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WAŻNE: Jeśli jesteś zainteresowany wybraną ofertą, prosimy o poinformowanie nas o tym
poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej:
http://www.wctt.pl/news/oferty-miedzynarodowej-wspolpracy-biznesowej/
Kraj Nr ref.

Treść oferty

AM

BOAM20131118003

Armeńska firma, zajmująca się produkcją konserw owocowych, soków naturalnych,
przetworów i marynowanych warzyw, poszukuje pośredników handlowych, jako
agentów i dystrybutorów.

AM

BOAM20140707001

Armeńska firma produkująca sorbent technologią opracowaną przez specjalistów.
Firma poszukuje partnerów zainteresowanych pośrednictwem na rynku i/lub
dystrybutorów gotowego produktu, jak również umową licencyjną dla rozwiniętej
technologii.

AU

BRAU20130315006

Austriacka firma specjalizująca się w produkcji elementów do budowy domów z
prefabrykatów, poszukuje firm budowlanych, zainteresowanych długotrwałą
współpracą w zakresie swoich produktów (outsourcing produkcji elementów do
budowy domów lub licencjonowanie ich innowacyjnego procesu budowy elementów
budynku).

BE

BRBE20150421001

Belgijska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją organicznych certyfikowanych
produktów wytwarzanych z miodu poszukuje certyfikowanych‐ organicznych kwiatów
bzu w celu nadania specyficznego smaku niektórym ze swoich produktów. Firma
zainteresowana jest podpisaniem umowy produkcyjnej.

BG

BOBG20140319003

Bułgarski start‐up oferuje do dystrybucji multimedialne programy edukacyjne dla
szkół podstawowych, w szczególności do nauki matematyki oparte na technologii
Kinect.

BG

BOBG20150416001

Bułgarski producent skarpet poszukuje dystrybutorów oraz oferuje usługi
podwykonawstwa.

EE

BOEE20150603001

Estońska firma oferująca smaczny, produkowany w sposób zrównoważony i w pełni
identyfikowalny estoński miód wysokiej jakości i pakiecie premium szuka
dystrybutorów, detalistów i hurtowni w całej Europie. Miód w 100% naturalny i
nieutwardzony, zbierany głównie z roślin rosnących na miejscach niedawno
wypalonych, malin, mleczy, koniczyny. Oprócz zwykłego miodu oferują miody
mieszane (np. miód z jagodami)

EG

BOEG20141225001

Egipska firma będąca wiodącym producentem i eksporterem ściennych i podłogowych
płytek ceramicznych poszukuje agentów.

EG

BOEG20150201001

Egipska firma, czołowy producent i eksporter szerokiej gamy klasycznych i
nowoczesnych mebli (do sypialni, salonu, garderoby) do domów i hoteli poszukuje
dystrybutorów na terenie UE.

ES

BOES20111213017

Hiszpańska firma specjalizująca się w dystrybucji i komercjalizacji surowców, żywności
i napojów oferuje swoje usługi dla dystrybutorów z pośredników handlowych z krajów
Europejskich, Indii, Chin i Południowej Ameryki.
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ES

BOES20140520001

Hiszpańska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji mebli do domów,
hoteli i restauracji oferuje swoje produkty dystrybutorom i agentom zainteresowanym
wprowadzeniem ich na lokalne rynki.

ES

BOES20150320001

Hiszpańska firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych dla swojej
innowacyjnej linii naturalnego jadalnego aloesu w syropie i sokach. Przedsiębiorstwo
jest pierwszą biofabryką w Europie uzyskującą naturalne, zdrowe i unikalne produkty,
w oparciu na biotechnologie i ekologię, z własnych upraw.

ES

BOES20150327002

Hiszpańska spółdzielnia z ponad 100‐letnim doświadczeniem, specjalizująca się w
produkcji naturalnej oliwy z oliwek (odmiana Arbequina) pod chronioną nazwą
pochodzenia “Les Garrigues”, poszukuje dystrybutorów z kontaktami w zakresie
produktów dla smakoszy.

FI

BOFI20150407001

Fiński wynalazca unikatowego systemu identyfikacji produktu w oparciu o dotyk
poszukuje firmy, która chciałaby użyć wynalazku w swoim produkcie. Idealnym
partnerem byłaby firma z sektora kosmetycznego lub opakowań. System ma status
wzoru użytkowego nadany przez Biuro Patentowe w Finlandii.

FR

BOFR20150126001

Francuska firma stworzyła dające dużo radości i ergonomiczne narzędzie dla dzieci do
cięcia papieru i plastiku, pozwalające dzieciom na kreatywne spędzanie wolnego
czasu. Pozwala ono dzieciom powyżej lat 3 na rozwój ruchowy. Firma poszukuje
dystrybutorów.

FR

BOFR20150317001

Francuska firma inżynieryjna, specjalizująca się w analizie wytrzymałościowej części
spawanych oferuje swoje doświadczenie i know‐how w badaniach mechanicznych,
obliczeniach, symulacjach do mechanicznego monitorowania zachowań konstrukcji
spawanych. Firma poszukuje partnerów handlowych i usługowych z branż związanych
z energetyką, pojazdami transportowymi, m. in. ciężarowymi, przemysłem ciężkim.

FR

BRFR20150324001

Francuski dystrybutor online poszukuje dostawców akcesoriów i narzędzi kowalskich
oraz ślusarki zewnętrznej jak bramy, kute daszki, barierki, a także kutych
komponentów, które mogą być używane w ślusarce zewnętrznej. Firma oferuje usługi
dystrybucyjne lub współpracę z partnerami na zasadzie podwykonawstwa lub umowy
produkcyjnej.

HR

BOHR20140225001

Chorwacki producent jednokierunkowych zaworów bez filtra poszukuje dystrybutora
lub agenta handlowego.

HU

BOHU20131002002

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji narzędzi stomatologicznych, poszukuje
dystrybutorów dla swoich produktów na terenie całej Europy. Firma produkuje ponad
500 różnych produktów. Firma produkuje również narzędzia chirurgiczne,
mikrochirurgiczne oraz instrumenty do manicure i pedicure, wykonane wyłącznie
ze stali nierdzewnej.

SE

BOSE20150602001

Szwedzka firma opracowała unikalny system butelek do karmienia dzieci, który
pomaga rodzicom w utrzymaniu rozkładu dnia i utrzymuje temperaturę pokarmu.
Siatka mieszająca zapobiega zatykaniu się smoczka, a unikalny zawór pozwala na
utrzymanie stałego przepływu pokarmu. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów z
sektora produktów dla dzieci.

SE

BRSE20150409001

Młoda szwedzka firma sprzedaje funkcjonalne produkty do użytku zewnętrznego,
które są inteligentne i innowacyjne. Firma obecnie poszukuje producentów takich
produktów, którzy pomogliby im rozwinąć ich własną markę funkcjonalnych
produktów outdoorowych sprzedawanych przez detalistów na rynku skandynawskim.
Firma poszukuje partnerów do długotrwałej współpracy w ramach umowy
produkcyjnej.
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SE

BRSE20150428001

Szwedzka firma poszukuje producenta pościeli dla dzieci. Początkowo planowane są
zerowe serie kolekcji 3 różnych zestawów pościeli (poszwy i poszewki) a następnie
większe zamówienia. Firma jest zainteresowana umową produkcyjną z partnerem z
kraju nadbałtyckiego, Turcji, Polski i Portugalii.

SK

BOSK20150304002

Rodzinna firma ze Słowacji, zapewniając zindywidualizowane usługi dla turystów, w
tym zakwaterowanie we własnym pensjonacie, w części którego znajduje się również
centrum informacji turystycznej, poszukuje przedstawicieli i agentów chcących
promować jej usługi.

SK

BOSK20150420001

Słowackie przedsiębiorstwo ‐ producent ręcznie ciętego szkła, poszukuje
zagranicznych partnerów do współpracy w ramach umowy handlowej lub umowy
dystrybucji.

UK

BOUK20150309001

Firma brytyjska dostarczająca usługi związane z programami nauczania języka
angielskiego oraz współpracująca z nauczycielami poszukuje współpracy z firmami,
szkołami i jednostkami edukacyjnymi w Europie Środkowej i Wschodniej za
pośrednictwem umów o świadczenie usług.

UK

BOUK20150513012
Brytyjski producent wysokiej jakości deskorolek poszukuje dystrybutorów, aby
rozszerzyć swoją sprzedaż w UE i poza nią. Deski są sprzedawane po cenie średniej
klasy produktów. Są one idealne dla dzieci w każdym wieku, a popyt jest silny.

UK

BOUK20150514002

Gorzelnia z Wielkiej Brytanii produkuje potrójnie destylowany gin o zawartości
alkoholu do 42% stosuje pierwszą tego rodzaju technikę produkcji. Firma poszukuje
dystrybutorów dla długoterminowego partnerstwa.

UK

BOUK20150611001

Technologiczny start‐up z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów zainteresowanych ich
aplikacją puliptową do renderowania docelowo dla bezczynnych komputerów , w
zamian za opłatę. Firma poszukuje do współpracy dużych organizacji posiadających
sporo komputerów.

UK

BRUK20140516001

Brytyjski producent sprzętu dla starszych i niepełnosprawnych osób poszukuje
partnerów, którym mogłaby podzlecać lub podwykonywać produkcję, aby zaspokoić
popyt na swoje produkty. Zakres wymaganych umiejętności technicznych zawiera
wtrysk tworzyw sztucznych, blacharstwo, kształtowanie rur, malowanie proszkowe i
odlewnictwo poliuretanu.
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