firma z 28-letnim 

doświadczeniem działa w branży meblarskiej, produkując meble 

dziecięce z litego drewna, jest zainteresowana nawiązaniem 

długoterminowej współpracy z wiarygodnymi partnerami w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy 

produkcyjnej. Wszystkie elementy mebli wykonane są z wysokiej 

jakości drewna, pokryte są ekologicznym lakierem i są przyjazne dla 

środowiska. 

13/05/2020 

BRQA20190513001 

Katarski producent unikalnych nowoczesnych i orientalnych mebli, 

jak też akcesoriów wykonanych z autentycznych naturalnych 

materiałów poszukuje dostawców litego drewna, płyt pilśniowych 

średniej gęstości (MDF), zawiasów i akcesoriów stolarskich. 

Oczekiwany rodzaj współpracy to umowy z dostawcą. 

29/05/2020 

BOTR20190510001 Turecka firma produkująca tworzywa sztuczne specjalizuje się w 21/05/2020 
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produkcji siedzeń stadionowych, mebli ogrodowych i innych mebli z 

tworzyw sztucznych. W celu znalezienia nowych rynków zbytu i 

realizacji potencjału eksportowego firma poszukuje partnerów do 

sprzedaży swoich produktów w ramach umów dystrybucyjnych lub 

handlowych. 

BOES20190423001 

Hiszpański producent rzemieślniczy wyrobów dekoracyjnych i 

meblarskich z metalu, oferuje swoje doświadczenie w produkcji 

luksusowych i ekskluzywnych produktów, takich jak lampy, lustra, 

stoły itp. Usługa obejmuje projektowanie przedmiotów i pełny 

proces produkcji. Firma poszukuje umów produkcyjnych. 

02/05/2020 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

 BOFR20190515001 

Francuska firma, zlokalizowana w regionie wulkanicznym, produkuje 

kamień lawowy i emaliowane produkty lawowe. Produkty są 

dedykowane do różnych sektorów, takich jak dekoracja, meble, 

wnętrza i architektura krajobrazu. Kamień lawowy nadaje 

produktom odporność na wszystkie warunki klimatyczne, raz 

emaliowany, lawa ma wiele cech technicznych i jest znana z 

estetycznego wyglądu. Firma poszukuje nowych agentów i 

dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów na rynkach 

zagranicznych. 

 30 /05/2020 

 BOIT20190522003 

Włoska firma produkuje i dystrybuuje luksusowe produkty do 

prywatnych luksusowych rezydencji i hoteli. Gama ekskluzywnych 

produktów wytwarzana jest na Sycylii przy współpracy z różnymi 

lokalnymi partnerami, takimi jak rzemieślnicy, architekci oraz 

projektanci wnętrz. Firma koncentruje się na poszukiwaniu 

partnerów i dystrybutorów na całym świecie. 

27/05/2020 

BOES20190426001 
Firma, założona w 2011 roku w Barcelonie jako firma rodzinna, 

specjalizuje się w produktach ogrodowych i dekoracyjnych, takich jak 

garnki, wazony i inne elementy dekoracyjne do wnętrz i na zewnątrz. 

21/05/2020 
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Firma dystrybuuje różne marki, które chcą rozszerzyć swoją 

działalność, poszukując dystrybutora lub agenta handlowego w 

Europie, ale sprzedając produkty własnej marki. 

BOUA20190329001 

Ukraińska firma oferuje wysokiej jakości bryły ceramiczne (pasta 

ceramiczna) dla producentów ceramiki dekoracyjnej, okładzin, 

płytek ceramicznych i podłogowych, artykułów gospodarstwa 

domowego i elektrycznych, pamiątek, płyt kościelnych, produktów 

parkowych i ogrodowych, cegieł kwasoodpornych i dachówek. 

Pożądany typ współpracy to umowa produkcyjna. 

17/05/2020 

BOBE20190425001 

Belgijska firma importowo-eksportowa specjalizuje się w dodatkach 

ubraniowych (torebki, szaliki, kapelusze, rękawiczki, portfele), co 

sezon dysponując kolekcją ponad 1000 z nich. Firma posiada biuro 

produkcyjne w Chinach, zajmujące się pozyskiwaniem i produkcją 

tych towarów. Firma sprzedaje je wiodącym markom modowym, 

dystrybutorom oraz domom handlowym. Firma poszukuje agentów 

handlowych dystrybutorów oraz oferuje umowy produkcyjne 

partnerom z Francji oraz północnej i wschodniej Europy. 

09/05/2020 

BOSE20190429001 

Szwedzka firma z sektora MSP, mająca siedzibę na północy kraju, 

produkuje w sposób etyczny i z poszanowaniem środowiska 

skarpetki z organicznych materiałów. Jej produkty charakteryzują się 

pozytywnymi, zabawnymi wzorami i konkurencyjnymi cenami, są też 

bardziej wytrzymałe niż porównywalne produkty dostępne na rynku. 

Firma poszukuje dystrybutorów. 

03/05/2020 

 BOBE20190516003 

Belgijska firma specjalizująca się w dostawie artykułów 

piśmienniczych, artykułów skórzanych oraz elementów z 

luksusowych marek odzieżowych, poszukuje dystrybutorów lub 

agentów. Firma dostarcza akcesoria modowe światowych marek do 

luksusowych sklepów na całym świecie. 

 22/05/2020 

BOUA20190306007 

Ukraińska firma rękodzielnicza, założona w 2015 roku, poszukuje 

agentów handlowych i dystrybutorów w Europie. Jej wyroby to 

akcesoria wykonane z naturalnej skóry o różnej fakturze. Firma 

oferuje również usługi produkcji pod marką własną klientów. 

30/05/2020 

  BOIT20190221002  
Włoska firma z siedzibą na północy Włoch została założona w 1974 

roku. Firma produkuje od tamtej pory 100 % włoskie ubrania. Firma 

posiada własną markę, która dostępna jest w sklepach, ale 

22/05/2020 
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produkuje również ubrania na zlecenie. Firma szuka dwóch typów 

partnerstwa: projektantów lub innych osób zainteresowanych 

produkcją swoich ubrań lub dystrybutorów w celu zwiększenia 

swojego rynku sprzedaży. Firma oferuje umowę dystrybucyjną i 

produkcyjną. 

BOFR20190426001  

Dobrze prosperująca firma tekstylna z Francji, oferująca  

innowacyjne produkty z branży przeciwsłonecznych zacienień, 

poszukuje nowych partnerów w Europie i poza nią. Zainteresowani 

są zbudowaniem długoterminowych relacji z dystrybutorami tej 

branży w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

28/05/2020 

BOBG20190503002 

Bułgarski producent odzieży dziecięcej podpisze umowę usług 

dystrybucyjnych z właścicielami hurtowni lub umowy agencji 

handlowej z niezależnymi agentami i agencjami mody dziecięcej. 

Firma wydaje nowy katalog dwa razy do roku i była na liście 

nominowanych do Junior Design Awards w 2018. Firma tworzy 

przyciągające uwagę projekty dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 

lat. 

11/05/2020 

BRSE20190412001 

Firma z północnej Szwecji specjalizująca się w projektowaniu 

wzorów powierzchni poszukuje europejskiego partnera 

produkcyjnego do produkcji wzorzystych tkanin lnianych (poprzez 

druk cyfrowy lub tkanie) oraz szycia tekstyliów domowych i 

kuchennych. Preferowane jest długoterminowe partnerstwo poprzez 

umowę produkcyjną. 

06/05/2020 

BORO20190422001  

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji unikatowych 

luksusowych torebek i akcesoriów poszukuje potencjalnych 

partnerów z państw członkowskich Unii Europejskiej 

zainteresowanych zawarciem umowy produkcyjnej. 

 

02/05/2020  

  BOAL20190516001  

Firma ta, założona w południowo-zachodniej części Albanii, zajmuje 

się produkcją i przetwarzaniem biżuterii złotej i srebrnej. Oferuje 

dużą liczbę różnych modeli pierścionków, naszyjników, kropli do 

uszu, zegarków i bransoletek itp. Ze złota i srebra. Dzięki ponad 28-

letniemu doświadczeniu na rynku poszukuje partnerów do 

świadczenia usług dystrybucyjnych i umów agencyjnych. 

  17/05/2020  

BOUK20190501001 Brytyjska firma opracowała wysoce innowacyjne zastosowanie 

wybrakowanego bambusa poprzez przekształcenie go w luksusowe 
02/05/2020 



 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

produkty tkane dostępne dla masowej konsumpcji w bardzo 

konkurencyjnych cenach w porównaniu do tradycyjnych produktów 

z papieru. Produkty są wysoce zrównoważone i w 100% pochodzą z 

wybrakowanego bambusa, nie zawierają czynników do usuwania 

tuszu i dlatego są łagodniejsze dla skóry niż produkty z papieru. 

Firma poszukuje dystrybutorów. 

  BOAL20190423001  

Albańska firma odzieżowa, oferuje usługi o wysokim standardzie i 

jakości w dziedzinie projektowania, stylizacji i konfekcji odzieży 

konfekcyjnej. Minęły 23 lata, odkąd jej założyciel odważył się założyć 

firmę. Jest w stanie produkować wszelkiego rodzaju próbki odzieży 

zgodnie z życzeniami i specyfikacjami ustalonymi przez partnerów 

(ale nie tylko), którzy będą zaangażowani w dystrybucję i umowy 

produkcyjne. 

  

 02/05/2020  

BOUK20190522001 

Artystka z Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w ceramice 

artystycznej  w szczególności w modnym oraz historycznym obuwiu 

poszukuje agenta handlowego operującego w sztuce i estetyce. 

Unikalność wyrobów tworzona jest na podstawie dogłębnych badań 

w zakresie historii mody obuwniczej oraz w wyniku wytwarzania 

ręcznego. Proces ten prowadzi do powstania naturalnych rozmiarów 

rzeźb. 

28/05/2020 

BOBA20190502001 

Producent z Bośni Hercegowiny, wytwarza wysokiej jakości pościel 

oraz dywany  z wełny alpaca importowanej z Australii. Kołdry, 

poduszki, prześcieradła dają wysoki komfort spania i charakteryzują 

się jakościowym wykończeniem. Ręcznie wykonane dywany w 

różnorodnych  formach i kolorystykach, robione są na życzenie i 

mogą być zamawiane w dowolnych ilościach wraz z indywidualnymi 

wymogami klienta. Poszukują umowy dystrybucji lub wykonawstwa. 

20/05/2020 

BORO20190418001 

Rumuński start-up oferuje glazurowano- porcelanową biżuterię z 

unikalnym wystrojem. Wszystkie produkty są wykonane ręcznie. 

Firma produkuje porcelanowe kolczyki, bransolety, broszki, 

pierścionki i wisiorki. Firma poszukuje partnerów biznesowych do 

sprzedaży swoich unikalnie zaprojektowanych produktów w ramach 

umowy dystrybucji. 

08/05/2020 

 BOAM20190426001 
Armeńska firma wyspecjalizowana w produkcji różnych produktów z 

eko-skóry, takich jak torebki, nesesery oraz akcesoria. Firma szuka 

usług pośrednika handlowego w ramach umowy dystrybucji lub 

06/05/2020 
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umowy wykonawstwa. 

BOSI20190416001  

Słoweński artysta tworzący unikalne dzieła z ceramiki 

przedstawiające symbole buddyjskie, takie jak święte ptaki, 

poszukuje przedstawiciela handlowego z doświadczeniem w 

dziedzinach sztuki i estetyki w celu sprzedaży swoich dzieł na 

rynkach zagranicznych. 

02/05/2020 

BOAM20190514001 

Armeńska firma specjalizuje się w produkcji różnych typów 

akcesoriów ze skóry, według własnych wzorów lub powierzonych. 

Firma poszukuje usług pośrednictwa handlowego na bazie umowy 

usług dystrybucyjnych, jako że chce eksportować swoje produkty. 

Firma jest też gotowa wytwarzać akcesoria skórzane na zamówienie i 

według wzoru klienta w oparciu o umowę produkcyjną. 

21/05/2020 

BOSI20190509002 

Słoweński producent skarpet technicznych dla osób z konkretnymi 

problemami zdrowotnymi, takimi jak cukrzyca, amputacja kończyn, 

wrażliwe kostki, zmęczenie stóp, dyskomfort i irytacja, poszukuje 

partnerów za pośrednictwem umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

10/05/2020 

BOPE20180511002 

Peruwiańska firma specjalizuje się w opracowywaniu biżuterii 

ręcznie robionej, takiej jak: pierścionki, kolczyki, wisiorki, 

bransoletki, broszki z unikalnymi wzorami, wykonane ze srebra 

próby 925, srebra próby 925, 18kl i 14 kl złota. Produkty są 

wytwarzane w procesie jakości. Firma poszukuje dystrybutorów w 

Europie / na Bliskim Wschodzie / w Azji. 

13/05/2020 

BOIT20190325001 

Mała włoska firma specjalizująca się w bieliźnie krawieckiej 

dedykowanym klientkom o dużych kształtach poszukuje głównie 

inwestorów dla joint venture lub umów finansowania. Firma 

zamierza połączyć tradycję Made in Italy z najnowocześniejszymi 

technologiami noszenia i doskonałymi surowcami, aby stać się 

marką referencyjną dla kobiet o pełniejszych kształtach. Firma 

poszukuje również umów produkcyjnych lub akwizycyjnych. 

Wszystkie kraje kwalifikują się. 

09/05/2020 
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Słowa klucze: branża rolno-spożywcza, cukiernicza, produkcja, 
przetwórstwo, handel, gastronomia 
  

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOLT20190321001 

Litewska firma, produkująca surowce (aromaty, ekstrakty, olejki 

eteryczne) dla sektorów spożywczego i kosmetycznego poszukuje 

dystrybutorów w Japonii, Polsce i Estonii. Proponowane modele 

współpracy to umowa agencyjna, dystrybucyjna oraz spółka joint 

venture. 

14/05/2020 

BOLT20190513003 

Litewska firma oferuje produkt, który umożliwia uprawę zdrowych 

roślin i obfite zbiory. Ten nowy produkt składa się z określonych 

związków pochodzenia roślinnego - bioflawonoidów i kompleksu 

substancji pomocniczych. Firma zamierza pracować na podstawie 

umowy agencyjnej lub usługi dystrybucji. 

28/05/2020 

BRRO20190507001 

Rumuńska firma specjalizująca się w sprzedaży ciągników i sprzętu 

rolniczego poszukuje nowych źródeł/producentów takiego 

specjalistycznego sprzętu, aby zaspokoić potrzeby firmy. Rumuński 

sprzedawca/dystrybutor poszukuje możliwości nawiązania 

długoterminowego partnerstwa w ramach umowy agencyjnej lub 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

20/05/2020 

BOHR20190513001 

Chorwacka firma jest producentem i dystrybutorem sprzętu HoReCa 

(hotelowego, restauracyjnego i gastronomicznego), automatów do 

sprzedaży lodu i stołowych piecyków gazowych. Współpraca 

odbywać miałaby się w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowy franczyzowej. 

23/05/2020 

BRFR20190509001 

Francuskie MŚP z sektora spożywczego poszukuje europejskich 

producentów ekologicznego ryżu, którzy będą w stanie dostarczyć 

ziarna ryżu (głównie skrobię) i którzy są wysoko wykwalifikowani w 

procesie polerowania ziarna. Poszukiwany typ współpracy -  na 

podstawie umowy z dostawcą. 

30/05/2020 

BOHU20190502002 Węgierska firma produkuje i sprzedaje wyśmienite wysokiej jakości 

produkty wędzone, peklowane bresaola / szynka i salami z jelenia, 
08/05/2020 
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dzika, szarego bydła i bawołów wodnych bez lub z niewielką ilością 

konserwantów. Korzystając z najlepszej jakości mięsa dla swoich 

produktów, firma poszukuje nowych dystrybutorów, importerów i 

sklepów ze szczególnym naciskiem na wędliny, hotele i restauracje w 

ramach umów dystrybucyjnych. 

 BOLT20190513002 

Litewska firma rodzinna oferuje pyszny surowy miód z 

liofilizowanymi jagodami, owocami i ziołami. Firma oferuje również 

szeroką gamę naturalnych produktów miodowych, takich jak chleb 

pszczelarski, pyłek, propolis i zestawy prezentów na każdą okazję. 

Firma zamierza pracować na podstawie umowy agencyjnej lub 

dystrybucyjnej. 

30/05/2020 

BOAM20190502001 

Ta armeńska firma produkuje siedem rodzajów herbat ziołowych i 

mieszanek herbacianych. Firma chce rozszerzyć swoje rynki zbytu w 

innych krajach i poszukuje umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

07/05/2020 

BOCZ20190515001 

Doświadczony czeski instytut hodowli bydła opracował urządzenie 

do drapania, dla hodowli świń na dużą skalę. Testy pokazują, że 

poprawia to dobrostan świń. Klient poszukuje dystrybutorów dla 

swojej produkcji na małą skalę, aby podpisać umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych oraz partnerów do produkcji i sprzedaży na 

dużą skalę w ramach umowy licencyjnej. 

22/05/2020 

BOHU20190410001 

Węgierska firma rodzinna z sektora MSP, mająca ponad 15 lat 

doświadczenia w produkcji i sprzedaży wody mineralnej poszukuje 

wiarygodnych partnerów z krajów UE, szczególnie z Niemiec, Austrii, 

Chorwacji, Słowenii, Polski, Czech i Włoch. Firma oferuje wodę w 19-

litrowych baniakach do dystrybutorów oraz oferuje możliwość 

produkcji pod marką własną. 

08/05/2020 

BOIT20190416001 

Innowacyjny start-up z Południowego Tyrolu we Włoszech, stworzył 

nową metodę konserwacji żywności. Firma poszukuje agentów 

działających na rynku międzynarodowym w sektorze spożywczym, w 

szczególności na polu urządzeń do przetwarzania żywności. 

28/05/2020 

BOHU20190304001 

Węgierska firma produkująca suplementy diety poszukuje agentów 

handlowych na terenie Europie Środkowej i Centralnej. Potencjalny 

partner ma zajmować się dystrybucją produktów firmy na lokalnym 

rynku oraz prowadzić działania marketingowe. 

30/05/2020 
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BOAM20190430001 

Armeńska firma z siedzibą w dolinie rzeki Arpa, będącej jednym z 

najlepszych miejsc do uprawiania winogron i innych produktów 

oferuje różne gatunki wina i wódki. Poszukiwani są zagraniczni 

dystrybutorzy. 

08/05/2020 

  

BOMD20190111001 

Mołdawska firma jest zaufanym dostawcą mołdawskiego miodu, 

dobrze znanego ze swoich właściwości smakowych i aromatu, dla 

firm ze wschodniej i zachodniej Europy (włączając Hiszpanię, Francję, 

Niemcy, Słowację, Włochy, Belgię, Polskę, Rumunię i kraje bałtyckie) 

oraz Daleki Wschód. Firma szuka międzynarodowych partnerów do 

współpracy na zasadzie umowy dystrybucyjnej. 

07/05/2020 

  

BOHU20190417001  

Węgierska firma handlująca winem i artykułami spożywczymi 

poszukuje partnerów na rynku azjatyckim, amerykańskim i 

europejskim. Firma chciałaby zostać podstawowym dostawcą 

wyselekcjonowanych win z węgierskich regionów oraz produktów z 

mrożonego drobiu, zwłaszcza skrzydełek i rapek. Firma szuka 

partnerów na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej. 

14/05/2020 

  BOPT20190430002 

Firma z Portugalii jest przetwórcą głęboko mrożonego dorsza z 

wiedzą techniczną sięgająca 30 lat. Dorsz jest przetwarzany zgodnie 

z wymogami klienta i zapotrzebowaniem rynkowym. Firma szuka 

partnerów do komercjalizacji produktów na podstawie umowy 

dystrybucyjnej i może dostosować wygląd i markę do wymagań 

różnych rynków. 

14/05/2020 

  

BOAM20190430001  

Firma z Armenii zlokalizowana w dolinie rzeki Arpa, która jest 

jednym z najlepszych miejsc na uprawę winogron i innych owoców, 

specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju win i wódki. Firma szuka 

dystrybutorów w celu rozszerzenia rynku. 

08/05/2020 

BOFR20190402001  

Francuska firma poszukuje nowych partnerów, gotowych podjąć się 

dystrybucji najwyższej jakości towarów delikatesowych, dostępnych 

pod znaną i prestiżową francuską marką: pudełka upominkowe, 

czekoladki, wino i szampan, specjały takie jak foie gras, czy terrina 

oraz inne produkty delikatesowe: konfitury, herbata, kawa.  

17/05/2020 

BOBG20190515001 

Bułgarska firma hodująca i przerabiająca grzyby shiitake (twardnik 

japoński) oryginalną, naturalną technologią, oferuje suszone, 

bielone, marynowane i świeże grzyby zagranicznym rynkom bio- i 

zdrowej żywności w oparciu o umowy usług dystrybucyjnych. 

28/05/2020 
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BORU20190408003 

Innowacyjna firma z Moskwy jest zaangażowana w produkcję 

dietetycznych, diabetycznych i wzmocnionych witaminami potraw 

(zamienniki cukru, batony owocowe i proteinowe, muesli z różnych 

owoców i cykorii). Żadne z produktów nie zawierają cukru, środków 

zapachowych, konserwantów, barwników itp. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy usług dystrybucyjnych. 

08/05/2020 

BODE20190412001 

Niemiecka firma opracowała nowe receptury i metody produkcji 

wyrobów bezmięsnych i potraw opartych na białku pszenicznym. 

Firma poszukuje partnera, aktywnego jako producent w przemyśle 

spożywczym, zainteresowanego produkcją tych wyrobów w oparciu 

o dostarczone recepty i metody. Obejmuje to produkcję i 

dystrybucję całej gamy wyrobów lub części z nich. Firma oferuje 

umowę licencyjną. 

17/05/2020 

BRES20190513001 

Hiszpańska firma poszukuje nowych partnerów, którzy dostarczaliby 

zdrowe i naturalne produkty, takie jak przekąski, batoniki, gofry, 

makarony bez glutenu, laktozy, cukru, czy konserwantów. 

Oczekiwany rodzaj współpracy - umowa produkcyjna. 

24/05/2020 

BOGE20180801001  

Firma z regionu Vani w Gruzji, jest jedyną firmą z certyfikatem ISO 

22000, która produkuje liście laurowe w Gruzji i oferuje najwyższej 

jakości liście laurowe. Główną zaletą firmy jest nowoczesna 

technologia, ISO 22000 i doświadczenie w eksporcie na całym 

świecie. Firma oferuje liście laurowe o różnych specyfikacjach i 

poszukuje umów na usługi dystrybucyjne. 

 

07/05/2020  

  BOBG20190425002  

Bułgarska firma z północno-wschodniej Bułgarii specjalizuje się w 

produkcji i sprzedaży świeżych i suszonych owoców oraz orzechów. 

Firma poszukuje partnerstw w ramach usług dystrybucji i umów 

produkcyjnych z partnerami europejskimi. 

   

02/05/2020  

BOFR20190405002  

Francuska firma specjalizuje się w dostarczaniu surowców, takich jak 

zboża i nasiona, poszukuje importerów tych produktów w ramach 

umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

 

20/05/2020  

BOUA20190327001 

Ukraińska firma poszukuje inwestora do wysoce opłacalnego, 

innowacyjnego projektu  produkowania spulchnionego miodu. 

Realizacja projektu zajmie 17 miesięcy z opcją przedłużenia. Firma 

jest otwarta na propozycje odnoszące się do warunków wzajemnie 

korzystnej współpracy  oraz efektywnej realizacji projektu w ramach 

24/05/2020 
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umowy finansowania. 

 BOLT20190319001 

Start-up z Litwy specjalizujący się  w produkcji, pakowaniu i 

sprzedaży detalicznej oraz  hurtowej mrożonych, suszonych jagód, 

owoców, warzyw i przypraw. Firma poszukuje partnerów 

reprezentujących sieci sprzedaży oraz sklepów ze zdrową żywnością  

do zawarcia umowy pośrednictwa handlowego lub dystrybucji. 

09/05/2020 

 BORO20190423003 

Firma zlokalizowana w północno-wschodniej Rumunii, produkuje 

bulion na kościach, wyłącznie na naturalnych półproduktach, 

tradycyjnych metodach produkcji i konserwacji. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem dystrybutorów w Mołdawii, Ukrainie, 

Węgrzech, Bułgarii oraz Serbii. 

02/05/2020 

 BOPT20190422001 

Portugalska firma zlokalizowana w pobliżu Benedita, małego 

miasteczka w środkowo-zachodniej części Portugalii, produkuje 

odwodnione warzywa i owoce. Owoce i warzywa wykorzystywane w 

procesie produkcji są certyfikowane przez produkcję biologiczną lub 

zintegrowaną, uzyskiwaną od lokalnych hodowców, którzy 

przestrzegają dobrych praktyk rolniczych. Firma poszukuje 

dystrybutorów na wybranych rynkach europejskich, a także w innych 

obszarach, takich jak Chile, Izrael, Makau, Japonia, Kanada i Meksyk. 

 06/05/2020 

BOAL20190521002 

Albańska firma z 10-letnią tradycją specjalizuje się w produkcji 

oliwek i oliwy z oliwek oraz jej przetwórstwie. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. 

28/05/2020 

BOUA20190509002 

Ukraińska firma z regionu Połtawy produkuje żywność ekologiczną 

(miód i produkty pszczele). Firma poszukuje agentów i 

dystrybutorów na rynkach europejskich w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

22/05/2020 

BOSI20190514001 

Słoweński mikro startup specjalizujący się w produkcji 

dystrybutorów wody pitnej poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów na rynkach UE, szczególnie w regionach o niskim 

zaopatrzeniu w wodę, w obiektach turystycznych, jak również poza 

Europą. Typy spodziewanej współpracy to umowy agencji handlowej 

i usług dystrybucyjnych na komercjalizacje oraz utrzymanie 

logistyczne maszyn. 

23/05/2020 
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BOBG20190412001 

Bułgarski producent generatorów gorącego powietrza, spalających 

pellet z drewna i słomy, stosowanych do ogrzewania dużych 

powierzchni przemysłowych lub rolniczych, szklarni oraz suszenia 

owoców, ziół i ziaren, poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów.  

23/05/2020 

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

Nr oferty Treść oferty Data ważności 

  BOTR20181010002 

Turecka firma specjalizuje się w dystrybucji produktów do 

higieny osobistej szuka partnerów aktywnych w imporcie i 

dystrybucji produktów higienicznych oraz dentystycznych do 

podpisania umowy dystrybucyjnej dla swojego najnowszego 

innowacyjnego ochraniacza higienicznego do szczoteczki do 

zębów. 

21/05/2020 

  BOTR20190502001  

Turecka firma produkuje produkty do pielęgnacji obuwia i 

szuka partnerów do współpracy na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej i komercyjnej. Firma posiada certyfikat ISO 

9001 i eksportuje do wielu krajów. Firma chce zwiększyć swój 

udział w rynku poprzez ustanowienie długoterminowej 

współpracy biznesowej. 

28/05/2020 

BOFR20190509001 

Firma z Korsyki, która tworzy wysokiej jakości certyfikowane 

organiczne produkty kosmetyczne szuka dystrybutorów. Firma 

szuka importerów oraz sprzedawców w celu zwiększenia 

sprzedaży zagranicą. Docelowe rynki to Europa (Austria, 

Grecja, Dania, Niemcy), USA, Chiny oraz Japonia. 

13/05/2020 

BOBG20190510002 

Bułgarska firma powstała w sercu Bułgarskiej Doliny Róż. Jest 

jednym z wiodących eksporterów wody kwiatowej i olejków 

esencji - ponad 20 rodzajów olejków i 10 rodzajów wody. 

Najsłynniejszym jest olejek esencji z róży damasceńskiej. 

Firma  poszukuje umów produkcyjnych z partnerami w 

różnych branżach (kosmetyczna, perfumeryjna, 

30/05/2020 
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farmaceutyczna, spożywcza) lub partnerów do joint venture. 

BOIT20190411002 

Firma włoska zlokalizowana w Palermo, Sycylia, produkuje 

roślinne kosmetyki do ciała,  w tym linie toaletowe dla 

wysokiej kategorii hoteli i pensjonatów. Firma poszukuje 

agentów oraz dystrybutorów w perspektywie 

długoterminowej. 

06/05/2020 

BOLT20190321001 

Litewska firma, produkująca surowce (aromaty, ekstrakty, 

olejki eteryczne) dla sektorów spożywczego i kosmetycznego 

poszukuje dystrybutorów w Japonii, Polsce i Estonii. 

Proponowane modele współpracy to umowa agencyjna, 

dystrybucyjna oraz spółka joint venture. 

14/05/2020 

BOKR20181105002 

Koreańskie MŚP opracowało urządzenie do masażu, które 

wspomaga krążenie krwi. 

Ten produkt jest przenośny z wbudowanymi bateriami, oparty 

na jego lekkości. Jest więc łatwy do noszenia w podróży lub w 

codziennym życiu. Ma ruch falowy w osi obrotu zamiast 

ciśnienia powietrza, co wydaje się być prawdziwą 

wiadomością od wyspecjalizowanego terapeuty. Firma 

poszukuje partnerów do dystrybucji tego produktu na rynek 

europejski. 

28/05/2020 

BOBG20190517001 

Bułgarska firma jest jednym z wiodących dostawców, 

eksporterów i hurtowników ekstraktów botanicznych. Firma 

oferuje różne rodzaje ekstraktów botanicznych - płynne i 

sproszkowane, rozpuszczalne w wodzie, alkohol lub glikol 

propylenowy. Firma poszukuje umowy produkcyjnej na 

podstawie dostarczania różnych produktów (kosmetyki, 

perfumy, farmaceutyki) lub firm do zawarcia umowy o 

wspólnym przedsięwzięciu. 

24/05/2020 

BOUK20190528001 

Ta brytyjska firma poszukuje partnerów biznesowych w wielu 

sektorach do swojej gamy przenośnych, bezdotykowych 

elektrostatycznych systemów dezynfekujących. Produkt jest 

przeznaczony dla rynków komercyjnych i zapobiegania 

zakażeniom i jest obecnie stosowany w takich sektorach, jak 

szkoły i żłobki, statki wycieczkowe, hotelarstwo, siłownie, 

szpitale i wiele innych. Firma poszukuje partnerów 

biznesowych i sprzedawców detalicznych do umów 

29/05/2020 
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dystrybucyjnych. 

BOES20190506002 

Hiszpańska klinika specjalizująca się w pomocy pacjentom po 

udarze w odzyskaniu mobilności i codziennych zdolności 

życiowych, opracowała innowacyjną siłownię, w której 

pacjenci z udarem mogą pracować nad powrotem do 

sprawności. Firma dysponuje sprzętem, specjalistami i 

metodami testowania dowolnej technologii (oprogramowania 

lub sprzętu) z prawdziwymi pacjentami i pomiaru wyników. 

Firma oferuje usługi badań klinicznych twórcom 

innowacyjnych technologii rehabilitacji neurologicznej w 

ramach umów podwykonawstwa. 

06/05/2020 

BOPT20190430001  

Portugalska firma z sektora MŚP projektuje, opracowuje i 

wdraża urządzenia medyczne, pozostające w  unikalnej 

synergii pomiędzy inżynierią a zdrowiem. Firma poszukuje 

dystrybutorów urządzeń medycznych do zajęć rehabilitacji 

fizycznej. Proponowane urządzenie medyczne to platforma 

ciśnieniowa z wizualnym biofeedbackiem. Firma poszukuje 

agentów handlowych do reprezentowania nowego urządzenia 

medycznego, a także dystrybutorów z doświadczeniem i 

wiedzą z zakresu urządzeń medycznych z dziedziny terapii 

fizycznej i rehabilitacji. 

06/05/2020 

BRUK20190523001 

Brytyjska firma specjalizuje się w prowadzeniu zajęć dla osób 

o szczególnych potrzebach, takich jak demencja, trudności w 

uczeniu się i upośledzenie fizyczne. Firma stara się rozwijać i 

poszerzać swoją ofertę produktów, aby wspierać tych ludzi i 

ich specyficzne potrzeby. Firma zainteresowana jest 

nawiązaniem współpracy o świadczenie usług dystrybucyjnych 

z partnerami, którzy mogą dostarczać specjalnie 

zaprojektowane produkty do działalności w celu zaspokojenia 

potrzeb swoich klientów. 

24/05/2020 

BOIT20181221002 

Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 

sprzętu medycznego w dziedzinie analiz laboratoryjnych i 

innych zastosowań.  Projektowanie, rozwój i produkcja 

odbywają się we własnym zakresie, fabryki znajdują się w 

jednym miejscu. Firma poszukuje umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.  

 29/05/2020 
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BRUK20190523002 

Szanowany i uznany brytyjski dostawca NHS (National Health 

Service), usług środowiskowych i opiekuńczych chce 

rozszerzyć swoje portfolio produktów. Firma poszukuje 

nowych rozwiązań w zakresie technologii wspomagających, 

innowacyjnych urządzeń i produktów, które wspierają osoby 

niepełnosprawne fizycznie i psychicznie, w warunkach 

długoterminowych i osoby starsze. Rodzaj współpracy - 

umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

28/05/2020 

BOCN20190508001  

Działająca zarówno w Chinach, jak i w Szwajcarii firma jest 

agencją regulacyjną z pełną obsługą firm farmaceutycznych, 

producentów urządzeń medycznych i organizacji badań 

klinicznych, laboratoriów biotechnologicznych, produktów do 

diagnostyki in vitro oraz producentów odżywek i kosmetyków 

z Europy. Firma oferuje współpracę w ramach umów 

outsourcingowych. 

  21/05/2020  

  BOUA20190325001  

Ukraińska firma produkuje wyroby medyczne do profilaktyki i 

leczenia różnych chorób układu mięśniowo-szkieletowego i 

rehabilitacji po wypadkach, uszkodzeniach, zabiegach 

chirurgicznych. Firma sprawdziła się jako niezawodny partner 

na rynku ukraińskim i za granicą. Firma ma udane 

doświadczenie w działalności eksportowej i chciałaby 

rozszerzyć obszar eksportu. Poszukuje partnerów 

zagranicznych do nawiązania współpracy w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

 

02/05/2020  

BRUK20190523003 

Uznana i ceniona brytyjska firma z południowo - zachodniej 

części Wielkiej Brytanii specjalizująca się w dystrybucji 

rozwiązań w zakresie zapobiegania infekcjom, sterylizacji i 

odkażania dla NHS (National Health Service) i prywatnych 

dostawców opieki zdrowotnej, poszukuje unikalnych i 

nowatorskich rozwiązań w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. 

24/05/2020 

BONL20190517001 

Zlokalizowany w Haarlem, holenderski mały podmiot 

gospodarczy oferuje umowę produkcyjną lub zlecenia usługi 

na zewnątrz w celu produkcji urządzeń medycznych w swoim 

zakładzie w Szanghaju, Chiny pod zarządem europejskim. 

Komponenty są produkowane  w ramach audytowanej sieci i  

są montowane jak i  testowane w zakładzie w Szanghaju. 

20/05/2020 
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Firma poszukuje właścicieli marek i znaków handlowych 

poszukujących partnerów  produkcyjnych w celu redukcji 

kosztów i zabezpieczenia ciągłej jakości. 

 
Słowa klucze: ICT, bezpieczeństwo, elektryka i elektronika  
  

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

 BOBE20190507001 

Belgijska firma utworzona w 2010 r. oferuje rozwiązania „Web-to-

Store”, które pomagają sklepom z cegłami i zaprawom, 

restauracjom i firmom generować kroki dzięki korzystaniu z 

Internetu, w szczególności poprzez aplikacje geolokalizacyjne. Firma 

pomaga markom i sprzedawcom detalicznym budować i wdrażać 

lokalizatory sklepów na swoich stronach internetowych i 

aplikacjach mobilnych. Firma jest skierowana do sektora 

detalicznego i marek dystrybuowanych za pośrednictwem sieci 

franczyzobiorców i poszukuje umów licencyjnych lub handlowych. 

09/05/2020 

BOUK20190521002 

Brytyjska firma opracowała globalny rynek innowacji, który daje 

MŚP / uniwersytetom możliwość zaprezentowania produktów i 

rozwiązań technologicznych. Daje to również dużym korporacjom 

możliwości pozyskiwania technologii. Platforma jest dobrze 

ugruntowana w Wielkiej Brytanii i USA z globalnym ruchem / 

klientami. Firma chce teraz znaleźć partnerów, którzy utworzą 

platformę w swoim kraju, aby zapewnić zlokalizowane wersje 

platformy na podstawie umowy agencyjnej. 

27/05/2020 

BORU20190315004 

Rosyjska firma z siedzibą w Moskwie, z prawie dziesięcioletnim 

doświadczeniem, która opracowuje systemy analizy inżynierskiej, 

poszukuje partnerów do podpisywania umów licencyjnych na ich 

flagowe komputerowe systemy inżynieryjne. 

 

13/05/2020  

BOGR20190410001 

Grecka firm z sektora MSP działa jako partner strategiczny firm 

przechodzących transformację cyfrową. Firma tworzy 

oprogramowanie do zastosowań sieciowych i mobilnych oraz 

opracowuje innowacyjne rozwiązania cyfrowe. Firma oferuje usługi 

outsource'ingu firmom z sektorów handlu detalicznego, 

06/05/2020 
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restauracyjnego, bankowego u turystycznego w celu dostarczania 

im cyfrowych narzędzi do optymalizacji zadowolenia klienta z 

obsługi. 

BODE20190502001 

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji 

elektroniki użytkowej (odbiorniki radiowe z i bez Bluetooth, DAB, 

połączeniem internetowym, przenośne odtwarzacze DVD, centra 

muzyczne z technologia WiFi, gramofony itp.). Firma poszukuje 

dystrybutorów i agentów handlowych z krajów Europy, oferując 

umowę na wyłączność. 

06/05/2020 

BRBG20190503001 

Bułgarska firma specjalizująca się w instalacji i obsłudze urządzeń 

bezprzewodowych i przewodowych inteligentnego domu poszukuje 

nowych dostawców urządzeń Z-wave (i kompatybilnych) oraz kart 

kontrolnych. Obecnie głównym celem firmy są inteligentne wagi i 

lustra, a także inteligentne urządzenia zabezpieczające. Firma 

poszukuje umów dystrybucyjnych. 

11/05/2020 

  BOES20190506001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w tworzeniu aplikacji wirtualnej, 

rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości dla sektora turystyki, 

edukacji, ochrony zdrowia oraz budowlanego. Firma oferuje 

infografiki oraz video 360º, modele 3D, renderowanie 

architektoniczne oraz usługi związane z wirtualną i rozszerzoną 

rzeczywistością. Firma oferuje usługi podwykonawstwa dla firm z 

Europy oraz krajów stowarzyszonych zainteresowanym zawarciem 

umowy na takie usługi wraz ze wsparcie w tym obszarze. 

09/05/2020 

BOTR20190522001  

Turecka firma specjalizuje się w produkcji 19-calowych szaf 

serwerowych, sieciowych, szaf bezpieczeństwa i centrów danych 

oraz innych akcesoriów. Firma posiada ponad 50% udziałów w 

tureckim rynku obudów szaf i eksportuje swoje produkty do ponad 

80 krajów. Poszukiwani są dystrybutorzy w Europie. 

24/05/2020 

BOTR20190507003 

Turecka firma specjalizuje się w produkcji skrzynek do 

oprzyrządowania systemów telewizji przemysłowej (CCTV), 

wieszaków telekomunikacyjnych, sieci i systemów kontaktowych 

itp. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów w 

Europie. 

09/05/2020 

BRBE20190516001 Belgijska firma założona w 2005 roku specjalizuje się w rozwoju 

rozbudowywanych platform zarządzania relacjami z klientami 
28/05/2020 
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(CRM). Posiada oddziały w różnych krajach Europy. Opracowała 

platformę CRM, która organizuje, automatyzuje i synchronizuje 

reguły, marketing, sprzedaż i obsługę klienta. Firma poszukuje firm 

z branży CRM, które chcą zintegrować szybko rozwijającą się 

międzynarodową grupę. Interesuje je umowa przejęcia. 

 BOUK20190322003 

Ta brytyjska firma informatyczna opracowała oprogramowanie, 

które pomaga zarządzającym kolekcjami np. bibliotekarzom 

zarządzać swoimi kolekcjami książek, dokumentów i informacji. 

Oprogramowanie jest odpowiednie dla małych i średnich bibliotek 

lub firm zarządzających danymi. Ma dobry udział w rynku 

krajowym, ale chce dalej rozwijać się na poziomie 

międzynarodowym w sektorach, w tym kancelariach prawnych, 

szkołach, więzieniach i organizacjach rządowych. Oprogramowanie 

jest oferowane do licencjonowania i umowy agencyjnej. 

24/05/2020 

BRUK20190517001 

Brytyjska firma inżynierska opracowała system przetwarzania 

odpadów na energię, który przekształca przemysłowe odpady 

spożywcze w energię dla uniwersytetów, szpitali itp. Przedsiębiorca 

brytyjski poszukuje firmy programistycznej z doświadczeniem w 

programowaniu procesów automatyzacji Rockwell w celu realizacji 

umowy outsourcingowej. Partner będzie musiał połączyć 

programowalny sterownik logiczny poprzez połączenia 

ethernetowe z innymi urządzeniami, monitorować programy na 

platformie dostawców usług w chmurze i zarządzać kodem 

Rockwella na wdrożonych urządzeniach. 

19/05/2020 

BOUA20190509001 

Ukraińska firma inżynierii produkcji produkuje szafki wewnętrzne i 

zewnętrzne, systemy klimatyzacji i monitoring dla nich dla rynku 

telekomunikacyjnego, centrów danych, branży transportowej, 

przedsiębiorstw przemysłowych, przedsiębiorstw energetycznych.  

Firma poszukuje usług dystrybucyjnych lub partnerów do umów 

produkcyjnych wśród integratorów systemów, dealerów i 

producentów sprzętu telekomunikacyjnego. 

28/05/2020 

BOFR20190311001  

Łatwa w użyciu, intuicyjna platforma do zarządzania i wspierania 

zbiorowej inteligencji jest oferowana przez francuskie MŚP. 

Platforma może być wykorzystywana do zarządzania projektami 

online (wdrażanie myślenia projektowego, zdalne omawianie 

strategii biznesowych, badanie społeczności itp.) Poprzez szeroką 

  

16/05/2020  
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gamę ćwiczeń, sprawia, że uczestnicy skupiają się wynikach 

jakościowych. Firma poszukuje agentów handlowych. 

  BORS20190403001  

Serbska firma programistyczna oferuje rozwiązania ICT, poczynając 

od bezpiecznego oprogramowania dla urządzeń komunikacji 

mobilnej, aż po złożone systemy przemysłowe i informacyjne. Firma 

opracowuje prototypy, wymagające rozwiązania i zapewnia 

wsparcie w dziedzinie ICT, bezpieczeństwa danych, systemów czasu 

rzeczywistego, aplikacji internetowych / intranetowych. Firma chce 

rozszerzyć swój rynek poprzez umowę agencyjną i outsourcingową. 

   

03/05/2020  

BORO20190506001  

Firma aktywnie działa w dziedzinie internetowych usług 

programistycznych - tworzy i konfiguruje strony internetowe i 

sklepy internetowe, które znajdują się w Rumunii. 

Koncentruje się głównie na projektowaniu i konfigurowaniu witryn 

prezentacyjnych i sklepów internetowych e-commerce. Firma jest 

zainteresowana oferowaniem swoich usług za pośrednictwem 

umowy agencyjnej i / lub umowy outsourcingowej w celu 

wykonania usługi i / lub zostania podwykonawcą. 

 

30/05/2020  

BOAM20190515001  

Armeński start-up opracował ochronę przed phishingiem - usługę 

wdrażania uwierzytelniania poczty e-mail, która działa na różnych 

protokołach. Firma wdraża uwierzytelnianie poczty e-mail bez 

ryzyka w najkrótszym czasie. Dostawcy usług hostingowych i 

dostawcy usług IT mogą korzystać ze specjalnej platformy do 

świadczenia usług dla swoich klientów. Firma oferuje współpracę 

na podstawie umowy agencyjnej. 

 

21/05/2020  

BODE20190424003 

Oferowane oprogramowanie  -Software as a Service (SaaS) jako 

rozwiązanie jest systemem oceny pracy następnej generacji i 

zostało zbudowane  na zasadzie gromadzenia danych opartych na 

praktycznych cechach charakterystycznych, takich jak zintegrowana 

biblioteka umiejętności. Niemiecka firma poszukuje niezależnej 

firmy konsultacyjnej z sektora zasobów ludzkich (HR) do kooperacji 

w ramach agencji handlowej lub licencji. 

07/05/2020 

BOHR20190426002 

Chorwacka firma wykonuje wysokiej jakości dokumentację 

techniczną dla statków z kadłubami stalowymi lub aluminiowymi. 

Firma posługuje się oprogramowaniem 3D  typy: CADDS5 ( 

Platforma Trident) oraz AVEVA Marine 12.1.SP5. Firma jest 

zainteresowana umowami zlecenia usługi na zewnątrz lub 

10/05/2020 
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podwykonawstwa.  

BOAL20190520001 

Jest to albańska firma, założona w Tiranie w 2011 roku. Świadczy 

usługi rozwoju oprogramowania i jest zainteresowana znalezieniem 

partnerów działających w dziedzinie ICT, aby oferować outsourcing 

IT / usługi bliskiego zasięgu. Specjalizuje się w oferowaniu różnych 

usług, takich jak tworzenie oprogramowania, tworzenie 

oprogramowania na zamówienie dla stron internetowych, urządzeń 

mobilnych i komputerów, tworzenie baz danych, integracja i 

utrzymanie, bezpieczeństwo IT itp. Umowa o podwykonawstwo i 

outsourcing byłaby odpowiednia do współpracy. 

27/05/2020 

BOFI20190418001 

Fińska firma startupowa opracowała aplikację na smartfony do 

jazdy kolarskiej wewnątrz pomieszczeń. Innowacyjna aplikacja nie 

wymaga zewnętrznego czujnika do pomiaru prędkości. Produkt jest 

testowany przez użytkownika i gotowy na rynek. Firma poszukuje 

licencjobiorców typu White Labels (producentów rowerów 

wewnętrznych, siłowni itp.). Użytkownik może zainstalować 

aplikację na dowolnym smartfonie, a aplikacja sprawia, że jazda na 

rowerze w monotonnym otoczeniu wewnętrznym, staje się 

ekscytująca, co z kolei pomaga motywować użytkowników do 

ćwiczeń. 

06/05/2020 

BOMK20190515001 

Macedońska firma specjalizująca się w sprzedaży internetowej i 

marketingu online oferuje aplikację mobilną do reklamowania 

kuponów rabatowych i codziennych ofert lokalnych firm. Aplikacja 

pozwala użytkownikom zaoszczędzić pieniądze, informując ich o 

zniżkach dostępnych w zarejestrowanych sklepach handlowych 

znajdujących się w pobliżu, a kupcy korzystają ze zwiększonych 

przychodów i obniżonych kosztów marketingu o 30 procent. Firma 

poszukuje partnerów MSP zainteresowanych potencjalną 

współpracą w ramach umowy agencyjnej. 

21/05/2020 

BRTR20190509001 

Turecka firma z siedzibą w İzmir w Turcji produkuje przemysłowe 

systemy laserowe. Poszukiwani są dostawcy elementów optycznych 

skupiających podczerwień. Pożądany typ współpracy - umowa z 

dostawcą. 

20/05/2020 

  BODE20190424001  
Niemiecka firma oferuje inteligentne oświetlenie LED  oraz 

kontrolery oświetlenia do użytku przemysłowego / systemów 

wizyjnych maszynowych. Zintegrowane czujniki oraz cyfrowe 

08/05/2020 



 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

przetwarzanie sygnału pozwala na unikatową funkcjonalność i 

precyzję w doborze komponentów jak również stabilność i 

niezawodność parametrów. Wtyczka plug&play + standardowy 

protokół komunikacyjny odpowiadają wszystkim wymogom 

sieciowym w ramach przemysłu Internetu Rzeczy w przemyśle 4.0. 

Poszukiwani są agenci komercyjni i / lub umowa dystrybucyjną. 

  BOBG20190425001  

Bułgarska firma specjalizuje się w wytwarzaniu produktów 

elektronicznych i elektromechanicznych, detali z tworzyw 

sztucznych, metalowych skrzynek, wiązek kablowych, lamp 

wewnętrznych i ulicznych / parkowych LED (dioda 

elektroluminescencyjna), oświetlenia LED dla stacji benzynowych i 

zegara LED z jednym / dwoma termometrami. Firma poszukuje 

dystrybutorów, umowy produkcyjnej i oferuje podwykonawstwo 

partnerom zagranicznych. 

06/05/2020 

BOIT20190515002 

Włoski startup z sektora technologii kosmicznej rozwija dwie linie 

produktów: elektryczny moduł napędowy odpowiedni do małych 

satelitów oraz trzy chemiczne systemy napędowe oparte na 

nadtlenku wodoru. W 2020 firma planuje wypuścić na rynek swój 

elektryczny moduł napędowy i poszukuje partnerów do jego 

integracji w platformy satelitarne w oparciu o umowy produkcyjne 

lub joint venture. 

24/05/2020 

BOIT20190520001 

Włoski startup specjalizujący się w nowoczesnych  czujnikach 

inercyjnych opracował nową generację inercyjnego sensora ruchu, 

który łączy skompensowane temperaturowo akcelerometr, 

żyroskopy i magnetometry. Zapewnia dokładny ruch ponoszenia, 

prędkość, przyspieszenie i rotację kątową. Może być stosowany w 

sektorach: offshore gaz i ropa, inteligentne rolnictwo, automatyka i 

drony, odnawialna energia, system monitorowania helikoptera. 

Firma poszukuje dystrybutorów/partnerów na całym świecie. 

23/05/2020 

 BOCZ20190418001 

Czeska firma specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju, produkcji i 

konserwacji systemów robotyki, zautomatyzowanych linii 

produkcyjnych, maszyn jednocelowych. Wdrożona technologia jest 

zawsze dostosowywana do wymagań klienta. Firma oferuje  

podwykonawstwo. 

27/05/2020 

BORU20190318015 Rosyjska firma specjalizująca się w wytwarzaniu produktów 

elektronicznych poszukuje międzynarodowych partnerów do 
13/05/2020 
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zwarcia umowy dystrybucji lub pośrednictwa handlowego. 

BOTR20190509004 

Turecka firma z siedzibą w Izmir produkująca przemysłowe systemy 

laserowe poszukuje międzynarodowych dystrybutorów i agentów 

handlowych. Firma oferuje certyfikowane (znak CE) systemy 

wpływające na zwiększenie produkcji, wydajności i jakości, mające 

sprostać potrzebom różnych klientów w wielu sektorach 

technologii laserowej. 

 13/05/2020 

BOES20190405001 

Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji drukarek 3D i oferuje 

różnorodne urządzenia drukujące z różnymi rozwiązaniami 

technologicznymi, zarówno własnej produkcji, jak i importowane. 

Poszukuje umów handlowych i umów dystrybucyjnych. 

15/05/2020 

BRIL20190430001 

Izraelska firma dostarcza komponenty elektroniczne do systemów 

przemysłowych dla różnych sektorów - medycznego, przetwarzania 

danych, telekomunikacyjnego, sieciowego i innych. Firma poszukuje 

producentów takich wyrobów, jak bazowe płytki drukowane oraz 

systemy złącz, którzy chcą dotrzeć do nowych klientów i zdobyć 

dobra pozycję na rynku. Firma oferuje współpracę jako dystrybutor 

lub agent handlowy. 

02/05/2020 

BORU20190318012 

Rosyjska firma elektroniczna, która zajmuje się rozwojem i 

produkcją szeregu zaawansowanych technologicznie produktów dla 

nanotechnologii, poszukuje partnerów za granicą do podpisywania 

umów joint venture i dystrybucji usług. 

13/05/2020 

 
Słowa klucze: transport, spedycja, logistyka, branża motoryzacyjna 
   

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

 BOFR20190425001 

Francuska firma oferująca wysokiej jakości sprzęt do ochrony 

motocykli, skuterów i rowerów poszukuje obecnie dystrybutorów w 

Europie w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

22/05/2020 

BOPT20190328002  Portugalska firma z Coimbry oferuje usługi (w ramach umów 

produkcyjnych lub podwykonawstwa) z zakresu rozwoju rozwiązań 
16/05/2020 
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„pod klucz” dla przemysłu 4.0. Zespół dysponuje długoletnim 

doświadczeniem w zakresie technologii i przemysłu kosmicznego w 

Portugalii. Dzięki ponad 10.letniemu doświadczeniu w zarządzaniu 

projektami i oferowaniu produktów (motoryzacja i przestrzeń 

kosmiczna), precyzyjnej obróbce i automatyzacji firma dostarcza 

rozwiązania obejmujące wszystkie kluczowe etapy łańcucha 

wartości. 

BOUA20181230003  

Ukraińska firma jest jednym z największych producentów 

metalowych kontenerów do transportu odpadów budowlanych, 

stałych,  rolnych, złomu, stłuczki szklanej w Ukrainie. Firma 

produkuje różne rodzaje kontenerów. W celu rozszerzenia swojego 

rynku dla tych produktów, firma poszukuje zagranicznych kupców do 

umowy produkcyjnej.  

20/05/2020 

BOSI20190508001  

Słoweńskie MŚP specjalizujące się w projektowaniu i produkcji 

prototypów maszyn do ulepszania zautomatyzowanych linii, 

zautomatyzowanych systemów logistycznych i transportowych 

(podnośniki regałowe, przenośniki rolkowe, podnośniki 

hydrauliczne) oferuje usługi projektowe i produkcyjne w celu 

opracowania innowacyjnych maszyn lub optymalizacji istniejących. 

Firma poszukuje umów na podwykonawstwo, outsourcing i 

produkcję. 

 

15/05/2020  

  
Słowa klucze: maszyny, narzędzia, części 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOFR20190318001 

Francuska firma z sektora MSP, mająca siedzibę w południowo-

wschodniej Francji, opracowuje i produkuje komponenty techniczne 

oraz podzespoły używane w procesie formowania wtryskowego 

termoplastycznych tworzyw sztucznych. Firma oferuje usługi 

podwykonawstwa i produkcyjne. 

07/05/2020 

BOSI20190111001 
Słoweńska firma jest producentem zawieszenia i części zamiennych 

do ciężarówek, autobusów, traktorów maszyn roboczych i 

budowlanych np. końcówek drążków kierowniczych, przegubów i 

06/05/2020 
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sworzni. Firma poszukuje nowych możliwości na rynkach 

zagranicznych w oparciu o umowy agencji handlowej i usług 

dystrybucyjnych z firmami specjalizującymi się w sprzedaży części 

zawieszenia. 

BRES20190517001 

Hiszpańskie MŚP specjalizujące się w automatycznych systemach 

czyszczenia statków poszukuje dostawcy (do umowy produkcyjnej) 

bezszczotkowego bezczujnikowego silnika prądu stałego do 

integracji z robotem do podwodnego czyszczenia kadłubów statków. 

23/05/2020 

BOUA20181230008 

Ukraińska firma z południa kraju specjalizująca się w produkcji 

wysokiej jakości pasów transmisyjnych chce znaleźć partnerów 

zagranicznych i oferuje swoje usługi w ramach umowy produkcyjnej. 

02/05/2020 

BOTR20190409001  

Turecka firma założona w 1986 r. produkuje gumowe części 

zamienne do maszyn budowlanych, dla górnictwa, systemów 

kolejowych, przemysłu obronnego itp. Firma specjalizuje się głównie 

w elementach gumowych, poliuretanowych, plastikowych i 

metalowych. Oferuje  elementy tłumiące drgania, elementy 

uszczelniające  (uszczelnianie mieszkowe), membrany, itp. Firma 

poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych oraz oferuje 

współpracę w ramach umowy produkcji.  

13/05/2020 

 BOTR20190326001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji gumowych części 

zamiennych do maszyn budowlanych jest jedną z wiodących firm w 

kraju. Firma ma również zdolność do produkcji specjalnie 

zaprojektowanych zamówień. Części zamienne wykonane z 

poliuretanu, polietylenu i tworzyw sztucznych również wchodzą w 

zakres firmy. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych 

oraz oferuje umowy produkcyjne. 

03/05/2020 

BRDE20190529001 

Niemiecka firma działająca jako agencja handlowa oferuje umowy 

dostawcom motoryzacyjnym. Produkty będące przedmiotem 

zainteresowania obejmują części wewnętrzne i zewnętrzne, a także 

elementy elektroniczne. Niemiecka firma ma wieloletnie 

doświadczenie i ma ugruntowaną pozycję na rynku motoryzacyjnym. 

Modułowe pakiety wsparcia w ramach umowy agencyjnej są 

zaprojektowane zgodnie z wymaganiami partnera. 

29/05/2020 

BOHR20190515001 Autoryzowany, chorwacki dystrybutor przemysłowego sprzętu 

pralniczego na kraje Europy Wschodniej poszukuje partnerów w 
28/05/2020 
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Czechach, Rumunii, Polsce, Albanii, na Malcie i na Cyprze. Mają oni 

dostarczać maszyny do hoteli, apartamentów na wynajem i pralni. 

BOBE20190527002 

Belgijska firma, założona 25 lat temu, zajmuje się produkcją jedno- i 

wielopunktowych systemów smarowania, stosowanych w takich 

sektorach przemysłu ciężkiego jak górnictwo, produkcja cementu, 

samochodowy, hutniczy. Maszyny te to autonomiczne, elektro-

mechaniczne smarowacze, których zastosowanie umożliwia redukcję 

kosztów utrzymania. Firma poszukuje dystrybutorów. 

28/05/2020 

BOTR20190429001  

Dynamiczna turecka firma produkuje maszyny do kruszenia skał. 

Firma uczestniczy w handlu zagranicznym i posiada certyfikaty ISO 

9001:2015 oraz CE. Firma szuka zaufanych dystrybutorów oraz 

agentów komercyjnych z szeroką znajomością oraz siecią kontaktów 

w sektorze wydobywczym i budowlanym. Firma oferuje również 

umowę produkcyjną do produkcji specjalnie zaprojektowanych 

produktów na życzenie klienta. 

05/05/2020 

  BODE20190509001  

Niemiecka firma z długoletnią tradycją w produkcji narzędzi 

precyzyjnych szuka partnera z dystrybutorami i agentami 

komercyjnymi na całym świecie. Ich portfolio produktów zawiera 

narzędzia skrawające, zawory, wiertarki, piły, skrobaki itp. Firma 

specjalizuje się również w nanoszeniu powłok zgodnie z najnowszą 

fabryką zajmująca się powlekaniem próżniowym. 

14/05/2020 

  BORU20190315007  

Rosyjska firma z Moskwy produkuje automatyczne mierniki 

taśmociągowe, które są systemami ułatwiającymi pomiar przepływu 

ładunku w różnego rodzaju przedsiębiorstwach w sposób ciągły. 

Firma szuka partnerów do umowy dystrybucyjnej.  

13/05/2020 

 BODE20190513001 

Niemiecka firma zajmująca się rozwojem i produkcją szerokiej gamy 

komponentów hydrauliki olejowej do zastosowań zarówno 

stacjonarnych, jak i mobilnych (maszyny rolnicze i budowlane), a 

także elektrowni, poszukuje partnerów dystrybucyjnych. Ponadto 

firma poszukuje producentów maszyn, zainteresowanych integracją 

oferowanych komponentów hydraulicznych do swoich produktów. 

W tym wypadku firma oferuje działania jako podwykonawca. 

17/05/2020 
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Słowa klucze: finanse, księgowość, consulting, pośrednictwo pracy, 
outsourcing, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo 
   

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOAM20190517001 

Armeńska firma specjalizuje się w szerokim zakresie usług 

prawnych. Firma poszukuje umów agencji handlowej z innymi 

zagranicznymi partnerami świadczącymi takie usługi.  Główne 

wymaganie to obsługa klientów chcących wejść na rynek Armenii. 

29/05/2020 

 BOUK20190502001 

Doświadczona brytyjska firma doradztwa chemicznego oferuje 

wsparcie regulacyjne firmom, które chcą sprzedawać produkty 

chemiczne w UE i Wielkiej Brytanii. Brytyjska firma może pomóc w 

formalnościach prawnych i dokumentacji, aby zapewnić 

bezpieczeństwo produktu i zgodność. Oferują również 

reprezentację dla zagranicznych firm, które chcą działać w Wielkiej 

Brytanii po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Oferowana jest umowa o 

świadczenie usług. 

07/05/2020 

BOFR20190327001 

Mała francuska firma specjalizująca się w wsparciu zarządzania 

projektami (proces, rozwój narzędzi, kontynuacja) jest 

zainteresowana partnerstwem w ramach umowy outsourcingowej 

w Europie, aby uzupełnić swoją ofertę usług i wejść na nowe rynki. 

15/05/2020 

  BOSI20190327002  

Słoweńska firma specjalizująca się w usługach tłumaczeniowych 

poszukuje partnerów za granicą w ramach umowy o świadczenie 

usług lub umowy o podwykonawstwo. Firma działa za 

pośrednictwem centrum tłumaczeń wielojęzycznych i oferuje 

wysokiej jakości tłumaczenia i inne usługi językowe. 

 

28/05/2020  

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

Nr oferty Treść oferty Data 
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ważności 

BOUK20190424002 

Brytyjska firma chemiczno-badawczo-rozwojowa opracowała 

pierwszy organiczny i biodegradowalny dodatek chemiczny 

opóźniający palenie. Produkt jest wolny od toksyn i przyjazny dla 

środowiska. Firma poszukuje agentów handlowych reprezentujących 

firmy, które  dostarczają chemikalia do przemysłu. Przewidywana 

współpraca odbywać miałaby się na podstawie umowy agencyjnej. 

 01/05/2020 

BORO20190514001 

Rumuńska firma specjalizuje się w rozwoju systemów zabezpieczeń 

dla osiedli mieszkaniowych i przemysłowych. Chętnie podpisują 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerami 

międzynarodowymi, niezależnie od kraju pochodzenia. 

28/05/2020 

BOHR20190524001 

Chorwacka firma, zajmująca się inżynierią, zaopatrzeniem, usługami 

budowlanymi i instalacyjnymi (EPCI) w przemyśle naftowym i 

gazowym, oferuje usługi testowania, uruchomienia lub przekazania. 

Firma oferuje współpracę w zakresie umowy outsourcingowej lub 

podwykonawstwa. 

 30/05/2020 

BRRO20190401001 

Rumuńska firma z Transylwanii importuje, projektuje i instaluje 

różne typy chowanych pergoli, szklanych obudów, drewnianych 

desek poddanych obróbce termicznej, mebli tarasowych, osłon 

przeciwsłonecznych itp. do budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych. Chcąc powiększyć portfolio swoich partnerów, 

rumuńska firma poszukuje nowych międzynarodowych producentów 

lub dystrybutorów wyżej wymienionych produktów. 

07/05/2020 

 BOHR20190417001 

Chorwacka firma inżynierska, specjalizująca się w rozwoju 

produktów, oferuje przedsiębiorstwom przemysłowym swoje 

doświadczenie i know-how w dziedzinie inżynierii mechanicznej. 

Firma oferuje usługi zdalne i na miejscu, w zależności od umowy. 

Firma inżynierska poszukuje umów outsourcingowych, umów o 

świadczenie usług lub umów o podwykonawstwo z partnerami 

branżowymi. 

 06/05/2020 

BODE20190425001 

Niemiecka firma rodzinna oferuje inteligentne, zrównoważone 

rozwiązania z zakresu komunikacji w budynkach i domofonów dla 

różnego rodzaju budownictwa. Firma poszukuje dystrybutorów. 

23/05/2020 

  BORO20190129002 Nowopowstała rumuńska firma specjalizuje się w naprawie i 

serwisowaniu dla przemysłu stoczniowego, jak również w pracach 
20/05/2020 
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specjalistycznych dla sektora budowlanego przemysłowego oraz 

cywilnego. Firma oferuje swoje usługi zainteresowanym firmom 

budowlanym i chciałby współpracować z zainteresowanymi 

partnerami w oparciu o umowę zlecenie lub podwykonawstwo. 

  BOUK20190503001  

Firma ze Zjednoczonego Królestwa jest specjalistą w projektowaniu, 

dostarczaniu i produkcji wraz z instalacją stalowych desek 

podłogowych oraz systemów dachowych. Firma poszukuje 

dystrybutorów i licencjobiorców dla swoich innowacyjnych 

produktów budowlanych na nowych rynkach. 

05/11/2019 

BORO20190311001  

Firma jest dystrybutorem geo-syntetycznych materiałów wysokiej 

jakości, zgodnych ze standardami UE, wykorzystywanych do robót 

publicznych, obiektów hydrotechnicznych, górnictwa, zazieleniania i 

ekologicznych składowisk odpadów. Firma zaprojektowała gamę 6 

produktów na warstwy asfaltu i chce je sprzedawać na nowych 

rynkach w ramach umów handlowych lub usług dystrybucji. Ponadto 

są zainteresowani znalezieniem inwestorów na podstawie umów 

finansowych w celu rozwoju własnych zakładów produkcyjnych w 

Rumunii. 

10/05/2020 

BORU20190316014  

Rosyjska firma z regionu Nowosybirska opracowuje i produkuje 

system do przemysłowego oczyszczania powietrza z kurzu, gazów i 

innych zanieczyszczeń za pomocą cieczy. Firma poszukuje partnerów 

do zawierania umów handlowych i umów joint venture. 

 

13/05/2020 

  BORO20190514002  

Rumuńska firma produkuje szeroką gamę systemów bezpieczeństwa 

i nadzoru dla obszarów mieszkalnych i przemysłowych. Chętnie 

zawiera umowy produkcyjne z partnerami międzynarodowymi, 

niezależnie od kraju pochodzenia. 

 

27/05/2020  

  BODE20190503001  

Niemieckie MŚP jest producentem ekologicznych ekranów 

akustycznych, odpowiednich do wielu zastosowań. Certyfikowany 

produkt składa się ze stalowej konstrukcji zmontowanej przez 

system wtykowy, zapewniający stabilność wymiarową. 

Uzupełnieniem są nasadzenia po obu stronach i na wierzchu. Aby 

wprowadzić swoje produkty na nowe rynki, MŚP poszukuje 

partnerów zdolnych do zainstalowania ekologicznych ekranów 

akustycznych tam, gdzie jest to potrzebne. Ukierunkowane rodzaje 

współpracy to umowy o podwykonawstwo i usługi dystrybucyjne. 

   

28/05/2020  
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  BOTR20190424001 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji rękawic roboczych 

powlekanych nitrylem w różnych rozmiarach i kolorach poszukuje 

agentów handlowych lub dystrybutorów, którzy reprezentowaliby jej 

produkty na rynkach międzynarodowych. 

   

23/05/2020  

BOIT20190313001 

Włoska firma, specjalizuje się w produkcji i usługach w branży 

sanitarnej. W szczególności, głównym produktem są opatentowane 

drzwi do zastosowania w istniejących wannach i brodzikach, 

pozwalające na  ich transformację w kabinę prysznicową. Zmiana 

jest możliwa  w średnim czasie 8 godzin. Firma ma 30 lat 

doświadczenia, oferuje solidność i innowacyjność. Firma poszukuje 

umowy pośrednictwa handlowego lub dystrybucji. 

29/05/2020 

BORO20190109001 

Firma,  jest znaczącym dystrybutorem sprzętu gaśniczego w Rumunii 

oraz mebli metalowych z 20 letnim doświadczeniem w produkcji.  

Poszukuje długoterminowej współpracy z zagranicznymi 

dystrybutorami  i firmami. 

13/05/2020 

BOUA20190404001 

Ukraińska firma zajmująca się sektorem budowlanym (budownictwo 

cywilne, przemysłowe oraz komercyjne) z szerokim doświadczeniem 

poszukuje partnerów zainteresowanych dostępem do rynku 

budowlanego na Ukrainie. Firma oferuje swoje usługi jako 

podwykonawca. 

 30/05/2020 

BOIT20190515001 

Firma ma siedzibę w północnych Włoszech, a od 1969 r. zdobyła 

solidne doświadczenie w produkcji elementów instalacji wodno-

kanalizacyjnych i grzewczych oraz systemów ogrzewania 

podłogowego i chłodzenia do celów cywilnych i przemysłowych. 

Firma poszukuje nowych partnerów, takich jak dystrybutorzy i 

sprzedawcy detaliczni, którzy pomogą im rozwinąć działalność za 

granicą. Rodzaj poszukiwanej współpracy to umowa o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. 

22/05/2020 

BOIT20190502001 

Włoska firma, produkująca urządzenia do malowania proszkowego i 

posiadająca ponad 40 lat doświadczenia poszukuje zagranicznych 

partnerów, specjalizujących się w dystrybucji urządzeń do 

malowania proszkowego, farb, filtrów oraz wyrobów chemicznych 

stosowanych w tym procesie. Firma poszukuje agentów handlowych 

i dystrybutorów.  

09/05/2020 

BOIT20190429001 Innowacyjny, włoski start-up, produkujący innowacyjne systemy 09/05/2020 
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monitoringu środowiska, opatentował system monitorowania 

opadów, pozwalający na szybkie reagowanie w przypadku 

wystąpienia hydrogeologicznych niebezpieczeństw, dostarczający w 

czasie rzeczywistym map opadów i prognozujący ryzyko wystąpienia 

powodzi. Jest to zużywające mało energii, oparte na Internecie 

rozwiązanie, które poprawia bezpieczeństwo ludzi i monitorowanych 

przez nie obszarów. Firma poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów oraz licencjobiorców na terenie UE. 

  BOES20190409003  

Hiszpańska firma znajdująca się w Manresa (Katalonia - Hiszpania) 

produkuje systemy do instalacji modułów fotowoltaicznych i 

systemów śledzenia słońca i poszukuje międzynarodowych 

partnerów. Firma szuka dystrybutorów lub agentów dla swoich 

systemów śledzenia słońca. Firma posiada ogromne doświadczenie, 

będąc jednym z pięciu najstarszych firm w tym sektorze na świecie. 

03/05/2020 

  BORU20190408002 

Innowacyjna rosyjska firma z regionu moskiewskiego posiada ponad 

dziesięcioletnie doświadczenie w produkcji rur z włókna szklanego 

oraz przepompowni używanych w przemyśle, dostawie wody, 

rekultywacji oraz fabrykach oczyszczania ścieków. Firma szuka 

partnerów do umowy dystrybucyjnej. 

08/05/2020 

BOFR20190517001 

Francuska firma działająca w sektorze rozwiązań hydrofobowych i 

hydroizolacyjnych oferuje produkty wolne od organicznych 

substancji chemicznych do ochrony kamieni, bloków betonowych 

oraz innych powierzchni na bazie cementu, łupków, nawierzchni 

odrestaurowanych, suszenia wilgotnych ścian fundamentowych oraz 

cegieł. Firma poszukuje agentów handlowych do rozwoju sprzedaży 

produktów w Europie. 

 28/05/2020 

 BOSI20190425001 

Słoweńska firma opracowała innowacyjny produkt w dziedzinie 

aplikacji silikonu i akrylu. Produkt jest rozwiązaniem problemu 

równomiernego i gładkiego nakładania szczeliwa. Jest to wysokiej 

jakości i wysublimowana dysza wygładzająca, która jest używana 

jako niezbędna część środkowa pomiędzy rękawem rury 

uszczelniającej a szczeliną, która wymaga wypełnienia.  

Firma poszukuje agentów do reprezentowania swoich produktów i 

dystrybutorów w celu sprzedaży swoich produktów na innych 

rynkach. 

03/05/2020 
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BORO20190423001  

Rumuński wyłączny dystrybutor innowacyjnego dodatku do oleju 

silnikowego, chcąc rozszerzyć sprzedaż swojego produktu, poszukuje 

partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji. Oferowany 

produkt jest przyjazny dla środowiska, zapewnia niskie koszty 

konserwacji i  zmniejszenie zużycia paliwa, gwarantując jednocześnie 

ok. 300 000 km bez wymiany oleju czy filtra oleju. 

20/05/2020 

 BOUA20181230002 

Ukraińska firma z siedzibą w Sławiańsku we wschodniej części 

Ukrainy produkuje różnego rodzaju betoniarki i instalacje dla firm 

budowlanych. Firma poszukuje partnerów, którzy mogą pracować 

jako agenci handlowi na podstawie umowy agencyjnej i poszukuje 

również umowy produkcyjnej, aby produkować urządzenia na 

zamówienie zagranicznych firm budowlanych. 

24/05/2020 

BOUK20190517002 

Ta brytyjska firma specjalizująca się w produkcji systemów 

drzwiowych i akcesoriów, rozwija swoje produkty od ponad 20 lat, 

obsługując wiele dużych i uznanych sklepów.   

Firma dostarcza pełną gamę produktów dostosowanych do 

oczekiwań odbiorców, takich jak np.: szyny drzwiowe do 

automatycznych i ręcznych wejść z drzwiami obrotowymi i 

przesuwnymi. Stawiając sobie za cel ekspansję na rynki zagraniczne, 

firma poszukuje doświadczonych przedstawicieli handlowych i 

dystrybutorów na całym świecie.  

22/05/2020 

   
Słowa klucze: tworzywa sztuczne, opakowania, branża chemiczna 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOUA20181128004 

Ukraiński producent z sektora chemicznego specjalizuje się od 2016 

roku w produkcji plastikowych butelek. Firma oferuje usługi 

produkcyjne oraz produkcję na zamówienie wyrobów zgodnie z 

dostarczoną dokumentacją. 

30/05/2020 

BODE20190508001 

Mała niemiecka firma oferuje zaawansowany i wysoce 

zaawansowany optyczny system kontroli jakości, w celu 

zapewnienia jakości w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, 

metalu, szkła i papieru, gdzie wymagana jest analiza powierzchni, 

13/05/2020 
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kontrola druku, kontrola pozycji, pomiar i kompletność. System 

redukuje odrzucenie pseudo-defektów do minimum, zapewniając 

jednocześnie najwyższy wskaźnik wykrycia defektów. Poszukiwani 

są partnerzy do umów dystrybucyjnych. 

BOFR20190318001 

Francuska firma z sektora MSP, mająca siedzibę w południowo-

wschodniej Francji, opracowuje i produkuje komponenty 

techniczne oraz podzespoły używane w procesie formowania 

wtryskowego termoplastycznych tworzyw sztucznych. Firma 

oferuje usługi podwykonawstwa i produkcyjne. 

07/05/2020 

BRSE20190416001 

Szwedzki startup poszukuje dostawcy lekkich i nieprzezroczystych, 

ekologicznych lub pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych. 

Wszystkie kolczyki są obecnie wykonane z winylu samoprzylepnego 

o grubości 0,3 mm w dwóch warstwach, a firma szuka przyjaznej 

dla środowiska wersji tego materiału o podobnych właściwościach, 

która jest dostępna w szerokiej gamie kolorów i wzorów i ma 

matowe wykończenie. Preferowane jest, aby dostawca miał 

możliwość wykrawania / wycinania materiału. 

27/05/2020 

BRQA20190421001 

Firma z Kataru jest związana z produkcją wysokiego ciśnienia i 

wszystkich klas rur termoplastycznych. Poszukuje umowy 

serwisowej z firmą, która jest w stanie dostarczyć surowce, takie 

jak polietylen PE100 i polichlorek winylu PVC K65. 

06/05/2020 

BOUA20190425001  

Ukraińska firma produkująca różne maszyny dla przemysłu 

poligraficznego i opakowaniowego stara się rozszerzyć rynki zbytu i 

w pełni wykorzystać potencjał eksportowy. Poszukuje partnerów 

do nawiązania długoterminowych relacji partnerskich w ramach 

umów handlowych lub umów produkcyjnych. 

21/05/2020 

BOUA20190204002 

Firma z Ukrainy wykonała i opatentowała przyjazne dla 

użytkownika kompleksowe rozwiązanie w zakresie pakowania dla 

produktów w płynie.  System pakowania przyciąga wzrok i jest 

łatwy w otwieraniu. Firma poszukuje agencji handlowej lub 

partnerów do zawarcia umowy produkcyjnej. 

28/05/2020 
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Słowa klucze: edukacja, nauka, badania i rozwój, rozrywka, sport, 
rekreacja, turystyka 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOFI20190418001 

Fińska firma startupowa opracowała aplikację na smartfony do 

jazdy kolarskiej wewnątrz pomieszczeń. Innowacyjna aplikacja nie 

wymaga zewnętrznego czujnika do pomiaru prędkości. Produkt jest 

testowany przez użytkownika i gotowy na rynek. Firma poszukuje 

licencjobiorców typu White Labels (producentów rowerów 

wewnętrznych, siłowni itp.). Użytkownik może zainstalować 

aplikację na dowolnym smartfonie, a aplikacja sprawia, że jazda na 

rowerze w monotonnym otoczeniu wewnętrznym, staje się 

ekscytująca, co z kolei pomaga motywować użytkowników do 

ćwiczeń. 

06/05/2020 

BORO20190423002 

Rumuński wydawca specjalizuje się w  książkach dla dzieci, w 

szczególności o tematyce edukacyjnej z pozytywnym przesłaniem 

dla dzieci w wieku 0-8 lat. Firma jest zainteresowana  dystrybucją, 

współwydawaniem oraz tłumaczeniem książek dziecięcych 

zawartych w jej portfolio. Firma szuka międzynarodowego partnera 

w zakresie dystrybucji lub umowy  licencyjnej. 

22/05/2020 

 BORU20190317015 

Rosyjska firma z Petersburga specjalizująca się  w tworzeniu 

zrobotyzowanych kompletów edukacyjnych dla dzieci, poszukuje 

partnerów do podpisania umowy licencyjnej, dystrybucji lub 

franczyzy. 

02/05/2020 

BOAL20190502001 

Agencja tusrystyczna, organizująca wycieczki na południu Albanii, 

oferuje jazdę samochodami terenowymi oraz konno z 

przewodnikiem. Firma posiada również hotel w mieście Gjirokastra. 

Jej oferta łączy przygodę z plażowaniem. Poszukiwani są agenci 

handlowi. 

23/05/2020 

BRRO20190226001 

Rumuńska firma, specjalizująca się handlu detalicznym, dystrybucji i 

imporcie takich produktów jak artykuły papiernicze, szkolne, 

zabawki czy zestawy prezentowe herbaty poszukuje zagranicznych 

dostawców i producentów, oferując im usługi dystrybucji. Gama 

24/05/2020 
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oferowanych przez nią produktów obejmuje również produkty 

luksusowe oraz zestawy prezentów na specjalne okazje. 

BOAL20190517002 

Albański ośrodek wczasowy, położony w parku znajdującym się na 

terenie Albańskich Alp w północnej części kraju. Firma oferuje 

możliwość spędzenia czasu blisko natury, łącząc turystykę 

przygodową z wypoczynkiem na plaży. Firma poszukuje agentów 

handlowych. 

23/05/2020 

 BOPT20190430003 

Portugalska firma znajduje się na północy kraju i specjalizuje się w 

opracowywaniu kolekcji plażowych dla kobiet, inspirowanych 

portugalską kulturą i tradycjami. Tworzą funkcjonalne i 

zrównoważone kolekcje strojów kąpielowych oraz opracowują 

artykuły plażowe z odstraszaczem komarów, w szczególności 

innowacyjną portugalską nanotechnologię. Firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy handlowej i / lub umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

03/05/2020 

 BOHR20190408001 

Chorwacka firma jest wiodącym internetowym dostawcą kwater 

prywatnych w Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Serbii i 

Czarnogórze. Firma planuje rozszerzyć działalność na inne kraje w 

ramach umowy agencyjnej franczyzowej oferującej rozpoznawalną 

markę i „know how” 

 03/05/2020 

BOPT20190404001 

Portugalska firma konsultingowa zajmująca się hotelarstwem i 

turystyką oferuje wyspecjalizowane usługi, oparte na danych dla 

miejsc docelowych i firm, a także zapewnia klientom wgląd w rynek, 

narzędzia decyzyjne oparte na danych i dogłębną wiedzę o 

podróżujących, gościach i odwiedzających. Obecnie firma poszukuje 

nowych partnerów, prezentując nowe możliwości realizacji 

projektów w ramach umów podwykonawczych. 

13/05/2020 

 
Słowa klucze: marketing, poligrafia, działalność wydawnicza 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 
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BODE20190508001 

Mała niemiecka firma oferuje zaawansowany i wysoce 

zaawansowany optyczny system kontroli jakości, w celu 

zapewnienia jakości w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, 

metalu, szkła i papieru, gdzie wymagana jest analiza powierzchni, 

kontrola druku, kontrola pozycji, pomiar i kompletność. System 

redukuje odrzucenie pseudo-defektów do minimum, zapewniając 

jednocześnie najwyższy wskaźnik wykrycia defektów. Poszukiwani są 

partnerzy do umów dystrybucyjnych. 

13/05/2020 

BOMK20190515001 

Macedońska firma specjalizująca się w sprzedaży internetowej i 

marketingu online oferuje aplikację mobilną do reklamowania 

kuponów rabatowych i codziennych ofert lokalnych firm. Aplikacja 

pozwala użytkownikom zaoszczędzić pieniądze, informując ich o 

zniżkach dostępnych w zarejestrowanych sklepach handlowych 

znajdujących się w pobliżu, a kupcy korzystają ze zwiększonych 

przychodów i obniżonych kosztów marketingu o 30 procent. Firma 

poszukuje partnerów MSP zainteresowanych potencjalną 

współpracą w ramach umowy agencyjnej. 

21/05/2020 

BOCZ20190506001 

Czeska firma, świadcząca usługi wysokiej jakości druku na 

bawełnianych i poliestrowych tkaninach, oferuje usługi 

podwykonawstwa. Nadrukowane tekstylia o rożnej grubości, 

rozmiarze, wzorach i materiale, z którego są wyprodukowane, mogą 

być użyte do produkcji tekstyliów domowych, ubrań bądź gadżetów 

promocyjnych. Firma oferuje również produkcję i szycie dowolnych 

tekstyliów i ubrań, również pod marką własną klienta. 

27/05/2020 

BOSI20190507001  

Słoweńskie MŚP specjalizujące się w produkcji różnego rodzaju 

filamentów (materiał używany w procesie druku 3D), takich jak 

filamenty do drukarek 3D, poszukuje partnerów z krajów UE, 

działających w branży 3D oraz produkcji addytywnej, do współpracy 

w ramach umowy przedstawicielstwa handlowego i umowy 

dystrybucji. Preferowane kraje potencjalnego partnera: Niemcy,  

Austria, Chorwacja, Włochy. 

14/05/2020 

BRRO20190226001 

Rumuńska firma specjalizująca się w sprzedaży detalicznej, 

dystrybucji i imporcie produktów, w tym artykułów szkolnych i 

biurowych, artykułów papierniczych i edukacyjnych, zabawek, 

pudełek na prezenty, herbaty, poszukuje zagranicznych dostawców 

(producentów i dystrybutorów) tego typu produktów. Oferta firmy 

obejmuje zarówno produkty luksusowej marki, jak i zestawy 

24/05/2020 
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upominkowe na specjalne okazje. Ukierunkowany rodzaj 

współpracy to umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOCY20190513001 

Cypryjska firma, oferująca wysokiej jakości prezentacyjne i 

fotograficzne elementy drukowane, poszukuje dystrybutorów lub 

agentów w Europie i poza nią.  

 16/05/2020 

 
Inne 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOSI20190522001 

Słoweński producent wydajnych, wysokiej jakości jonizatorów 

powietrza do użytku domowego i biurowego, samochodów 

osobowych, ciężarowych oraz innych pojazdów, a także saun, spa, 

itp. poszukuje agentów i dystrybutorów. Jonizatory powietrza są 

urządzeniami stosowanymi do intensywnego oczyszczania silnie 

zanieczyszczonego powietrza, pełnego gazów spalinowych i cząstek 

rakotwórczych, do leczenia osób z alergiami, astmą, chorobami 

układu oddechowego, przynosząc terapeutyczne efekty swoim 

użytkownikom. 

29/05/2020 

 BOTR20190426002 

Turecka firma zajmuje się kontrolą korozji i eksportowaniem 

opakowań, dostarcza produkty pochłaniające wilgoć, lotne 

inhibitory korozji (VCI), opakowania przemysłowe i absorbujące 

substancje chemiczne. Firma poszukuje agentów handlowych w 

Europie. 

 05/05/2020 

BOHR20190510002 

Chorwacka firma jest pierwszym w kraju producentem 

nowoczesnych mebli dla zwierząt. Marka i produkty są dostępne na 

sąsiednich rynkach Serbii, Czarnogóry i Grecji.  Firma poszukuje 

dystrybutorów w innych krajach Europy lub agentów do 

reprezentacji swoich produktów. 

23/05/2020 

BRUK20190425001 

Firma specjalizuje się w dostarczaniu artykułów na rynek dóbr 

szybko zbywalnych (FMCG), na rynek detaliczny produktów 

spożywczych i napojów. Firma poszukuje możliwości zawarcia 

umowy agencyjnej z partnerami produkcyjnymi w UE w celu 

20/05/2020 
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zwiększenia ich portfolio dostawców artykułów promocyjnych, 

naczyń do pieczenia, naczyń kuchennych, ceramiki, przedmiotów z 

tworzyw sztucznych, opakowań szklanych. 

BOIL20190528001 

Innowacyjna biotechnologiczna firma z Izraela opracowała 

pierwszy na świecie system do probiotycznego oczyszczania 

powietrza, powierzchni i obiektów. Technologia wykorzystuje 

naturalne rozwiązanie bakteryjne do odkażania powierzchni ze 

szkodliwych form bakterii i alergenów. Obecnie firma poszukuje 

dystrybutorów, którzy mogą wprowadzić tę technologię na rynki 

zagraniczne oraz franczyzobiorców, którzy chcą stosować 

rozwiązanie probiotyczne do domowych produktów czyszczących i 

odkażających. 

30/05/2020 

 BORU20190315006 

Młoda rosyjska firma z Moskwy, aktywna w badaniach i rozwoju 

neuromodeli do sztucznej inteligencji (AI), która opracowała 

platformę szkoleniową sieci neuronowych w oparciu o własne 

ramy, poszukuje partnerów do podpisywania umów licencyjnych. 

13/05/2020 

BOUA20190331007 

Ukraińska zrównoważona marka butelek i termosów poszukuje 

dystrybutorów i agentów handlowych w ramach usług 

dystrybucyjnych i umów agencyjnych. Firma oferuje stylowe 

butelki na wodę i termosy. 

20/05/2020 

    


