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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BRIE20190718001 

Firma z Irlandii poszukuje podwykonawcy, który mógłby produkować 

skrzynki na listy i paczki. Produkty byłyby sprzedawane on-line na 

rynku irlandzkim i europejskim. Poszukiwany jest doświadczony 

producent dużych skrzynek na listy i paczki.  

23-07-2020 

BRGR20190611001 

Grecka firma specjalizująca się w produkcji przemysłowych 

konstrukcji stalowych poszukuje producentów miękkiej stali 

konstrukcyjnej. Stal powinna być dostępna w różnej jakości, jako 

kształtowniki drążone oraz blacha.  

05-07-2020 

BOSG20190429001 

Singapurska firma specjalizująca się w najnowszych technologiach 

obróbki maszynowej metalu i usługach produkcji metodą CNC chce 

rozszerzyć swoją działalność na kraje Europy. Firma posiada 

doświadczenie z zakresu prac inżynieryjnych i produkcyjnych oraz 

posiada referencje potwierdzające jej współpracę z 

międzynarodowymi korporacjami z sektorów półprzewodników oraz 

optycznego obrazowania dla lotnictwa do celów militarnych i 

cywilnych w Azji. Firma oferuje współpracę na podstawie umowy 

produkcyjnej. 

03-07-2020 

BRFR20190619001 

Francuska firma produkuje wysokowydajne układy napędowe dla 

szybkich łodzi do 40 m na linii wodnej, zgodnie ze specyfikacjami i 

potrzebami klienta. Firma poszukuje możliwości zawarcia umowy 

produkcyjnej z partnerem zdolnym do odlewania wysokiej jakości 

stopów: układów napędowych, śmigieł, linii wałów i akcesoriów. 

Wymagana roczna produkcja wynosi ok. 50 ton. 

05/07/2020 

  

BOHU20190522001 

Węgierskie MŚP z branży metalowej oferuje usługi obróbki metali 

partnerom biznesowym. Podstawową działalnością firmy jest 

produkcja wind, schodów ruchomych, obróbka blachy, a także 

projektowanie i produkcja urządzeń produkcyjnych. Szukają 

partnerów, którzy potrzebują wysokiej jakości produktów i szukają 

 

12.07.2020  
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długoterminowej współpracy w ramach umów produkcyjnych lub 

podwykonawczych. 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOUA20190711001  

Ukraińska firma produkująca meble z drewna twardego i miękkiego 

oferuje produkcję mebli oraz komponentów zgodnie z zamówieniem 

klienta. Firma jest gotowa dostarczać małe oraz średnie serie 

produktów oparte na własnym cyklu obróbki drewna - od polana do 

gotowego produktu. Firma poszukuje partnerstwa do sprzedaży 

mebli z firmami handlowymi, projektowymi oraz innymi na zasadzie 

umowy produkcyjnej. 

25/07/2020 

  BOIT20190709001  

Włoska firma produkuje drzwi, w tym kilka linii drewnianych, 

laminowanych i szklanych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. 

Firma produkuje ponad 1000 modeli oferując klientom szeroki 

wybór. Firma może produkować nowe wzory zgodnie z 

zamówieniem klienta. Firma szuka międzynarodowych partnerów 

zainteresowanych jej produktami na zasadzie umowy komercyjnej, 

dystrybucyjnej i podwykonawstw.  

26/07/2020 

BRDE20190612001 

Od ponad 20 lat niemiecka firma produkuje wysokiej jakości meble, 

elementy i ścianki działowe wykonane z różnych materiałów. Firma 

poszukuje partnerów do przejęcia projektowania niektórych 

produktów w IMOS (rozwiązania programowe dla przemysłu 

meblowego i wnętrz) w ramach długoterminowej umowy 

serwisowej lub outsourcingowej. 

15/07/2020 

  BOIT20190508001  

Firma jest włoskim liderem w realizacji projektów drewnianych 

podłóg, w szczególności tworzy standardowe i spersonalizowane 

podłogi, charakteryzujące się najwyższą jakością produktów Made in 

Italy. Styl jej oferty jest różny, od klasycznego po nowoczesny, 

spełniający potrzeby każdego klienta. Firma poszukuje zagranicznych 

 

05.07.2020  
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agentów i dystrybutorów umów agencyjnych i umów serwisowych 

dystrybutorów. 

BOFI20190626001 

Fińska firma z doświadczeniem w branży drzewnej produkuje lekką i 

mocną cienką sklejkę. Firma poszukuje partnerów, którzy mieliby 

nowe innowacyjne pomysły na wykorzystanie ich sklejki. Współpraca 

jest rozumiana jako forma umowy produkcyjnej. 

15/07/2020 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BRCZ20190522001 

Czeska firma opracowała i produkuje specjalną, chłonną powłokę do 

stosowania w majtkach miesiączkowych. Poszukuje 

przedsiębiorstwa, które byłoby w stanie produkować majtki 

miesiączkowe wg dostarczonego projektu i wszywać w nie tę 

powłokę, dostarczoną przez czeską firmę.   

04-07-2020 

BRNL20190516001 

Holenderska projektantka, posiadająca stopień licencjata Królewskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, specjalizuje się w projektowaniu 

składanych struktur oraz wyrobów tekstylnych. Ostatnio pracowała 

nad rożnymi projektami, od  mebli po akcesoria modowe. Jej styl 

można określić jako minimalistyczny z silnym wpływem 

indywidualizmu. Firma poszukuje podwykonawców, 

zainteresowanych produkcja wyrobów tekstylnych. 

02-07-2020 

BORS20181203001 

Serbska firma, jedna z wiodących, lokalnych marek modowych dla 

kobiet, poszukuje dystrybutorów w krajach UE. Po dwóch dekadach 

sukcesów w regionie, firma  posiada zasoby wystarczające do 

ekspansji zagranicznej. 

30-07-2020 

  BORO20190624001  

Działalność rumuńskiej firmy opiera się na produkcji biżuterii oraz 

podobnych artykułów z cennych metali i cennych kamieni przy 

użyciu złota, srebra i innych stopów. Firma jest zainteresowana 

oferowaniem swoich produktów jubilerskich na zasadzie umowy 

29/07/2020 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

dystrybucyjnej. 

  BOIT20190603001  

Włoska firma specjalizuje się w produkcji eleganckiej i jakościowej 

odzieży damskiej i posiada ponad 40 -letnie doświadczenie w 

sektorze modowym. Firma szuka zagranicznych agentów do umowy 

komercyjnej. Partnerzy mogą pochodzić z Polski, Czech i Hiszpanii. 

23/07/2020 

BORO20190417001  

Rumuńska Firma produkująca galanterię skórzaną, z siedzibą  w 

Transylwanii poszukuje partnerów do współpracy Firma została 

założona w 1994 roku i od tamtego czasu produkuje skórzane i 

materiałowe torby oraz inne małe artykuły dla zagranicznych 

znanych firm.  Produkty to: torby, torebki, akcesoria podróżne, 

plecaki, walizki, teczki, paski, portfele. Firma chciałaby produkować 

te akcesoria dla partnera i/lub chciałaby zostać podwykonawcą dla 

innych firm. 

03/07/2020 

BOMD20190619001 

Mołdawska firma specjalizująca się w produkcji obuwia oraz innych 

akcesoriów modowych (torby, portfele,  paski, teczki) ze skóry 

egzotycznej i skóry ryb, poszukuje  dystrybutorów unikatowych 

produktów końcowych w krajach Unii Europejskiej. 

05/07/2020 

BOSI20190613001 

Słoweński producent ręcznie wytwarzanych artykułów skórzanych 

poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. Firma oferuje 

szeroki wybór produktów ze skóry. Jej silne strony to własne 

wzornictwo, rzemiosło, wysoka jakość i szybka reakcja na potrzeby 

rynku. Wszystkie materiały w 100% pochodzą z UE. 

03-07-2020 

BRDK20190708001 

Duńska firma rodzinna zaprojektowała kolekcję obroży dla psów i 

innych akcesoriów wykonanych z nylonu / bawełny i szuka 

producenta w Europie Wschodniej, który ma również dostęp do 

materiału. 

10/07/2020 

BRDE20190625001 

Niemiecka firma z branży biżuterii oraz projektant wnętrz 

zainteresowany jest zawarciem umowy z producentem lub 

dystrybutorem w celu dywersyfikacji i uzupełnienia asortymentu 

ręcznie robionej biżuterii. Podstawowym elementem wszystkich 

produktów jest sztuka oplatania. Zapraszamy nowych dostawców, 

którzy dostarczają ozdoby i elementy do projektowania i produkcji 

biżuterii. Ważne jest, aby możliwe były zamówienia w małej liczbie 

na artykuł. 

04/07/2020 
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BRDE20190711001 

Niemiecka firma produkuje, dystrybuuje i sprzedaje namioty i części 

namiotowe wykonane z bawełny i tkanin bawełnianych PES. 

Poszukuje międzynarodowego partnera w UE do seryjnej produkcji 

namiotów w formie umowy produkcyjnej. 

17/07/2020 

BRFR20190722001 

Francuska firma projektuje, normalizuje i dystrybuuje pełną gamę 

osobistego wyposażenia ochronnego dla personelu pracującego w 

niebezpiecznym środowisku pracy. Poszukiwany partner to dostawca 

(producent, dystrybutor) masek ochronnych dróg oddechowych o 

specyfikach technicznych, który pracowałby w oparciu o umowę o 

świadczenie usług dystrybucji.  

26/07/2020 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BRRO20190603001 

Rumuńska firma, zajmująca się sprzedażą detaliczną żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych na rynkach i stoiskach, specjalizuje 

się w sprzedaży produktów czekoladowych. Firma chce 

zdywersyfikować swoją działalność i zostać franczyzobiorcą. 

Poszukuje możliwości wprowadzenia na krajowy rynek takich 

produktów jak słodycze, lody, słodkie wypieki i kawa. 

12-07-2020 

BOIT20190621001 

Włoska firma z ponad 120-letnim doświadczeniem w produkcji 

wieprzowych wędlin, oraz gotowanego i mrożonego mięsa. Jest to 

firma o zintegrowanej pionowo  strukturze, kontrolującej produkcję 

od fazy chowu do gotowego produktu. Dzięki stosowaniu 

nowoczesnych technologii oraz tradycyjnych włoskich przepisów, jej 

wyroby mają wysoką jakość. Firma poszukuje dystrybutorów oraz 

agentów handlowych.  

24-07-2020 

BOBG20190619001 

Bułgarska firma, produkująca zdrowe, nierafinowane, tłoczone na 

zimno oleje z ziaren i orzechów, poszukuje dystrybutorów i agentów 

handlowych. Produkty te są również oferowane firmom z sektorów 

spożywczego, cukierniczego, medycznego i kosmetycznego jako 

surowce. Firma produkuje wysokiej jakości produkty, również z 

02-07-2020 
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ziaren organicznych. Jej produkty mogą zostać dopasowane do 

potrzeb partnera pod względem opakowania, etykietowania oraz 

wielkości zamówienia.  

BOES20190705002 

Hiszpańska firma rodzinna, posiadająca wieloletnie doświadczenie w 

ręcznym wyrobie produktów mięsnych, poszukuje dystrybutorów, 

agentów handlowych oraz oferuje usługi produkcyjne. Firma jest 

liderem w produkcji świeżego i przetworzonego mięsa, a w jej 

ofercie znajdują się takie produkty jak chorizo, bekon, żeberka, 

mięso na hamburgery, polędwica i kiełbasy.  

26-07-2020 

BOIT20190424001 

Włoska firma z Palermo na Sycylii, będąca liderem produkcji 

konserw spożywczych, poszukuje dystrybutorów na swoje sosy i 

puszkowaną żywność. 

24-07-2020 

BOLT20190616001 

Litewska firma produkuje 100% naturalne masła z orzechów i ziaren 

- wegańskie, bezglutenowe, produkowane bez dodatku cukru, soli, 

konserwantów, oleju palmowego itp. Firma poszukuje 

dystrybutorów i agentów handlowych w celu wejścia na nowe rynki 

pod własną marką. Firma oferuje również usługi produkcyjne dla 

marek własnych. 

05-07-2020 

  BOTR20190527001  

Turecka firma produkuje tradycyjne tureckie desery, będące miksem 

suszonych owoców z przyprawami, bez konserwantów i dodatków. 

Produkty nie zawierają glutenu ani GMO, tłuszczu oraz cukru oraz są 

bez mąki. Firma oferuje organiczne i wolne od dodatków dżemy i 

marmolady, organiczny ekstrakt z tarniny będący antyoksydantem, 

pasty diabetyczne, przekąski, sosy i innego rodzaju desery i chce 

nawiązać współpracę komercyjną i dystrybucyjną. Możliwa 

produkcja na zamówienie. 

02/07/2020 

  BOTR20190612001  

Turecka firma , która specjalizuje się w suszonych owocach i 

warzywach używa unikatowej, opatentowanej techniki do suszenia 

owoców i warzyw, która pozwala zachować ich naturalny smak, 

wartości odżywcze i witaminy, tak jakby były świeżo zebrane. 

Produkty firmy są bezglutenowe, nie zawierają orzechów, 

alergenów, ulepszaczy, dodatkowego cukru, kolorantów i 

barwników. Turecka firma oferuje umowę dystrybucyjną i 

komercyjną. 

12/07/2020 

  BOIT20190716001  Firma zlokalizowana we Włoszech, w Sycylii produkuje organiczną 26/07/2020 
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oliwę extra virgin, ciasto z zielonych oliwek, pasty i suszone na 

słońcu pomidory.  Firma obecnie eksportuje swoją oliwę do USA i 

poszukuje nowych dystrybutorów w celu ekspansji biznesu. Co 

więcej, firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy produkcyjnej 

pod własną marką. 

BOBE20190614001  

Belgijska firma założona w 2017 roku eksportuje herbaty ziołowe, 

przyprawy ziołowe oraz kakao importowane z Ugandy.  Firma 

współpracuje z partnerem z Ugandy produkującym naturalne 

produkty i wspierającym lokalne przedsiębiorstwa społeczne. Firma 

poszukuje inwestorów i dystrybutorów. 

04/07/2020 

BONL20190514001 

Firma z siedzibą w Holandii ma oddział produkcyjny w Indiach. Jest 

aktywna w zakresie import- eksport wszystkich kategorii przypraw  

dla B2B na całym świecie. Są zainteresowani ekspansją na kolejne 

rynki zbytu i oferują umowy dystrybucyjne. Proponowane formy 

współpracy obejmują też porozumienie produkcyjne dla 

producentów produktów spożywczych. 

01/07/2020 

BOFR20190605001 

Francuska firma z Bretanii wytwarza rzemieślnicze cydry i soki 

jabłkowe. Wszystkie cydry są produkowane tradycyjnymi metodami, 

dla uzyskania najlepszego możliwego bukietu. Firma jest 

zainteresowana umowami usług dystrybucyjnych lub agencji 

handlowej z partnerami zagranicznymi. 

04-07-2020 

BOUK20190703003 

Brytyjskie MŚP oferuje produkty kawowe, nie tylko tradycyjne paczki 

ziaren kawy, ale również indywidualnie pakowane sercokształtne 

zestawy do luksusowych napojów instant poszukuje doświadczonych 

dystrybutorów z sektora  hoteli, restauracji i kateringu (HoReCa). 

16-07-2020 

BONL20190702001 

Holenderskie MŚP, specjalizujące się w przygotowaniu i przerobie 

produktów wegetariańskich i z mieszanką mięsa poszukuje 

dystrybutorów i rzeźników do innowacyjnych produktów z segmentu 

wyrobów świeżych. Oferowane są odpowiednio umowy dystrybucji i 

produkcji. 

23-07-2020 

BOAM20190625001 

Ta armeńska firma produkuje około 30 rodzajów naturalnych i 

organicznych herbat ziołowych i mieszanek herbacianych. Produkty 

firmy są już dobrze znane na lokalnym rynku i są eksportowane do 

Niemiec i Francji. Firma chce zwiększyć sprzedaż na rynkach 

zagranicznych i szuka umowy o usługi dystrybucyjne lub umowy 

 2020-07-15 
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produkcyjnej. 

BRSI20190621001 

Ugruntowany słoweński importer i dystrybutor napojów rozpoczął 

ostatnio komercjalizację własnej marki. W ramach strategii rozwoju 

firma poszukuje teraz przedsiębiorców zajmujących się parzeniem 

herbaty (prywatnej marki), produkcją butelkowanej świeżej herbaty 

mrożonej oraz w puszkach. Poszukiwana współpraca w oparciu o 

umowę serwisową lub umowę outsourcingową. 

05/07/2020 

BOBE20190711003 

Belgijska firma produkuje morską sól organiczną o niskiej zawartości 

sodu, która pomaga producentom żywności zmniejszyć zawartość 

soli w ich produktach. Firma posiada wiele referencji od piekarni 

przemysłowych i dużych sieci detalistów spożywczych posiadających 

produkty piekarnicze własnej marki. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umów agencyjnych i umów dystrybucyjnych z 

dużymi sieciami sklepów detalicznych. 

30/07/2020 

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

Nr oferty Treść oferty Data ważności 

BOUK20190521001 

Brytyjska firma z regionu East Midlands produkuje i sprzedaje 

gamę produktów leczniczych, pomagających w leczeniu często 

występujących chorób, takich jak nadmiar wosku w uszach, 

kurzajki, brodawki, zatkany nos. Produkty te mogą być 

sprzedawane w zwykłych sklepach, nie jest na nie potrzebna 

recepta. Firm poszukuje dystrybutorów z sektora zdrowia i 

kosmetyków, zaopatrującego sklepy medyczne, sklepy 

ogólnospożywcze i apteki. 

16-07-2020 

BOES20190710001 

Hiszpańska firma, produkująca urządzenia i oprogramowanie 

medyczne stworzyła platformę medycyny precyzyjnej, 

pozwalającą dostarczycielom usług medycznych na efektywne 

zarządzanie danymi obrazowymi i genetycznymi w celu 

zastosowania precyzyjnego leczenia. System integruje dane z z 

takich źródeł jak  VNA-PACS-RIS, DICOM WSI, NGS-VCF. Firma 

16-07-2020 
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poszukuje agentów handlowych. 

BOJP20190625001 

Stuletnia japońska firma specjalizuje się w produkcji na 

zamówienie części do urządzeń medycznych oraz urządzeń 

diagnostycznych. Firma oferuje bardzo precyzyjną obróbkę 

dzięki posiadanemu laserowi femtosekundowemu. Firma 

poszukuje dystrybutorów na terenie UE. 

05-07-2020 

BOHU20190501002 

Węgierska firma oferuje produkty do pielęgnacji włosów, 

robione wyłącznie ze składników ziołowych i posiadających 

doskonałą opinię wśród użytkowników. Firma poszukuje 

agentów handlowych i dystrybutorów. Potencjalny partner 

powinien posiadać dogłębną znajomość lokalnego rynku i 

oferować usługi marketingowe w celu wprowadzenia tych 

produktów na rynek. 

22-07-2020 

 

BOUK20190703002 

Brytyjska firma jest wiodącym producentem z sektora  

żywienia sportowego i oferuje szeroką gamę produktów i 

suplementów, których formuły zostały opracowane przez 

światowej sławy dietetyków dla najlepszych sportowców, 

zespołów sportowych oraz dla sektora zdrowia i fitness. Firma 

poszukuje dystrybutorów, ostatnio weszli na rynek Hong 

Kongu. 

24-07-2020 

  BOSI20190624001  

Słoweński spin-out z wiodącego instytutu badawczego rozwija 

spersonalizowane rozwiązania w zakresie nanotechnologii 

oparte na związkach mikrocząstek magnetycznych dla różnego 

rodzaju zastosowań w biomedycynie oraz magnetoreologii. 

Słoweńska firma szuka dystrybutorów.  

12/07/2020 

  BOES20190626002 

Hiszpańska firma skupia się wyłącznie na produkcji i 

dystrybucji leków oraz paraceutyków. W swoim katalogu 

posiada produkty takie jak leki wydawane bez recepty, które 

są produktami niewymagającymi przepisania przez lekarza, 

urządzenia medyczne oraz produkty do użycia w farmacji. W 

późnych latach 90-tych wprowadziła na rynek okulary do 

czytania i okulary przeciwsłoneczne pod własną marką. Firma 

szuka wyłącznych umów dystrybucyjnych do wejścia na nowe 

rynki. 

16/07/2020 

BOUA20190305002  Firma z Ukrainy dystrybuuje wysokiej jakości zioła medyczne i 10/07/2020 
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jagody. Firma oferuje szeroką gamę produktów, pakowania 

ich zgodnie z życzeniem klienta i dostawą na terenie całej UE. 

Ukraińska firma szuka partnerów w UE do współpracy z 

importerami medycznych ziół i jagód (hurtownikami), 

dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi. Firma jest 

gotowa zawrzeć umowę komercyjną i dystrybucyjną. 

  BOIT20190724001  

Włoska firma specjalizująca się w sektorze ochrony zdrowia, 

opracowała nowe urządzenie automatyczne do diagnostyki in 

vitro. Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów do 

umowy dystrybucyjnej w celu sprzedaży nowego produktu 

medycznego na nowych rynkach. 

30/07/2020 

BOSG20190429002 

Singapurska firma z certyfikatami ISO 9001:2015 i ISO 

13485:2016 specjalizuje się w tłumaczeniach medycznych i 

usługach rejestracji produktów dla firm farmaceutycznych, 

producentów urządzeń medycznych, klinik badawczych, 

laboratoriów, specjalistów logistyki medycznej i firm usług 

profesjonalnych. Oferuje umowy outsourcingu partnerom z 

Europy. 

23-07-2020 

BOTR20190508002 

Turecka firma specjalizuje się w:  

- urządzeniach intensywnej opieki neonatalnej (NICU), takich 

jak grzejniki radiacyjne, urządzenia do fototerapii, inkubatory, 

wentylatory dla noworodków;  

- produktach intensywnej opieki (ICU), takich jak monitoring 

pacjenta, defibrylatory, wentylatory;  

- produktach do sali operacyjnej, takich jak lampy, elektro 

hydrauliczne/mechaniczne stoły, urządzenia do anestezji. 

Firma oferuje umowy usług dystrybucyjnych, agencji 

handlowej i produkcyjną.  

22-07-2020 

BOCZ20190619001 

Firma z zachodnich Czech ma prawie 30 lat doświadczenia w 

przemyśle urządzeń dla zdrowia i medycyny. Oferuje zdolności 

produkcyjne w zakresie czystych pomieszczeń, które mogą być 

użyte do kompletowania urządzeń medycznych lub do 

pakowania w warunkach sterylnych. Typy współpracy to 

umowa outsourcingu lub produkcyjna.  

11-07-2020 

BORO20190411001 Rumuńska firma z doświadczeniem w wytwarzaniu pszczelich 

produktów leczniczych takich jak: suplement diety, kremy, 
08/07/2020 
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masła do ciała, olejki produkowane na bazie pszczelich i 

ziołowych surowców. Produkty są przeznaczone do prewencji 

zdrowia oraz terapii chorób wątroby, serca, żołądka, układu 

moczowego, stawów, układu rozrodczego, krążenia oraz 

skórnego. Firma pragnie zawrzeć długoterminową współpracę 

w ramach umowy dystrybucji. 

BRNL20190702001 

Holenderski ekspert ds. sprzedaży i marketingu szuka 

producenta kulek kąpielowych. Bąbelki zostaną wykorzystane 

jako upominek reklamowy. Firma szuka umowy z dostawcą. 

04/07/2020 

BRRO20190624001 

Rumuńska firma specjalizuje się w wytwarzaniu ręcznie 

robionych kosmetyków, przy użyciu aktywnych, naturalnych 

składników. Firma jest zainteresowana identyfikacją 

międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy są w 

stanie dostarczyć szeroką gamę olejków eterycznych i 

roślinnych, a także masła roślinne do zastosowań 

kosmetycznych. Współpraca ze wskazanymi partnerami 

będzie oparta o umowy produkcyjne. 

05/07/2020 

BRUK20190424001 

Licencjonowana brytyjska firma oferuje usługi agencji 

handlowych firmom farmaceutycznym specjalizującym się w 

onkologii i specjalistycznych lekach na rzadkie choroby, które 

są zainteresowane wejściem na nowe rynki. Specjalne leki 

powinny być zatwierdzone do obrotu. Firma szuka umów 

agencyjnych. 

03/07/2020 

 
Słowa klucze: ICT, bezpieczeństwo, elektryka i elektronika  
  

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOUK20190723001 

Brytyjska firma z północnej Szkocji projektuje i sprzedaje akcesoria 

technologii mobilnej, przeznaczone do montażu na motocyklach i 

rowerach. Firma poszukuje agentów handlowych w celu wejścia na 

nowe rynki zagraniczne. Dystrybutorzy są również mile widziani. 

29-07-2020 
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BOBE20190710001 

Belgijska firma stworzyła w 2010 roku rozwiązanie "web-to-store", 

które pomaga sklepom budowlanym, restauracjom i 

przedsiębiorstwom z innych branż przyciągać klientów dzięki 

usłudze geolokalizacji. Firma pomaga przedsiębiorcom w 

stworzeniu i zaimplementowaniu na ich stronach i w aplikacjach 

mobilnych systemu lokalizacji sklepów. Firma oferuje licencję na 

swój produkt i poszukuje agentów handlowych. 

22-07-2020 

BOSG20190114001 

Singapurska firma, specjalizująca się w technologii druku 3D, 

oferuje swoje usługi firmom z Europy, poszukującym taniej 

możliwości budowy prototypów. Firma współpracuje z 

międzynarodowymi korporacjami z takich sektorów jak medyczny, 

inżynieryjny czy przemysłowy. Firma oferuje możliwość zawiązania 

spółki joint venture lub podpisania umowy produkcyjnej. 

30-07-2020 

BOES20190716001 

Hiszpańska firma opracowała kompleksowe i wszechstronne 

oprogramowanie do sprzedaży biletów na pokazy, wydarzenia 

sportowe, wydarzenia kulturalne, do muzeów. Dzięki temu 

rozwiązaniu możliwa jest sprzedaż biletów online, za 

pośrednictwem kas biletowych oraz  bankomatów. 

Oprogramowanie posiada innowacyjny,  unikalny, elastyczny, szybki 

i intuicyjny "space editor", możliwa jest także personalizacja i 

integracja stron trzecich na żądanie klientów. Firma poszukuje 

pośredników handlowych lub dystrybutorów do komercjalizacji 

swojego produktu za granicą. 

24/07/2020 

 BOSK20190612001 

Słowacka firma ICT poszukuje dystrybutorów statycznego licznika 

prądu stałego do połączenia z pośrednim układem pomiarowym 

energii elektrycznej w ramach trakcji prądu stałego. Obecny licznik 

watogodzin energii elektrycznej prądu stałego jest podłączony do 

obwodu pomiarowego przez zewnętrzne, galwanicznie oddzielone 

przetwornice   prądu stałego napięcia. 

Firma poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy 

agencyjnej lub umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

15/07/2020 

BORU20190610001 

Rosyjski deweloper i producent ulicznych, przemysłowych i 

wewnętrznych opraw LED, a także kompleksowych systemów do 

sterowania oświetleniem, szuka partnerów do zawarcia umów 

dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych. 

08/07/2020 
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BODE20190625001 

Niemiecka firma z sektora IT opracowała program do sprawdzania 

stron internetowych na zgodność z RODO i utrzymania ich 

zgodnymi z RODO. Firma poszukuje partnerów międzynarodowych 

do zawarcia umów agencji handlowych. Możliwe są też umowy 

licencyjne na używanie oprogramowania. 

24-07-2020 

BOTR20190507002 

Turecka firma powstała w 2007 i pracuje w sektorze ekranów LED. 

Firma produkuje nie tylko ekrany LED, ale również produkty na 

zamówienie, takie jak panele LED, przystanki autobusowe, wolno 

stojące ekrany LED itp. W porównaniu z innymi dostępnymi 

aplikacjami na rynku, firma oferuje rozwiązania pod klucz i szybszy 

serwis techniczny. Firma poszukuje umów agencji handlowych i 

usług dystrybucyjnych. 

30-07-2020 

BOSE20190506001 

Szwedzka, szybko rozwijająca się firma, oferuje oprogramowanie 

jako usługę (SaaS) do ciągłego pomiaru  czynników środowiska 

pracy. Oferowane w formie aplikacji narzędzie mierzy poziom 

satysfakcji zawodowej oraz poziom stresu pracowników co  

pozwala kierownictwu odpowiednio  w czasie zareagować i 

rozwiązywać problemy. Jest to aplikacja szybka, wygodna i łatwo  

dostępna. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów; 

przedstawicielstwa handlowego  lub umowy licencyjnej w Europie.  

09/07/2020 

 
Słowa klucze: transport, spedycja, logistyka, branża motoryzacyjna 
   

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOES20190605001 

Hiszpański spedytor z międzynarodowym doświadczeniem i 

wyspecjalizowany w eksporcie materiałów odpadowych, 

pozyskiwaniu zezwoleń  oraz w logistyce szuka partnerów w celu 

rozszerzenia swojego rynku na podstawie umowy outsourcingowej. 

09/07/2020 

BOUK20190619001 

Brytyjska firma od ponad 50 lat buduje niedrogie klasyczne łodzie 

żaglowe z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. 

Firma chce rozszerzyć swój zagraniczny rynek i poszukuje 

zainteresowania od agentów lub dystrybutorów pontonów, łodzi 

żaglowych z przyczepami i większych klasycznych jachtów na całym 

 2020-07-05 
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świecie. 

BORO20190612002 

Rumuńska firma oferuje oprogramowanie w chmurze dla floty-  

auta, busy, ciężarówki, autobusy miejskie jak i dla operatorów w 

branży budowlanej, rolniczej i taboru kolejowego. Te rozwiązanie 

zawiera innowacyjny system serwisowania  oparty na  śledzeniu 

dokonanych operacji, rozliczania kosztów, zarządzania oponami oraz 

aplikacjami mobilnymi dla kierowców. Firma poszukuje partnerów 

do zawarcia umowy podwykonawstwa. 

17/07/2020 

BRUK20180903001 

Brytyjska firma działa w dziedzinie transportu i logistyki w Europie. 

Firma posiada zakłady w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. Ze 

względu na rosnące zapotrzebowanie na swoje usługi poszukuje firm 

transportowych w Europie Zachodniej i Środkowej z bezpłatnymi 

możliwościami przewozu pojazdów. 

02/07/2020 

  
Słowa klucze: maszyny, narzędzia, części 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BODE20190709001 

Niemiecka firma, produkująca optoelektroniczne maszyny sortujące 

dla przemysłu spożywczego (wyroby rolnicze, półprodukty, owoce 

morza, wyroby mięsne). Firma poszukuje przedstawicieli w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej - agentów handlowych i 

dystrybutorów. 

24-07-2020 

BOUA20190622001 

W celu rozwoju sieci sprzedaży  w branży budowy maszyn na 

Ukrainie, firma poszukuje zagranicznych partnerów. Firma 

specjalizuje się w produkcji maszyn do rolnictwa, w szczególności  

hedera zbierającego czyli części żniwnej kombajnu zbożowego. Firma 

jest zainteresowana współpracą z dystrybutorami sprzętu rolniczego 

w ramach umowy dystrybucji. 

12/07/2020 

BRJP20190624001 

Japońska firma specjalizująca się w sprzęcie wysokiej klasy, w tym w 

przemyśle półprzewodników, przemyśle ciężkim i motoryzacyjnym, 

poszukuje dostawców w UE: zautomatyzowanego systemu 

polerowania elektrolitycznego, narzędzia do obróbki laserowej i 

04/07/2020 
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elipsometrii obrazowej. 

 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

  BOHR20190307001  

Chorwacka firma składająca się z profesjonalnych audytorów i 

doradców biznesowych z szeroką wiedzą ekspercką w zakresie firm 

wielonarodowych, szuka partnerów potrzebujących wysoko 

jakościowo spersonalizowanych usług związanych z konsultingiem 

finansowym na zasadzie podwykonawstwa. 

18/07/20202 

BOUK20190621001 

Londyńska firma opracowuje i dostarcza połączone urządzenia i 

analizy dla właścicieli nieruchomości i ich najemców. Firma 

optymalizuje zużycie energii w niedrogich mieszkaniach poprzez 

automatyczną optymalizację ich ogrzewania i wyłączając bojler, gdy 

nie jest on potrzebny. Firma chce współpracować z dostawcami 

mieszkań socjalnych na arenie międzynarodowej na podstawie 

umowy agencyjnej. 

 2020-07-01 

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

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BRDE20190621001 

Średniej wielkości przedsiębiorstwo ze wschodnich Niemiec, 

zreprywatyzowane w 1992 roku, poszukuje podwykonawców z 

sektora wykańczania wnętrz do projektów na terenie Europy. Firma 

zatrudnia 320 osób. 

10-07-2020 
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 BRPT20190709001 

Portugalska firma z sektora MŚP, zajmująca się opracowywaniem i 

wdrażaniem projektów z zakresu poprawiania efektywności 

energetycznej w stacjach uzdatniania ścieków poszukuje nowych 

urządzeń i technologii do ich zastosowania w swojej pracy.  

30-07-2020 

BOSE20190516001 

Szwedzki start-up stworzył nowy produkt, wspomagający proces 

spawania i cięcia już zainstalowanych rur, pozwalający na łatwy 

dostęp oraz zapobiegający przeciekom. Firma poszukuje agentów i 

dystrybutorów, działających w sektorze grzewczym. Firma interesuje 

się również możliwością zawiązania spółki joint venture lub udziału 

w projektach wraz z końcowymi użytkownikami rur, oferując 

możliwości ich konserwacji i spawania. 

02-07-2020 

BOUK20190624002 

Brytyjska firma produkuje szeroką gamę elementów konstrukcyjnych 

do systemów drzwi przesuwnych, zaopatrując w nie producentów 

takich rozwiązań na rynku krajowym i na zagranicznych. Jej produkty 

to m.in. stalowe i aluminiowe profile, części biegowe, niektóre 

posiadające opatentowane rozwiązania. Firma poszukuje 

dystrybutorów i agentów handlowych w Europie i Ameryce Pn.  

03-07-2020 

BOSI20190627001 

Słoweńska firma oferuje produkcję, montaż i konserwację wysokiej 

jakości okien i drzwi z PCV i aluminium. Firma poszukuje partnerów 

do współpracy w ramach umowy  podwykonawstwa i produkcji. Jest 

także zainteresowana współpracą w ramach umowy 

przedstawicielstwa.  

12/07/2020 

BOMK20190611001 

Macedońska firma produkuje wewnętrzne i zewnętrzne panele o 

polepszonych właściwościach dzięki zastosowaniu zaawansowanych 

automatycznych technologii powlekania UV. Panele są odporne na 

pogodę, wodę i czynniki biologiczne, łatwe do montażu i pozwalają 

na oszczędność kosztów przy pracach wykończeniowych. Mają 

funkcje dekoracyjne i izolacyjne z własnościami chemicznymi i 

fizycznymi do wyboru. Preferowane typy współpracy to umowy 

usług dystrybucyjnych lub/i podwykonawstwa. 

19-07-2020 

BORO20190607001 

Rumuńska firma z sektora budownictwa i nieruchomości poszukuje 

współpracy joint venture lub umowy finansowej z partnerem 

gotowym do inwestycji w rezydencjalny kompleks pasywnych 

budynków w Transylwanii. Działka jest zlokalizowana w 

miejscowości Sacele, 10 km od Braszowa, ważnego centrum 

05-07-2020 
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gospodarczego i turystycznego. 

BOTR20190617001 

Turecka firma produkuje drzwi stalowe o wysokim stopniu 

bezpieczeństwa, drzwi do pokoi wewnętrznych, drzwi 

przeciwpożarowe, drzwi hotelowe i wszelkiego rodzaju drzwi na 

zamówienie klientów. Firma szuka umowy na usługi dystrybucyjne i 

umowy agencyjnej. 

07-03-2020 

BOUK20190711001 

Zlokalizowany w Wielkiej Brytanii dostawca i instalator systemów 

produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

poszukuje doświadczonego pośrednika  sprzedaży z branży kotłów 

do biomasy, zdolnego do sprzedaży wstępnej, instalacji, gwarancji 

posprzedażowej w ramach szeroko zakrojonej, długoterminowej 

umowy dystrybucji. 

23/07/2020 

BOSI20190627002 

Firma ze Słowenii produkująca niestandardowe  okna, świetliki, 

przesuwne witryny drzwiowe wykonane z aluminium i drewna, chce 

zaoferować swoje produkty w ramach umowy dystrybucji lub 

umowy przedstawicielstwa handlowego. 

11/07/2020 

BOUA20190626001 

Producent  odlewanych elementów dekoracyjnych z Ukrainy, 

współpracujący z indywidualnymi projektami poszukuje umowy 

podwykonawstwa lub produkcyjnej z biurami projektowymi, 

deweloperami lub partnerami pracującymi z dekoracyjną sztuką 

budowlaną. 

09/07/2020 

BOTR20190515002 

Turecki producent kabin prysznicowych, mebli łazienkowych, poręcz 

i balustrad oraz wewnętrznych rozwiązań dotyczących zastosowania 

szkła i luster, poszukuje partnera biznesowego lub dystrybutora w 

celu wykonania nowych rozwiązań produktowych dla klientów z 

innych regionów. Poszukiwana umowa pośrednictwa handlowego 

lub dystrybucji. 

03/07/2020 

BRBG20190723001 

Bułgarska firma specjalizująca się w recyklingu odpadów z tworzyw 

sztucznych szuka nowych dostawców z Unii Europejskiej. 

Firma oferuje umowy z dostawcami. 

22/01/2020 

BODE20190523001 

Niemieckie MŚP wynalazło tkaninę pokrytą srebrem, która ma 

właściwości antybakteryjne. Jest to opatentowany system „made in 

Germany”, który może być stosowany w magazynach / zbiornikach 

wody pitnej, w technicznych obiegach wody i innych systemach 

  

 29.07.2020  
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magazynowania lub transportu płynów. Dlatego ten produkt jest 

szczególnie interesujący dla firm, które chcą chronić swoje napoje, 

produkcję lub wodę chłodzącą od zanieczyszczeń biologicznych. 

Firma oferuje umowy agencyjne, dystrybucyjne i joint venture. 

BOUK20190703004 

Odnoszące sukcesy brytyjskie MŚP, producent opatentowanych 

elastycznych platform tarasowych, stara się nawiązać współpracę z 

uznanymi, rentownymi firmami w całej Europie, dobrze 

powiązanymi z branżą budowlaną i konstrukcyjną. Dla 

odpowiedniego przedsiębiorstwa, firma zaoferuje wyłączną umowę 

na dystrybucję systemu tarasów w swoim kraju. 

29/07/2020 

   
Słowa klucze: tworzywa sztuczne, opakowania, branża chemiczna 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

 BODE20190709002 

Niemiecka firma sprzedaje opracowane przez siebie produkty do 

odsuszania, chroniące przed wilgocią towary w transporcie. Te 

certyfikowane produkty charakteryzują się wysoką chłonnością, 

zamieniając wilgoć w żel. Firma poszukuje dystrybutorów z Austrii, 

Polski i Włoch, specjalizujących się w handlu opakowaniami. 

29-07-2020 

  BOIL20190623002  

Prywatna firma specjalizuje się zarówno w gumowych jak i 

plastikowych rozwiązaniach. Posiada ponad 60-letnie 

doświadczenie, ponieważ biznes został zapoczątkowany w Izraelu 

w 1956 roku. Firma działa w oparciu o surowe normy jakości i 

kontroli i posiada wewnętrzne zasoby badawczo-rozwojowe oraz 

inżynieryjne. Firma poszukuje partnerów do utworzenia joint 

venture i umowy podwykonawstwa. 

10/07/2020 

BORO20190507001  

Rumuńska firma specjalizująca się w sektorze pakowania produkuje 

różnego rodzaju opakowania z papieru i tektury w z góry określonej 

formie lub zgodnie z projektem klienta. Firma chciałaby zawrzeć 

umowę produkcyjną i podwykonawstwa z partnerami 

międzynarodowymi. 

05/07/2020 
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BOUK20190524002 

Ugruntowana brytyjska firma poszukuje kompetentnych agentów i 

dystrybutorów dla ich etycznej, zrównoważonej i odpowiedzialnej 

gamy rozpuszczalnych w wodzie produktów czyszczących mających 

zastosowanie komercyjne, domowe czy rekreacyjne. Produkt 

oferowany jest w postaci płynnej lub w granulkach zamkniętych w 

rozpuszczalnych foliach z alkoholu poliwinylowego. Agenci i / lub 

dystrybutorzy muszą posiadać wiedzę i doświadczenie w branży 

środków czyszczących. Oferowana forma współpracy to umowy 

agencyjne lub umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

15/07/2020 

BOES20190621001 

Hiszpańska firma handluje kwasem oliwnym, oleinowym, 

oleanolowym i hydroxytyrosolem produkowanym w  krajowych 

centrach badawczych w warunkach najwyższych standardów 

czystości i jakości produktów.  Produkty te spełniają najwyższe 

normy w zakresie ich wykorzystania do produkcji zawansowanych 

kosmetyków. Firma poszukuje kontaktów z laboratoriami, 

dystrybutorami, hurownikami i producentami w branży 

biomedycznej, farmakologii, kosmetyki, wodnokultury, żywienia 

zwierząt w celu zawarcia umowy agencyjnej lub dystrybucji. 

10/07/2020 

BRUK20190528001 

Dostawca z siedzibą w Wielkiej Brytanii ma w swojej ofercie 100 

modeli skomplikowanych, lekkich, specjalistycznych hybrydowych 

toreb ochronnych wyprodukowanych według własnych specyfikacji 

przez chińskiego producenta. Firma dąży do wprowadzenia 

produkcji początkowej 20 modeli, a ostatecznie pełnej oferty 100 

modeli, bliżej Wielkiej Brytanii. W miarę rozwoju partnerstwa 

produkcyjnego, wraz z producentem będzie opracowywanych 

więcej produktów w ramach umowy produkcyjnej. 

03/07/2020 

BOMK20190618001  

Macedońska firma z 18-letnim doświadczeniem w dziedzinie 

formowania wtryskowego oferuje produkcję części z tworzyw 

sztucznych dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, 

spożywczego, budowlanego i chemicznego. Produkty są 

wytwarzane przy użyciu nowoczesnej technologii przetwarzania, 

dostarczanych przez klientów lub własnych form. Firma oferuje 

wysokiej jakości surowiec po konkurencyjnych cenach. Firma 

poszukuje partnerów przemysłowych zainteresowanych umowami 

produkcyjnymi. 

   

02.07.2020  
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Słowa klucze: edukacja, nauka, badania i rozwój, rozrywka, sport, 
rekreacja, turystyka 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOIT20190710002 

Włoska firma z sektora turystycznego oferuje szeroki zakres usług w 

zakresie turystyki przyjazdowej, a także proponuje różne 

rozwiązania dotyczące spotkań, kongresów i wydarzeń. Firma 

poszukuje agentów do dalszego rozwijania swoich usług 

turystycznych w ramach umowy agencyjnej i oferuje swoje usługi 

zagranicznym partnerom - w UE i poza nią. 

23/07/2020 

BORO20190502001 

Rumuńska firma z Transylwanii, wyspecjalizowana w produkcji 

video oraz usługach poprodukcyjnych zawierających, planowanie, 

budżetowanie, scenariusz, ekipę filmową, poszukiwanie lokalizacji, 

produkcja, transport, montaż, efekty wizualne, kolorowanie filmu 

etc. poszukuje partnerów  z biznesu międzynarodowego dla 

nawiązania współpracy w ramach zlecenie usługi na zewnątrz. 

29/07/2020 

  BOIT20190621002  

Włoska farma znajduje się w "Madonie Park" na Sycylii, to 100 

hektarów ogrodów, sadów i winnic w  grecko-rzymskim miejscu 

archeologicznym. Obiekt liczy 30 pokoi, 70 łóżek i restaurację 

zapewniającą wysokiej jakości usługi gastronomiczne z lokalnymi, 

własnymi produktami spożywczymi. W celu rozwoju lokalnej 

turystyki poszukuje organizatorów wycieczek i biur podróży, 

organizatorów ślubów, którzy będą w stanie promować 

innowacyjne pakiety wakacyjne i usługi weselne na podstawie 

umowy agencyjnej. 

 

09.07.2020  

BOBG20190701001 

Bułgarski start-up, który stworzył aplikację łączącą rynek wycieczek 

grupowych oraz społeczną sieć podróży, zarządza nią i szuka 

inwestorów, którzy będą chętni sfinansować jej dalszy rozwój. 

Współpraca opierać miałaby się o umowę finansową. Firma 

poszukuje również  partnerów handlowych w celu wsparcia 

ekspansji terytorialnej w ramach umowy agencyjnej. Partnerzy 

franczyzowi poszukiwani są w Rumunii, Grecji, Hiszpanii i innych 

krajach europejskich. 

19/07/2020 

BOCZ20190529003 Czeska firma typu start-up opracowała platformę online do oceny w 18/07/2020 
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czasie rzeczywistym prelegentów konferencyjnych, która ma 

również funkcję sieciową. Produkt dostępny w wersji czeskiej i 

angielskiej. Firma oferuje swoje narzędzia i usługi na podstawie 

umowy licencyjnej. 

 

 
Słowa klucze: marketing, reklama, poligrafia, działalność wydawnicza 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOBG20190522001 

Bułgarska firma oferuje kompleksowy zakres usług wliczając 

projektowanie graficzne, obróbkę tworzyw sztucznych, cięcie 

laserowe, podświetlane totemy, znaki i banery reklamowe, panele 

kompozytowe, litery, akrylowe produkty reklamowe, znakowanie 

cyfrowe i produkcja elementów ze stali i aluminium. Firma jest 

zainteresowana partnerstwem na bazie umów agencji handlowych. 

02-07-2020 

BRSE20190709001 

Szwedzka firma oferująca swoje usługi jako hurtownik i pośrednik 

handlowy dla producentów zrównoważonych, ekologicznych i / lub 

ekologicznych produktów w ramach upominków korporacyjnych i 

promocji, które chcą wejść na rynek szwedzki. Firma oferuje umowy 

oparte na dystrybucji i pośrednictwie handlowym w celu 

poszerzenia swojego portfolio produktów „ekologicznych”. 

18/07/2020 

 
Inne 
 

Nr oferty Treść oferty 
Data 

ważności 

BOIT20190522002 

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji żagli, 

charakteryzujących się wysoką jakością i innowacyjnością, 

poszukuje europejskich dystrybutorów do współpracy w ramach 

umów dystrybucji.  

05/07/2010 
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BOSK20190527001 

Słowacka firma opracowała rozwiązanie polegające na usuwaniu 

psich ekskrementów i moczu w miejscach publicznych (placach 

zabaw, obszarów rezydencjalnych, parków) i ogrodów domów 

jednorodzinnych. Opatentowane na świecie rozwiązanie skupia się 

na ograniczeniu kontaktu psiej uryny i następującego zabrudzenia, 

jakie powodują psie odchody. Preferowany typ współpracy to 

umowa agencji handlowej. 

10-07-2020 

 BOBG20190625001 

 

Bułgarskie MŚP, które produkuje innowacyjne drewniane zabawki, 

szuka dystrybutorów, którzy mogliby wprowadzić produkt na ich 

rynek. Po drugie, to MŚP poszukuje agentów z istniejącą listą 

kontaktów, którzy mogą oferować produkt potencjalnym klientom, 

np. przedszkola, sklepy dla dzieci, różne sklepy. Interesujące są 

również hurtownie i sklepy z zabawkami. Firma szuka partnerów 

biznesowych do umów dystrybucyjnych i umów agencyjnych. 

 2020-07-19 

BOSK20190530001 

Słowacki producent profesjonalnych narzędzi do rzeźbienia i 

grawerowania poszukuje dystrybutorów mających kontakty ze 

sklepami hobbistycznymi, szkołami czy organizatorami szkoleń 

praktycznych dla rzemieślników w celu podpisania umowy 

dystrybucji. 

23/07/2020 

BRRO20190605001 

Rumuńska firma z doświadczeniem w dostarczaniu kompletnych 

morskich systemów zakwaterowania, z dostawą i instalacją 

morskich rozwiązań wewnętrznych, systemów sanitarnych i 

wentylacyjnych szuka dostawców wyposażenia wnętrz i 

wyposażenia pomieszczeń dla statków na podstawie umowy 

dystrybucyjnej. 

05/07/2020 

BRES20190326001 

Hiszpańska firma z siedzibą na Majorce i ponad 30-letnim 

doświadczeniem w branży pielęgnacji włosów i protez kapilarnych 

poszukuje producentów protez kapilarnych. 

19/07/2020 

    


