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Armeńska firma specjalizująca się w produkcji obuwia dla mężczyzn, kobiet i dzieci oraz
skórzanych pokrowców na telefony komórkowe poszukuje pośredników handlowych i możliwości
zawiązania spółki joint venture.
Armeńska firma pracująca w sektorze turystycznym od 2003 roku zajmuje się głównie
przyjmowaniem turystów. Jej zakres działania obejmuje rezerwacje hoteli, usługi informacyjne,
organizację wycieczek tematycznych (agro, eko, przygodowych, degustacje wina itp.) Firma
poszukuje agentów do współpracy.
Ormiańska firma działa w sferze produkcji tekstylnej. W szczególności, firma produkuje odzież
dzianinową. Firma poszukuje pośredników na rynku: dystrybutorów i agentów.
Firma z Armenii działająca w branży tekstyliów, od ponad 20 lat produkująca bieliznę i odzież
wierzchnią dla niemowląt, dzieci, kobiet i mężczyzn, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych.
Mała firma armeńska z ponad 10‐letnim doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości suszonych
owoców poszukuje pośredników na rynku w charakterze pełnomocników, przedstawicieli i / lub
dystrybutorów.
Armeńska firma, jeden z wiodących producentów materiałów budowlanych z PCV na lokalnym
rynku, oferuje drzwi, okna, poręczy, rolet, namiotów, mebli, drzwi automatycznych, barierek,
szklanych fasad i dachów oraz aluminiowo‐kompozytowych paneli. Firma poszukuje pośredników
handlowych ‐ agentów, dystrybutorów, przedstawicieli.
Ormiańska firma o dobrej pozycji na rynku produkuje materiały budowlane ze szczególnym
naciskiem na włókna bazaltowe, włókna kompozytowe, a także bazaltowe i kompozytowe pręty
zbrojeniowe poszukuje agentów i dystrybutorów.
Armeńska spółka z branży IT specjalizuje się w projektowaniu i produkcji rozwiązań poprawy
jakości obsługi klienta. Firma poszukuje dystrybutorów, integratorów lub agentów i
przedstawicieli, którzy będą zainteresowani promowaniem i oferowaniem rozwiązania tej firmy w
swoich krajach. Firma również poszukuje partnerów do wzajemnej produkcji.
Doświadczona, Ormiańska firma specjalizuje się w świadczeniu usług turystycznych. Firma działa
zarówno w turystyce wyjazdowej i przyjazdowej. Firma poszukuje partnerów jako środki, aby
poszerzyć swoje usługi w turystyce przyjazdowej. Firma poszukuje partnerów handlowych jako
agentów w celu poszerzenia swoich usług w turystyce przyjazdowej.
Armeńska firma produkująca suszone owoce, w szczególności owoce lokalne ‐ brzoskwinie,
morele, śliwki, rodzynki, banany i inne, poszukuje przedstawicieli lub/i dystrybutorów, w celu
zawarcia porozumienia o usługi dystrybucji oraz/lub handlowej umowy pośrednictwa.
Ormiańska firma powstała w 1997 roku na bazie istniejącej już firmy postsowieckiej produkuje
około 50 rodzajów maszyn do cięcia termicznego, sprzętu gazowego oraz elektrycznych urządzeń
do spawania łukowego. Firma poszukuje do umowy o świadczenie usług dystrybucji.
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Belgijska firma ‐ dostawca rozwiązań "as‐a‐service" (oprogramowanie jako usługa) w
następujących obszarach: przetwarzanie dokumentów i platforma dostaw, płatności, finansowe
aspekty łańcucha dostaw, zarządzanie kredytami, e‐tożsamość, poszukuje partnerów, którzy będą
dostarczać wymienione rozwiązania niezależnie, pod własną marką. Firma chętnie nawiąże
współpracę także z podmiotami zainteresowanymi bezpośrednim zastosowaniem pakietu
proponowanych rozwiązań. Forma oczekiwanej współpracy: umowa dystrybucji, umowa
agencyjna i / lub umowa outsourcingu.
Belgijska firma, która projektuje i wprowadza do sprzedaży całą gamę skórzanych kapci dla dzieci,
kobiet i mężczyzn poszukuje producentów kapci oraz skórzanych produktów w celu produkcji
skórzanych kapci z miękkimi podeszwami w oparciu o umowę produkcyjną. Oczekiwana zdolność
produkcyjna to w przybliżeniu 2 000 sztuk miesięcznie.
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji i realizacji projektów energetycznych i
infrastrukturalnych związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności z
obróbki zrębków drewna poszukuje pośredników handlowych, umów o reprezentacji i
dystrybucyjnych oraz oferuje usługi podwykonawstwa.
Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji materiałów termoizolacyjnych i produktów dla
budownictwa do przemysłowego stosowania. Firma potrzebuje dystrybutorów i agentów, którzy
mogą pomóc w dystrybucji jej produktów za granicą. Umowa produkcyjna jest również brana pod
uwagę. Firma oferuje również usługi podwykonawcze.
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości kosmetyków do leczenia
konkretnych problemów kosmetycznych chce wejść na nowe rynki i poszukuje wiarygodnego i
doświadczonego dystrybutora specjalizującego się w produktach kosmetycznych i produktach do
włosów.
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości drzwi drewnianych poszukuje
dystrybutorów. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w handlu materiałami budowlanymi i
jest dobrze znana na rynku bułgarskim. Firma produkuje standardowe drzwi, jak również
wykonane na zamówienie do własnych specyfikacji klienta. Firma oferuje umowy produkcyjne z
producentami zagranicznymi w tym sektorze.
Bułgarska firma specjalizująca się w przetwórstwie mleka (krowiego, koziego oraz mleka
owczego), produkuje ser, ser żółty, jogurt, masło i świeże mleko oraz przysmaki z oleju roślinnego.
Firma poszukuje dystrybutorów z Europy, Azji i USA zdolnych do sprzedaży ich produktów na
lokalnych rynkach.
Bułgarska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nietypowych urządzeń
elektronicznych w sferze komunikacji, informatyki i automatyki oferuje działania w zakresie
podwykonawstwa i rozwoju wspólnej produkcji do firm z UE, Norwegii, Rosji i Turcji.
Bułgarska firma specjalizująca się w automatyzacji i kontroli procesów przemysłowych i
opracowywaniem oprogramowania i sprzętu, wprowadzaniem i utrzymaniem złożonych aplikacji
rozliczeniowych i SCADA (system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub
produkcyjnego), zaprojektowanych dla szerokiego grona dostawców usług na rynku usług
użyteczności publicznej, oferuje podwykonawstwo, outsourcing i umowy o świadczenie usług.
Pierwsza bułgarska spółka produkująca sterylizowane konserwy rybne, które jest gotowe do
spożycia poszukuje usług pośrednictwa na rynku. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i
dystrybutorów dla swoich produktów na różnych rynkach. Głównymi produktami firmy są
konserwy z ryb, w szczególności makrele w różnych sosach.
Bułgarski MŚP posiadający fabrykę do suszonych owoców i warzyw próbuje sprzedać swoją
działalność dla inwestora zagranicznego. Firma posiada pozwolenie na wytwarzanie, bardzo dobrą
lokalizacja i wyposażenie.
Bułgarska firma jest doświadczonym MŚP w dziedzinie obróbki metali i produkcji. Produkuje
narzędzia metalowe, niestandardowe wyposażenie lub ręcznie robione oddzielne elementy.
Firma oferuje obróbkę metali kwasem i PVC wytrzymałą cieczą, spawanie stali, miedzi, mosiądzu,
brązu, aluminium i części z tytanu. Firma oferuje produkcję, outsourcing lub podwykonawstwo
dla partnerów zagranicznych, którzy chcieliby wyprodukować specyficzne struktury / komponenty
metalowe.
Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji urządzeń elektronicznych, lamp i oświetlenia LED.
Firma oferuje kompleksowe rozwiązania i posiada własną bazę produkcyjną do produkcji
wyrobów elektronicznych i płytek drukowanych. Firma poszukuje dystrybutorów, wzajemnej
produkcji i oferuje być podwykonawcą.

str.2/27

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

BG

BOBG20150821002

BG

BOBG20151013001

BG

BRBG20151007001

BR

BOBR20140910001

BR

BOBR20140918002

BR

BOBR20140918003

BR

BOBR20141010001

BR

BOBR20141112001

BR

BOBR20150622001

BR

BOBR20150717001

BR

BOBR20150820001

BR

BOBR20150916001

BR

BOBR20151006002

CA

BOCA20150114005

Wiodący bułgarski producent opakowań dla przemysłu spożywczego z HIPS (High Impact
Polistyren), OPS (Oriented Polistyren), PP (Polipropylen), PET i PVC poszukuje dystrybutorów w
branży spożywczej. Firma produkuje elementy w wielu różnych kształtach i rozmiarach. Firma
może zaprojektować i wyprodukować dowolny kształt i rozmiar opakowania, zgodny ze
specyfikacją klienta.
Firma specjalizuje się w cięciu laserem oraz strumieniem wody metalu, produkcji elementów
metalowych i dodatkową obróbką metali metodą TIG (tungsten inert gas). Firma oferuje swoje
moce produkcyjne w celu produkowania różnych elementów metalowych na podstawie projektu
klienta. Poszukuje omów o podwykonawstwo lub produkcję.
Bułgarska firma pracująca w dziedzinie produkcji metali, która oferuje cięcie laserowe i cięcie
strumieniem wody, poszukuje producentów lub dystrybutorów innowacyjnych materiałów lub
stopów metali w celu zakupu nowych materiałów do produkcji. Firma poszukuje możliwości
współpracy w oparciu o umowę produkcyjną lub dystrybucyjną.
Brazylijski producent kokosowych słodyczy szuka potencjalnych dystrybutorów dla swoich
produktów. Spółka eksportuje już do Portugalii, Hiszpanii i Japonii. Firma produkuje słodycze
typowe dla stanu Bahia, z wykorzystaniem wyselekcjonowanych owoców, takich jak kokos
(tradycyjne i dietetyczne), guawa i banan.
Firma produkująca miód, pyłek oraz wyciąg z propolisu szuka dystrybutorów. Firma koncentruje
się na produktach naturalnych, zdrowotnych i wspomagających dobre samopoczucie.
Supermarkety, apteki i sklepy z suplementami i odżywkami są również poszukiwane.
Brazylijski producent produktu do czyszczenia języka poszukuje dystrybutorów w Unii
Europejskiej. Firma poszukuje partnerstwa handlowego do sprzedawania produktu do czyszczenia
języka w drogeriach, supermarketach, domach towarowych i sklepach produktów dentystycznych
poprzez usług dystrybucji przez partnerów europejskich. Produkt ten może być szeroko
stosowany przez wszystkie typy odbiorców, zwłaszcza przez osoby posiadające wysychanie błony
śluzowej, cukrzyce i nieświeży oddech, w celu zapobiegania próchnicy zębów i dziąseł.
Zlokalizowana w Brazylii firma oferuje klientom na całym świecie szeroki zakres usług w zakresie
różnych rozwiązań transportowych ‐ morskich, kolejowych, drogowych i lotniczych we wszystkich
kierunkach w Europie, dla różnych branż. Firma specjalizuje się w transporcie międzynarodowym
artykułów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów nietrwałych.
Firma jest liderem na rynku dywanów, chodników i mat w Brazylii. Poza produktami
dekoracyjnymi zajmuje się też przędzami, włóknami, linami, sieciami i innymi produktami z sizalu.
Firma poszukuje dystrybutorów w Europie.
Brazylijska firma założona w 2008 roku, świadcząca usługi w obszarze kontroli jakości i certyfikacji
w zakresie spawania, nawiąże współpracę z przedsiębiorstwami w obszarze badań nieniszczących,
w ramach umowy o podwykonawstwo lub usług.
Brazylijska firma specjalizująca się w produkcji produktów okulistycznych (soczewki monofokalne,
bifoklane lub wieloogniskowe / światłoczułe / antyrefleksyjne / odporne na uderzenia; octanowe
lub metalowe oprawki; okulary przeciwsłoneczne) poszukuje umów o pośrednictwo handlowe i
dystrybucję swoich produktów za granicą. Partnerzy powinni posiadać wiedzę w dziedzinie
okulistyki.
Brazylijski producent oprogramowania, poszukuje partnerów zagranicznych, gotowych podjąć się
dystrybucji tych produktów w krajach UE, do szeroko pojętego sektora edukacji oraz podmiotów z
nim powiązanych.
Brazylijska firma ze stanu Amazonia produkująca stoiska wystawiennicze oraz meble na różnego
rodzaju wydarzenia poszukuje dystrybutorów i agentów.
Brazylijskie studio projektowe opracowuje projekty dla branży meblarskiej i dekoracyjnej.
Nagrodzone produkty nawiązują do brazylijskiej kultury, charakteru i tożsamości, przybierając
współczesne formy. Oferowane wyroby powstają w oparciu o współpracę z lokalnymi
rzemieślnikami, ślusarzami, itp. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
produkcji, umowy dystrybucji, umowy o świadczeniu usług i outsourcingu.
Kanadyjska firma jest jednym z największych na świecie producentów sprzętu do robót ziemnych
typu wyciągającego (skrobaki). Produkują różne typy skrobaków, od 25 jardów sześciennych (ok.
19 m3) do 53 (ok. 40 m3) jardów sześciennych i posiadają 3‐letnią gwarancję strukturalną.
Podstawowa baza klientów to sektor budowlany, wydobywczy i rolniczy. Aby poszerzyć
działalność na rynkach światowych, firma poszukuje dystrybutorów aktywnych w ww. sektorach,
zainteresowanych poszerzeniem swojej linii produktowej poprzez umowę o usługi dystrybucji.
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Kanadyjski producent grzejników radiacyjnych poszukuje partnerów w sektorze budownictwa do
zawarcia umów usług dystrybucji i agencji handlowych. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów
ogrzewania, gdzie powietrze jest stale ogrzewane i prowadzone przez szereg przewodów, w tym
produkcie ciepło promieniuje z podłóg i sufitów z drutów oporowych zaimplantowanych w panele
gipsowe lub z wyeksponowanych metalowych grzejników na sufitach.
Kanadyjski producent nowej rentgenowskiej technologii skanera 3‐D do wykrywania zagrożeń
poszukuje europejskich partnerów dystrybucyjnych działających w branży zabezpieczeń do
współpracy w ramach umowy dystrybucji lub handlowych umów agencyjnych. W przeciwieństwie
do skanerów rentgenowskich obecnie funkcjonujących na rynku, opatentowana technologia tej
firmy wytwarza perspektywiczne obrazy 3‐D minimalizując martwe pola i zmniejszając ryzyko
niepożądanych zagrożeń niezauważonych przez punkty kontroli bezpieczeństwa.
Kanadyjska firma jest dostawcą zaawansowanych, automatycznych rozwiązań produkcyjnych w
obszarze montażu, obróbki, transportu materiałów i spawania, jak i usług inżynierskich dla
realizacji projektu, takich jak instalacja, początkowa faza, integracja i uruchomienie. Firma
dostarcza również zautomatyzowane systemy do badań dla złożonych aplikacji. Firma poszukuje
partnerów do produkcji, usług, outsourcingu lub umów podwykonawstwa.
Chilijskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji nanocząstek miedzi metodą, która
zapewnia doskonałą jednorodność chemiczną, właściwości fizyczne i termiczne poszukuje
użytkowników przemysłowych i międzynarodowych brokerów z kontaktami na rynku
nanotechnologii, zwłaszcza nano miedzi, w celu wymiany doświadczeń i wiedzy na temat trendów
w Europie w tej dziedzinie. Poszukiwane są umowy na świadczenie usług, umowy dystrybucji oraz
użytkownicy przemysłowi w celu rozwinięcia współpracy.
Cypryjska siec restauracji ze zdrową żywnością w stylu śródziemnomorskim oferuje swoją markę i
know‐how.
Cypryjska firma produkująca suszone orzechy i owoce poszukuje agentów i dystrybutorów w
Europie i poza nią.
Mała czeska doświadczona firma specjalizująca się w produkcji na zamówienia chemikaliów
technicznych/przemysłowych lub do gospodarstw domowych oferuje swoje usługi w ramach
podwykonawstwa lub umowy produkcyjnej.
Czeska firma inżynieryjna produkująca linie technologiczne, sprzęt uciskowy, hydrauliczny i inne
prasy oferuje produkty i usługi w dziedzinie inżynierii, współpracy technologicznej, współpracę
twórczą, badania i rozwój jako podwykonawca w Austrii, Niemczech, Polsce i na Słowacji. Firma
jest ugruntowana, doświadczona i znana na rynku wewnętrznym.
Czeska firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów urządzeń z zakresu elektroprzędzenia.
Firma oferuje dwa urządzenia ‐ modularne urządzenie elektroprzędzące do produkcji
półproduktów z nanowłókien oraz wydajne urządzenie klimatyzacyjne. Firma poszukuje
dystrybutorów.
Czeski wynalazca oferuje produkcję prototypu do lepszego wykorzystania energii słonecznej,
zwłaszcza gdy chodzi o jej zamianę na ciepło lub energię elektryczną. Urządzenie składa się z
pochłaniacza energii słonecznej i elementów optycznych do koncentracji tej energii. Oferowany
produkt znacznie zwiększa wydajność energii słonecznej. Firma poszukuje partnerów gotowych
zaoferować finansowanie produkcji prototypu.
Czeska firma poszukuje międzynarodowych kanałów sprzedaży w branży technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) dla segmentu swoich produktów. Oferta obejmuje
szeroki zakres produktów i usług ukierunkowanych na bezpieczeństwo i analizę sieci. Firma działa
na całym świecie za pośrednictwem swoich partnerów biznesowych i szuka nowych kontaktów w
Europie i za granicą w ramach umów agencyjnych lub komercyjnych umów dystrybucji usług.
Mała czeska firma oferuje kompletne rozwiązanie parków siłowni wewnętrznych i zewnętrznych,
które nie są tylko w pełni funkcjonalne, ale również atrakcyjne dzięki ich zaprojektowaniu. System
modułowy pozwala tworzyć nieskończoną liczbę możliwych wariantów, a system jest w pełni
kompatybilny z elementami wewnętrznymi, co pozwala klubom sportowym i siłownią prowadzić
swoje cykliczne i inne szkolenia w parkach, pod gołym niebem.Poszukiwani są partnerzy do
komercyjnej umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Czeska firma oferuje specjalistyczne produkty oparte o nanotechnologię służące redukcji
koncentracji bakterii, wirusów, mikrobów i alergenów w pomieszczeniach hotelowych. Czeska
firma poszukuje dystrybutorów dostarczających produkty do sieci hoteli, do dystrybucji ich
produktów w ramach umowy usług dystrybucji.
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BODE20150811002

DE

BODE20150825002

DE

BODE20150902004

DE

BODE20150903004

Czeska firma świadczy kompleksowe usługi na wysokim poziomie w zakresie obróbki cieplnej i
cieplno‐chemicznej metali i poszukuje partnera do współpracy podwykonawczej i produkcyjnej w
Austrii, Niemczech, Polsce i na Słowacji.Firma może zapewnić usługi częściowe, wykonane na
zamówienie lub produkcję masową. Firma zapewnienia rozwój techniczny, analizy i ekspertyzy,
materiały i doradztwo technologiczne, badania mechaniczne i badania defektoskopowe.
Czeska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji materiałów medycznych, urządzeń,
sprzętu, gadżetów i pomocy, z dobrą znajomością sektora społecznego, oferuje swoje usługi
dystrybucyjne w dziedzinie koncentrującej się na opiece nad osobami starszymi.
Osiągające sukcesy MŚP działające w północnych Niemczech opracowało i stale ulepsza
wyświetlacze dotykowe multi‐touch w rozmiarach XXXL oraz różnych kształtach i formach, a także
interaktywne oprogramowanie dla wielu użytkowników dla punktów sprzedaży (POS) oraz
punktów informacyjnych (POI). Ich produkty są wykorzystywane podczas targów handlowych, w
muzeach i ośrodkach naukowych, hotelach, centrach handlowych, w przestrzeni publicznej,
podczas wystaw, imprez, prezentacji firmowych. Firma poszukuje zaangażowanych partnerów
dystrybucyjnych dla swoich produktów w Europie.
Niemiecka firma oferuje innowacyjny system zabezpieczeń i monitorowania z powiadomieniami
w czasie rzeczywistym na wypadek alarmu. System został opracowany wspólnie z brytyjska firmą.
Wszystkie prace włączając doradztwo, dystrybucję, obsługę, konserwację i naprawę są oferowane
w siedzibie firmy w północnych Niemczech. Firma poszukuje dalszych partnerów dystrybucyjnych
w Europie.
Niemiecka firma biotechnologiczna, która opracowała własną technologię, pozwalającą na
optymalne generowanie przeciwciał i wysoką efektywność szczepień, poszukuje umów na
świadczenie usług i umów licencyjnych z organizacjami badawczymi lub instytucjami branżowymi
wykorzystujących przeciwciała do walidacji docelowej, diagnostyki oraz zastosowań
terapeutycznych.
Niemiecka firma, specjalizująca się w budowie urządzeń i konstrukcji, oferuje całościowe
koncepcje inżynierii przemysłowej od opracowania koncepcji do gotowych rozwiązań. Firma szuka
potencjalnych klientów i partnerów na całym świecie do umów produkcyjnych i usługowych.
Niemiecka firma oferuje usługi outsourcingowe dla firm ze wszystkich regionów objętych
działalnością ośrodków EEN zainteresowanych sprzedażą w Niemczech. Poprzez dostęp do
specjalistów z wielu dziedzin przemysłu jest w stanie obsługiwać klientów typu B2B (biznes‐tu‐
biznes, jak i B2C (biznes‐tu‐konsument). Świadczenie usług od początku realizacji poprzez
doradztwo produktowe i infolinie pracy skończywszy na rozwoju strategii marketingowych i
pełnych działań sprzedażowych. Jest dostępna opcja współpracy na zasadzie porozumienia o
podwykonawstwie lub dystrybucji.
Innowacyjna niemiecka firma z sektora IT oferuje narzędzie do wysoko efektywnego
wyszukiwania informacji w wewnętrznych i zewnętrznych źródłach danych. Typowymi
użytkownikami są władze publiczne, MŚP i duże przedsiębiorstwa. Firma poszukuje
doświadczonych, technicznych partnerów handlowych z regionów objętych EEN, aby wprowadzić,
sprzedać i dostarczyć usługi klientowi na rynkach partnera. Zainteresowana jest też dużymi
projektami IT.
Niemiecka firma, działająca w sektorze budowlanym, opracowała słupy reklamowe i / lub
kolumny wykonane z włókna szklanego wzmocnionego tworzywami sztucznymi dla różnych
zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Kolumny mają lekką konstrukcję i są łatwe do przestawiania.
Firma szuka umowy usług dystrybucji z ustalonymi dystrybutorami z kontaktami w dziedzinie
reklamy.
Niemiecka firma doradcza oferuje kompleksowy zakres usług eksperckich opartych głównie, ale
nie tylko, na projektowaniu przeznaczonych dla statków powietrznych, technologii kosmicznych,
nowych zastosowań energetycznych, analiz ryzyka uszkodzenia i optymalizacji aspektów okresu
przechowywania produktów kompozytowych. Firma konsultingowa oferuje umowy o świadczeniu
usług.
Niemiecka firma tekstylna zajmująca się projektowaniem i międzynarodową dystrybucją
markowej męskiej odzieży z dzianiny poszukuje partnera zainteresowanego przejęciem całej
firmy. Istnieje również możliwość sprzedaży części firmy, jak zarejestrowany znak firmowy dla
męskiej odzieży z dzianiny, szeroka baza klientów i domena internetowa na licencji.
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DE

BODE20150904001

DE

BODE20150911001

DE

BODE20150915001

DE

BODE20150929001

DE

BODE20151001002

DE

BODE20151005001

DE

BODE20151008002

DE

BODE20151016001

DE

BODE20151021002

DE

BODE20151022001

DE

BRDE20150908001

Wyspecjalizowany niemiecki producent tantalu i komponentów dla przemysłu chemicznego i
farmaceutycznego poszukuje przedstawicieli handlowych w Polsce. Firma międzynarodowa
posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości produktów, takich jak
niestandardowe zbudowane wymienniki ciepła i akcesoria. Ogromna wiedza w zakresie tantalu
jest jedną z głównych zalet firmy. Poszukiwany partner powinien wykazać bardzo dobre kontakty
w branży.
Firma z branży technologii medycznej w północnowschodnich Niemczech‐ rozwijająca i
produkująca ‐ na potrzeby medycyny ludzkiej i weterynaryjnej, a także na potrzeby przemysłowe ‐
kompletne cyfrowe systemy promieniowania Roentgena ‐ poszukuje partnerów do dystrybucji i
usługodawców, na wszystkich terenach EEN, z wyjątkiem rynku niemieckiego i szwajcarskiego.
Ponadto, firma jest otwarta na współpracę z producentami oryginalnego wyposażenia, na
zasadzie dostarczania licencjonowanego oprogramowania dopasowanego do potrzeb ich sprzętu.
Firma zlokalizowana w Północnych Niemczech, opracowała technologię ekranowania w dziedzinie
zgodności elektromagnetycznej (EMC) i pomiarami emisji EMC. Opatentowany proces, który
posiada atest niezależnych instytutów badawczych, zapewnia oszczędne i wysoce wydajne
ekranowanie elektromagnetyczne do prawie każdego zastosowania, każdego produktu i
materiału, który musi odpowiadać normom EMC. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów
handlowych.
Niemieckie studio produkuje gry dla widzów w każdym wieku, które można odtwarzać w
przeglądarkach mobilnych i stacjonarnych. Gry mogą być licencjonowane się i dostosowane do
konkretnych marek. Nowe gry mogą być opracowane według specyfikacji klienta. W produkcji
używany jest HTML5. Firma poszukuje różnego rodzaju partnerów do współpracy w ramach
umów licencyjnych, w celu kooperacji przy wspólnym tworzeniu gier, do współpracy w ramach
umowy świadczenia usług do tworzenia gier dopasowanych/dedykowanych dla klienta lub
outsourcingu tworzenia gier.
Niemiecka firma opracowała technologię wytwarzania elektryczności z ciepła odpadowego z
odnawialnych źródeł energii, jak również z ciepła odpadowego z procesów technologicznych.
System ORC (Organic Rankine Cycle) to innowacyjny silnik rozprężający parę, który działa jako
maszyna pracująca w zamkniętym obiegu pary wykorzystując ciecze organiczne, które mają
bardziej wydajne właściwości termodynamiczne niż woda. Firma poszukuje dystrybutorów i
oferuje umowy produkcyjne.
Niemieckie MŚP jest silną i obiecującą firmą, której głównym celem jest produkcja wykonanych na
zamówienie wymienników ciepła. Firma poszukuje regionów Polski dla niezależnych agentów lub
partnerów, którzy są gotowi sprzedawać produkty firmy do istniejących lub nowych klientów.
Firma poszukuje partnerów do umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Niemiecka firma inżynierska specjalizująca się w rozwoju, projektowaniu i budowie nowych
koncepcji samochodowego oświetlenia, reflektorów, tylnych świateł, wskaźników i innych
wewnętrznych świateł oferuje umowę outsourcingową, umowę o podwykonawstwo lub umowę
serwisową.
Niemiecka firma rozwijająca i produkująca wyroby do zbierania deszczówki i szarej wody oraz
wykopy do filtrowania deszczówki oferuje automatyczne, przyjazne dla środowiska urządzenia
pozwalające na dużą oszczędność oraz nie wymagające skomplikowanej obsługi. Dzięki
modularnej budowie mogą być stosowane w domach i przez przemysł. Firma poszukuje
dystrybutorów.
Niemiecki MSP oferuje indywidualne rozwiązania dla obróbki precyzyjnej (toczenie, frezowanie,
szlifowanie, wyrzynanie) pojedynczych elementów metalowych lub małych serii. Firma jest w
stanie obliczyć części z wielokątnych zarysów bardziej dokładne niż normy DIN, a tym samym
szlifować je bez fałszowania kontury. Firma jest zainteresowana umowami o świadczenie usług z
firmami produkcyjnymi z różnych branż (np. medycznej, motoryzacyjnej, przemysłu
mechanicznego), gdzie poszczególne elementy często muszą spełniać rygorystyczne wymagania.
Niemiecka firma projektująca, produkująca i sprzedająca sprzęt do placów zabaw od ponad 40 lat,
charakteryzująca się placami typu "żywe", rozpoznawalne, dzięki połączeniu zastosowania
rozłożystej sieci lin i kreatywnych pomysłów, poszukuje przedstawicieli handlowych oraz
dystrybutorów w Polsce. Większość oferowanych usług i produktów zdobyła krajowe i
zagraniczne nagrody, a posiadanie patentów na większość propozycji daje dowód na oryginalność
i przewagę technologiczną.
Niemiecka rodzinna hurtownia z Saksonii poszukuje w krajach Europy Wschodniej producentów
drewnianych produktów zgodnie z zamówieniami od indywidualnych klientów. Niemiecka firma
oferuje umowę produkcyjną i dystrybucyjną.
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DK

BODK20151002001

DK

BRDK20151007001

EG

BOEG20150526001

ES

BOES20130124010

ES

BOES20140220004

ES

BOES20140224005

ES

BOES20140331005

ES

BOES20150304001

ES

BOES20150427002

ES

BOES20150608001

ES

BOES20150713002

ES

BOES20150731001

ES

BOES20150804002

ES

BOES20150805001

ES

BOES20150812001

Duński wiodący producent standardowych i niestandardowych systemów Plasma i Corona do
powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych poszukuje agentów w Polsce, na Węgrzech
i w Rosji w celu zapewnienia dalszego rozwoju międzynarodowej firmy.Firma oferuje zarówno
standardowe, jak i niestandardowe systemy Plasma i Corona do obróbki powierzchniowej w celu
poprawy przyczepności tworzyw sztucznych i metali.
Duńska firma specjalizująca się w procesach impregnacji drewna dla branży budowlanej
poszukuje dostawców środków ochrony drewna w celu obróbki konserwującej przeciwko
grzybom, insektom i pożarom. Środki te będą używane w nowo stworzonym zakładzie obróbki
drewna. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna z partnerami z Europy.
Egipska firma specjalizuje się w produkcji i eksporcie suszonych i odwodnionych ziół, nasion
przypraw i roślin leczniczych o wysokiej czystości zgodnej z międzynarodowymi standardami
jakości. Firma poszukuje międzynarodowych dystrybutorów (importerów i hurtowników) ziół,
przypraw i roślin leczniczych.
Hiszpańska firma specjalizuje się w pozyskiwaniu danych środowiskowych oraz analizie
oddziaływania na środowisko. Firma analizuje procesy i projekty powierzone przez klientów, w
celu identyfikacji zagrożeń i ryzyka oraz ich analizy pod kątem ochrony środowiska. Firma
poszukuje parterów do współpracy tym zakresie na zasadzie joint venture. Firma oferuje również
usługi podwykonawstwa.
Hiszpańska firma zajmująca się przemysłowym projektowaniem produktów i zaopatrzenia
poszukuje partnerów związanych z sektorem przemysłowym w celu rozwoju i rozszerzenia
powierzchni handlowej poprzez komercyjne umowy agencyjne. Oferuje również usługi dla firm
poszukujących konkretnych dostawców. Części przemysłowe są oferowane dla branży
motoryzacyjnej, AGD i dostaw przemysłowych.
Hiszpański importer artykułów do pieczenia i pakowania oraz eksporter orzechów, przekąsek,
krakersów, suszonych i odwodnionych owoców poszukuje hurtowników, dystrybutorów i
importerów. Firma jest obecna w Europie (Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Portugalia),
północnej Afryce, na Karaibach, Gwatemali, na Kubie, Wenezueli, Panamy, Brazylii i innych
krajach.
Hiszpańska hurtownia pelletu drzewnego i pestek oliwek poszukuje dystrybutorów w Europie w
celu rozszerzenia działania na nowe rynki.
Hiszpańska firma będąca liderem w sektorze tworzyw sztucznych wytwarzanych metodą wtrysku i
przeznaczonych dla przemysłu spożywczego i innych, takich jak hodowla bydła, farmacja itp.
poszukuje współpracy na bazie umowy agencji handlowej.
Hiszpański producent precyzyjnych części metalowych oferuje swoje doświadczenie tym
międzynarodowym partnerom, którzy poszukują tego rodzaju produktów. Firma specjalizuje się w
produkcji luźnych części, akcesoriów dla elektroniki, podwozi, regałów, szafek, itp. dla sektorów
obronności, lotniczego i aeronautyki. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach
umowy podwykonawstwa.
Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w produkcji wędzonej szynki "ser rano" i innych
wędzonych produktów mięsnych poszukuje dystrybutorów na rynkach UE. Firma produkuje
szeroką gamę wyrobów z wieprzowiny, jagnięciny i cielęciny tradycyjnymi metodami i według
najwyższych standardów jakości. Obecnie sprzedaje głównie w Hiszpanii, ale chce wejść na inne
rynki w UE za pośrednictwem dystrybutorów z dostępem do kanałów sektora HORECA (hotele,
restauracje, catering)
Hiszpański producent urządzeń ze stali węglowej, stali nierdzewnej, aluminium i innych
materiałów specjalnych, specjalizujący się w usługach spawania, oferuje usługi outsourcingowe.
Hiszpańska firma specjalizująca się w energii odnawialnej i efektywności energetycznej, zajmująca
się projektowaniem, doradztwem, badaniami i rozwojem oraz dostawą i montażem wszystkich
typów systemów i rozwiązań w zakresie energii odnawialnych poszukuje partnerów
zainteresowanych wzajemną produkcją, outsourcingiem i umowami joint venture.
Hiszpańska szkoła językowa z północy kraju oferuje wysokiej jakości program językowo‐kulturalny
dla obcokrajowców, realizowany w miesiącach letnich wraz z innymi aktywnościami. Szkoła
zapewnia też studentom możliwości zakwaterowania. Poszukiwani są partnerzy wśród podobnych
szkół językowych lub agencji z branży edukacyjnej.
Firma Basków z północnej Hiszpanii, która projektuje, produkuje i sprzedaje kontenery i systemy
bakteriostatyczne w usługach sektora czyszczenia i higieny zainteresowana jest franczyzą swojego
modelu biznesowego (produkt, know‐how usługi) do ewentualnego partnera głównie z Niemiec,
Austrii, Polski, Finlandii, Szwecji, Danii i Holandii, choć inne rynki również mogą być rozważane.
Hiszpański producent tradycyjnych kiełbas i innych typowych produktów z regionu Castilla‐ La
Mancha, poszukuje dystrybutorów w branży spożywczej.
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ES

BOES20150814001

ES

BOES20150826001

ES

BOES20150901001

ES

BOES20150921003

ES

BOES20150930002

ES

BOES20150930004

ES

BOES20151002001

ES

BOES20151014001

ES

BRES20150618001

FR

BOFR20131018003

FR

BOFR20140221001

FR

BOFR20140428004

FR

BOFR20140613002

Hiszpański producent ceramicznych, emaliowanych i stalowych, naczyń kuchennych (garnki,
patelnie, rondle, naczynia żaroodporne, woki, brytfanny w kształcie kwadratu, itp.) z
nieprzywierającą, ceramiczną lub kamienną, powłoką wewnętrzną, poszukuje partnerów
handlowych, zainteresowanych importem lub dystrybucją tych produktów pod marką firmy, lub
pod własną marką.
Doświadczona firma produkcyjna z siedzibą w północnej Hiszpanii produkuje bardzo wydajny
regulator napięcia łączący solidność, niskie koszty i łatwą obsługę bez elementów elektronicznych
mocy. Firma poszukuje umowy komercyjnej, dystrybucji lub umowy produkcyjnej.
Hiszpańska firma z Barcelony specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy produktów do żywienia i
leczenia zwierząt. Firma sprzedaje swoje wyroby na kilku kontynentach. W celu
umiędzynarodowienia swojego nowego produktu ‐ nowoczesnej paszy dla koni, firma poszukuje
dystrybutorów.
Hiszpański producent różnych odmian wina, specjalizujący się w produkcji wina "Abarino"
oryginalnego pochodzenia z Rias Baixas, które było wielokrotnie nagradzane na szczeblu
krajowym i międzynarodowym w latach 1993 ‐ 2014, poszukuje potencjalnych dystrybutorów.
Hiszpańskie przedsiębiorstwo technologiczne działające w branży chemicznej opracowało
innowacyjne dodatki stałe (przedmieszka, masterbacz), które poprawiają właściwości polimerów
opartych na plastiku. Masterbacze są szczególnie użyteczne w produkcji folii plastikowej w celu
nadania jej określonych właściwości, np. przeciw blokowaniu, zamgleniu, antybakteryjne,
przeciwutleniające, antystatyczne itp. Firma poszukuje umów o pośrednictwo handlowe, aby
wejść na nowe rynki.
Firma będąca spółdzielnią mleczarską, założoną w 1968 r. w Galicji, która zajmuje się skupem,
przetwarzaniem i sprzedażą krowiego mleka i jego przetworów ‐ mleko UHT, jogurty pitne, szejki,
sery i śmietany najwyższej jakości. Firma otrzymała nagrodę Superior Taste Award 2015. Firma
poszukuje dystrybutorów, importerów i agentów.
Ta hiszpańska firma zajmująca się rolnictwem i hodowlą bydła, specjalizuje się w wysokiej jakości
produktach, otrzymanych wyłącznie z surowców uzyskanych na miejscu. Takie podejście
przyświeca oferowanym przez firmę produktom, wśród których jest popularny hiszpański ser
Manchego, wino, oliwa z oliwek, rozmaryn, lawenda, marynowane kuropatwy. W celu
rozszerzenia rynku zbytu dla swoich produktów, firma poszukuje dystrybutorów lub
przedstawicieli handlowych.
Hiszpańska firma oferuje świadczenie ekspertyz firmom z branży mody ekskluzywnej
wykorzystujących metalowe detale, akcesoria, biżuterię i dodatki, na zasadzie podwykonawstwa
produkcji i projektowania.
Baskijska firma z północy Hiszpanii specjalizująca się w suplementach diety i żywności
wzbogaconej (dla kontroli wagi, zdrowotne, odżywki sportowe, jedzenie wegetariańskie itp.)
oferuje usługi dystrybucyjne dla podobnych oraz uzupełniających produktów na rynku
hiszpańskim i portugalskim.
Francuskie MŚP ekspert w aktywnych cząsteczkach i składnikach odkrycie dla przemysłu
farmaceutycznego, kosmetycznego i rolno‐spożywczego, opracowało kombinację dwóch
opatentowanych leków do walki z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Badania kliniczne II
fazy trwają. Aby zakończyć rozwój, MŚP szuka umowy joint venture z firmą farmaceutyczną.
Francuska firma komercjalizująca fajerwerki chce rozszerzyć swoją sieć handlową w Europie i
poszukuje dystrybutorów.Partnerzy poszukiwani powinni być w stanie wyszukiwać i odpowiadać
na zaproszenia do składania ofert ogłaszanych przez miasta, gminy lub wykonawców publicznych
odnośnie fajerwerków lub wydarzeń multimedialnych i pokazów.
Francuskie MŚP oferuje przenośne rozwiązania dedykowane do podwodnych i głębinowych
obserwacji, jak również oprzyrządowanie morskie (usługi oraz sprzęt) ‐ w szczególności w
aspekcie płytkich i mętnych wód ‐ z pełną gamą mini ROVs, zdalnie sterowane katamarany,
podwodne systemy kamer z sensorami (sonary, sondy, kamery akustyczne itd.). Firma poszukuje
przedstawicieli/dystrybutorów do kooperacji międzynarodowej, na potrzeby podwodnych prac
budowlanych, bezpieczeństwa i ochrony, badań naukowych, ropy i gazu, oraz akwakultury.
Francuska firma specjalizująca się w damskiej odzieży i akcesoriach do prac ogrodowych i
rekreacji, poszukuje przedstawicieli handlowych w Europie (agentów, importerów, dystrybutorów
lub biur sprzedaży). W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak spodnie, ogrodniczki, krótkie i
długie fartuchy, kamizelki, swetry rozpinane, koszulki bawełniane, czapki, szaliki, skarpety,
rękawiczki, sekatory, drewniaki, torby na narzędzia, torby sportowe, paski.
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Francuski MŚP projektuje i integruje elektroniczne rozwiązania high‐tech, jest w stanie wspierać
swoich klientów w zakresie projektowania i budowy złożonych projektów, poprzez
długoterminowe kompetencje oparte na partnerstwie, właściwych reakcjach i dokładnym
słuchaniu. Firma oferuje swoje usługi i poszukuje partnerów zainteresowanych o bardzo
konkretnych umiejętnościach w elektronice.
Francuska spółdzielnia użyteczności oferuje diagnozowanie energetyczne, audyt, studia
emergencji, studia wykonalności dla energii odnawialnej, projekty szkoleniowe, bilans dwutlenku
węgla jak również, plany działania w zakresie energii, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Zespół
działa jako animatorzy projektu, laboratorium innowacji w sercu ekosystemu, aby wspierać
przejście w systemy zrównoważone. Spółdzielnia poszukuje umów o świadczenie usług
związanych z energią i zrównoważonym rozwojem oraz procesami innowacji społecznych.
Francuska firma opracowała i oferuje rewolucyjne rozwiązanie dla podwodnych badań i misji do
zbierania danych w oparciu o podwodne szybowce. Firma obecnie komercjalizuje swoją ofertę i
poszukuje partnerów handlowych zainteresowanych jej nową ofertą.
Francuskie innowacyjne MŚP specjalizujące się w suplementach diety poszukuje partnerów
europejskich do dystrybucji swoich produktów: doustnych suplementów odżywczych. Firma
poszukuje współpracy w zakresie umowy licencyjnej, dystrybucji i komercyjnych umów
agencyjnych.
Francuskie MŚP specjalizujące się w produkcji elementów z tworzyw sztucznych, poszukuje
dystrybutorów do sprzedaży swojego opatentowanego produktu: urządzenia klinowego dla
różnych rodzajów podłóg z drewna i laminatu oraz listew przypodłogowych.
Francuski producent opracował koncepcje kegu do piwa z ekologiczną kieszenią wewnętrzną,
która może być używana ponownie. Firma podejmie współpracę z europejskimi dystrybutorami,
mającymi kontakty ze średnimi, małymi i mikro browarami.
Francuska firma, z podmiotem zależnym położonym w Rumunii, jest wyspecjalizowana w obróbce
powierzchni, chromowaniu tworzyw sztucznych, farb ciekłych, oryginalnych i innowacyjnych
dekorów. Z dobrą znajomością w wielu dziedzinach i dogłębnej znajomości swojej działalności i
rynków swoich klientów poszukuje nowych umów podwykonawczych.
Francuska firma z sektora MŚP specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji bioplastików o
określonych właściwościach we współpracy z platformą B&R. Firma oferuje usługi dostawy
surowców dla firm potrzebujących bioplastików.
Francuska firma specjalizująca się w rozwiązaniach zarządzaniem bateriami litowymi poszukuje
dystrybutora, przedstawiciela handlowego w krajach europejskich na zasadzie komercyjnej
umowy agencyjnej lub umowie o dystrybucji.
Francuska firma produkująca sprzęt przemysłowy i maszynowy: sprężyny gazowe stosowane w
prasach cylindrowych, cylindry używane w gospodarstwach i cylindry blokowe do plastycznych
form wtryskowych zainteresowana jest poszerzeniem aktywności i poszukuje partnerów
handlowych w UE. Potencjalni partnerzy mogą być przedstawicielami handlowymi lub
dystrybutorami zainteresowanymi wdrożeniem produktów Francuskiej firmy (3 produktów lub
tylko ich części) lokalnym przedsiębiorstwom, aktywnym w sferze automatyki, lotnictwa i sektorze
tworzyw sztucznych
W celu zapewnienia swojej pozycji na rynkach europejskich, ta francuska średniej wielkości firma
poszukuje dystrybutorów w Europie Wschodniej (Węgry na początku, ale także Polska, Czechy i
Rumunia), Belgii i Niemczech.Firma produkuje elementy niskiego i średniego napięcia,
zintegrowanych rozwiązań i systemów zarządzania siecią zarówno do publicznej lub prywatnej
dystrybucji energii elektrycznej. Firma poszukuje dystrybutorów dobrze wprowadzonych do
lokalnych firm energetycznych i komunalnych.
Francuska firma produkuje etui na smartfony używając specyficznej żywicy. Żywica ta wzmacnia
brzmienie etui. Firma poszukuje umów o dystrybucję na swoich produkowanych we Francji etui.
Wśród partnerów mogą być dystrybutorzy pracujący ze znanymi markami, ale również firmy
zainteresowane posiadaniem spersonalizowanych etui na smartfony, w celu poprawienia swojego
wizerunku.
Francuskie MŚP specjalizujące się w zakresie produktów do higieny rąk przeznaczonych dla
sektora przemysłu, poszukuje dystrybutorów swoich produktów na terenie całej Europy.
Szczególnie przeszukiwani są dystrybutorzy lub importerzy z dobrze rozwiniętą siecią dystrybucji i
przedstawicieli handlowych
Francuska firma specjalizująca się w kosmetykach, produktach do pielęgnacji ciała oraz
elektromechanicznych urządzeniach do zabiegów estetycznych, jest zainteresowana nawiązaniem
współpracy z salonami kosmetycznymi, kosmetologami oraz innymi specjalistami w tej dziedzinie.
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Francuski dostawca diagnostycznych wyrobów medycznych i producent wzierników ucha oraz
stojaków do podawania dożylnego (IV‐stojak lub uchwyt do infuzji) poszukuje dystrybutorów i
profesjonalnych sklepów detalicznych, sklepów internetowych i profesjonalnych hurtowni w UE i
spoza UE, które będą pośrednikiem w handlu pomiędzy tą francuską firmą i użytkownikami
końcowymi: lekarzami, pielęgniarkami, szpitalami i każdym podmiotem w sektorze zdrowia.
Chcieliby rozwijać swoją sieć sprzedaży za granicą w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
Francuska firma z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji urządzeń i rozwiązań
dedykowanych dla odlewni, a zwłaszcza odlewania w formach piaskowych, chce rozszerzyć swoje
przedstawicielstwa handlowego na cały świat. Dlatego poszukuje partnerów dystrybucyjnych i
przedstawicieli handlowych.
Francuska firma opracowała gry pozwalające młodszym i starszym na wspólną zabawę sportową.
Koncepcja polega na grze piłką w zamkniętym pomieszczeniu z siatką. Firma chce eksportować
produkty za pośrednictwem dystrybutorów; umowa agencji handlowej też jest możliwa.
Francuska firma specjalizująca się w dystrybucji wyszukanych, włoskich produktów spożywczych,
oferuje swoją dobrze rozwiniętą markę dla dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, którzy
mogą pomóc firmie we wprowadzeniu tych produktów na rynki innych krajów, korzystając ze
swoich kanałów dystrybucji .
Francuska firma jest małą międzynarodową firmą handlową specjalizującą się w imporcie‐
eksporcie dóbr szybkozbywalnych, takich jak żywność i produkty spożywcze, jak również napoje
alkoholowe i niealkoholowe. Firma chciałaby zwiększyć swój udział w globalnym rynku. Aby to
osiągnąć poszukuje umów o dystrybucję z firmami pracującymi w przemyśle rolno‐spożywczym.
Francuska firma specjalizująca się w prażeniu i dystrybucji ekskluzywnej kawy, a także herbaty i
czekolady, poszukuje pośredników handlowych w całej Europie (agentów sprzedaży,
dystrybutorów, sklepów specjalizujących się w sprzedaży wysokiej klasy produktów) do
współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa lub umowy dystrybucji.
Francuska firma zaprojektowała i stworzyła innowacyjne wodoodporne getry wytworzone z
przemysłowych tkanin elastycznych. Produkt dedykowany dla golfistów, cyklistów, w celu
ochrony nogawki przed chlapaniem. Jest to nowy produkt na rynku europejskim, ze względu na
brak żadnego agenta ani dystrybutora sprzedaży poza granicami kraju. W związku z tym firma
poszukuje dystrybutorów, jednocześnie jest otwarta na agencyjne umowy sprzedaży.
Francuska spółdzielnia specjalizująca się w produkcji soli oferuje szeroki wybór produktów z soli
morskiej, których ostatecznymi użytkownikami mogą być osoby fizyczne, jak i przedstawiciele
przemysłu. W celu rozszerzenia swojej działalności, spółdzielnia poszukuje pośredników na
rynkach zagranicznych, dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, aby wejść na nowe rynki
zarówno w Europie jak i na całym świecie.
Francuska firma specjalizująca się w maszynach rolniczych oferuje szeroki zakres maszyn i
urządzeń dla następujących działań: przygotowanie gleby, cięcie , koszenie i przemieszczanie
słomy maszynami rolniczymi. Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych
specjalizujących się w sektorze rolnictwa chętnych do dystrybucji maszyn i urządzeń rolniczych na
lokalnym rynku. Firma posiada wysoko‐rozwojowe zdolności produkcyjne i korzyści z globalnej
sieci handlowej.
Francuska firma specjalizująca się w akcesoriach do ubrań tekstylnych ‐ kapelusze, rękawiczki,
szale, parasole ‐ dla każdego poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. Oferuje
kolekcje dla mężczyzn, kobiet i dzieci do dystrybucji. Firma rozważa usługi dystrybucji lub / i
umowy pośrednictwa handlu z podmiotami sektora odzieżowego aby rozwijać swoją sieć
handlową na całym świecie.
Francuska firma specjalizująca się w rozwiązaniach z dziedziny optyki i fotoniki, opracowała szereg
bardzo wysokiej jakości narzędzi mikrooptycznych. Ponadto firma zajmuje się projektowaniem
nanotechnologii, mikrosoczewek, elementów mikronarzędzi oraz różnego rodzaju rozwiązań i
usług. Chcąc rozwijać rynki zbytu za granicą, firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach
umowy dystrybucji i umowy przedstawicielstwa.
Francuska firma specjalizująca się w produkcji plastikowych części, stworzonych przez
formowanie wtryskowe, zainteresowana jest współpracą na zasadzie podwykonawcy. Mają
doświadczenie z wieloma branżami, gdzie wymagana jest precyzyjność w tworzeniu plastikowych
części.
Francuska firma jest producentem szerokiej gamy wyrobów włókienniczych dla domu, takich jak
ręczniki, pościel, tekstylia kuchenne i bielizna dla dzieci.Francuska marka poszukuje
przedstawicieli handlowych i / lub dystrybutorów w Europie, a przede wszystkim w następujących
krajach: Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Czechach i Polsce.
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Francuskie MŚP zlokalizowane w Normandii oferuje cider z czystego soku jabłkowego o
zawartości 4.5% alc/vol, produkowany i butelkowany (33cl) w Normandii z wyselekcjonowanych
jabłek francuskich. Firma jest obecna na rynkach USA, Europy (Szwajcaria, Szwecja, Norwegia i
Dania) i Azji (Hong Kong, Singapur i Japonia) i jest pozycjonowana jako cider wysokiej jakości.
Firma poszukuje importerów‐dystrybutorów w Europie, Azji, Afryce i Amerykach.
Od 25 lat ta francuska firma oferuje dwuskładnikowy standard lub specjalne maszyny dozujące. W
celu ulepszenia i wzbogacenia swojej oferty dla rynku francuskiego, firma poszukuje różnego
rodzaju godnych zaufania i innowacyjnych produktów używanych w procesach m.in. klejenia,
zalewania, wlewu kompozytowego i formowania żywicy. Firma poszukuje partnerów celem
dystrybuowania ich produktów na francuski rynek.
Francuska firma specjalizująca się w produktach pielęgnacyjnych dla dzieci poszukuje
producentów dla swoich nowo zaprojektowanych elektronicznych sterylizatorów w Czechach i w
Polsce.
Francuski dystrybutor specjalizujący się w sektorze automatów poszukuje europejskiego
producenta automatów w celu świadczenia dla nich usług dystrybucyjnych na rynku francuskim.
Francuska firma importująca i sprzedająca szeroką gamę świeżych i mrożonych produktów
spożywczych na bazie drobiu poszukuje europejskiego dostawcy produkującego surowe,
gotowane i mrożone ‐ zamrożone w technologii indywidualnego szybkiego zamrażania ‐ kawałki
drobiu w celu poszerzenia swojego portfolio i zbudowania silnego partnerstwa. Firma jest w
pierwszej kolejności zainteresowana zawarciem umowy dystrybucyjnej, która mogłaby
doprowadzić do długotrwałej współpracy.
Wiodący dostawca usług strumieniowego przesyłania muzyki i cyfrowych aplikacji
audiowizualnych w Grecji, a także opracowała platformę muzyczną, która może służyć do
zarządzania muzyką w takich miejscach jak hotele, restauracje, supermarkety, centra handlowe,
siłownie, statki pasażerskie itd., a także na potrzeby indywidualne. Firma poszukuje partnerów na
zasadzie umowy licencyjnej, lub innych mogących reprezentować jej usługi na swoich terytoriach,
jako przedstawiciele w ramach przedstawicielskiej umowy licencyjnej.
Grecka firma z sektora MŚP, z ponad 10‐letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych
dla sektora rolno‐spożywczego, opracowała nowe technologie w swoich usługach. Firma świadczy
usługi doradcze od uprawy do produkcji, pakowania i eksportu. Firma chce nawiązać współpracę z
firmą/organizacją/konsorcjum w celu wymiany swojej technologii w oparciu o umowę o
świadczenie usług.
Grecka firma specjalizująca się w produkcji i komercjalizacji sprzętu pszczelarskiego,
pszczelarskich leków i witamin, klinicznych ‐ laboratoryjnych badaniach pszczół i czerwiu, analizie
chemicznej miodu i standaryzacji miodu i produkcji opatentowanych innowacyjnych pokryw na
ule, poszukuje dystrybutorów.
Grecki firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju przetworów mięsnych, z
poszanowaniem tradycji regionalnych, poszukuje dystrybutorów.
Biuro podróży oferuje wyjątkowe wycieczki kulturalne i wyjątkowe doświadczeniami podróży na
niektóre z najbardziej imponujących miejsc w Grecji, w tym na Peloponezie, Epiru, Zatokę
Sarońską i Grecje Środkową. Wszystkie wycieczki skupiają się na historii, gastronomii, kulturze,
sztuce i architekturze oraz są dostosowane do małych grup lub rodzin z dziećmi. Firma poszukuje
komercyjnych umów agencyjnych z biurami podróży i touroperatorami w celu promowania
swoich usług dla klientów.
Greckie MŚP, doświadczone w sferze produkcji elektroniki, oferuje swoje usługi montażu
obwodów drukowanych (nagrodzone i certyfikowane). Firma z doświadczeniem przy realizacji
wymagających produktów i prototypów. Ich klienci to jedne z najbardziej znanych firm, to
również działy badawcze i instytucje. Firma poszukuje współpracy na zasadzie podwykonawstwa
lub umowy o produkcję.
Grecka firma z dużym doświadczeniem w projektowaniu sieciowym stworzyła innowacyjną,
sieciową platformę kolaboracyjną wspomagającą współpracę, pozwalającą użytkownikom
organizować spotkania, służącą organizowaniu i wymianie plików, uczestniczenie w
telekonferencjach, współpraca i podejmowanie decyzji. Firma oferuje swój produkt dla klientów
samodzielnych lub firm (Software‐as‐a‐Service) na zasadzie umowy o świadczeniu usług. Firma
poszukuje też umowy przedstawiciela handlowego/ umowy licencyjnej z potencjalnym
dystrybutorem lub integratorem
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Chorwacka firma zajmująca się sprzedażą, instalacją i konserwacją wykładzin podłogowych i
ściennych, oferuje usługi podwykonawstwa dla europejskich producentów wykładzin
podłogowych. Firma oferuje podłogi i instalacje dla wszystkich typów obiektów biznesowych i
publicznych, jak również ekskluzywne wykładziny podłogowe i ścienne przeznaczone do
budynków mieszkalnych.
Chorwacka firma oferuje kompleksowe usługi doradcze i operacyjne firmom chcącym rozwinąć
działania na terenie Chorwacji, a także dla firm początkujących na rynku chorwackim.
Gospodarstwo rodzinne z Chorwacji, będące doświadczonym producent koziego sera, chce
rozszerzyć swoją działalność na rynki europejskie i poszukuje zagranicznych dystrybutorów i
sprzedawców w celu zawarcia umów dystrybucyjnych.
Gospodarstwo rodzinne z Chorwacji, zajmujące się produkcją różnego rodzaju owocowych
napojów alkoholowych, likierów i dżemów bez dodatku konserwantów, chcąc poszerzyć rynek
zbytu dla swoich produktów, poszukuje dystrybutorów do współpracy w ramach umowy
dystrybucji.
Chorwacki producent ochronnej odzieży roboczej i rękawic poszukuje partnerów
zainteresowanych umową dystrybucyjną oraz oferuje produkcję niestandardowej odzieży
roboczej. Stroje robocze są wykonane z różnych rodzajów materiałów najlepiej nadających się do
pracy w różnych środowiskach.
Węgierska firma jest największym w kraju producentem papieru falistego. Papiernia produkuje
papier falisty wyłącznie z makulatury, która jest następnie przetwarzana i przekształcana w
tekturę falistą i kartony. Firma sprzedaje swoje wyroby głównie na rynki zagraniczne i chciałaby
dotrzeć na nowe rynki poprzez znalezienie partnerów przemysłowych na podstawie umowy o
produkcję.
Węgierski producent butelkowanej wody naturalnie nasyconej CO2 i spółka dystrybucyjna,
poszukują europejskich dystrybutorów na zasadzie porozumienia. Ponadto firma zajmuje się
również produkcją wody zdemineralizowanej do użytku domowego
Węgierska firma rodzinna produkuje makarony domowej roboty z tradycyjnych węgierskich
receptur, a także makarony dla osób z alergiami. Firma chce rozszerzyć swoja działalność na nowe
rynki i poszukuje dystrybutorów w sprzedaży, do sektora detalicznego, głównie supermarketów.
Węgierska firma zajmuje się opracowywaniem oprogramowania i doradztwem, przoduje w
tworzeniu oprogramowania do użytku domowego. Poprzez wykorzystanie oprogramowania
aplikacji na platformie Windows, umożliwia monitorowanie dostępu do danych udostępnionych
w Windowsie, w ten sposób chroni wrażliwe dane biznesowe i pozwala na wykrycie wycieku
danych. W celu poszerzenia działalności, firma poszukuje agentów handlowych w Europie.
Firma rodzinna ze 100% kapitałem węgierskim aktywna od lat w sektorze inżynierii i rozwiązań
technologicznych chciałaby podpisać umowę produkcyjną. Oferuje swoje usługi partnerom
produkującym części i maszyny lub tworzącym rozwiązania inżynieryjne.
Węgierska firma specjalizuje się w produkcji elementów z blach tłoczonych. Stosowane przez
firmę technologie obejmują tłoczenia z użyciem pras o nacisku od 10 do 630 ton, spawanie
gazowe i spawanie punktowe (ręczne i z wykorzystaniem robotów) , obróbkę powierzchniową
(Zn, Ag, Cu, Ni, Sn) i montaż mechaniczny. Oferta obejmuje produkcję zarówno pojedynczych
elementów tłoczonych jak również kompletne podzespoły wg specyfikacji klienta. Firma oferuje
usługi podwykonawstwa dla firm europejskich.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji suplementów żywności, tj.: nalewki, tłoczone na
zimno, oleje roślinne, zioła, z których wydobywa się olej i suszone sublimacyjnie owoce o
najwyższej jakości, poszukuje dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji mebli do sypialni Biosystem, takich jak ramy łóżek,
materace i innych mebli i wyrobów z wełny, poszukuje możliwości, aby stać się podwykonawcą
lub zawierać umowy produkcyjne w Europie.
Węgierska rodzinna firma oferuje swoje usługi produkcji mebli i jest zainteresowana
dostarczaniem surowców, dekoracji wnętrz. Firma oferuje również swoje działania w
przygotowaniu produkcji jako podwykonawca w Europie. Węgierska firma jest otwarta na
porozumienia produkcyjne, jako firma produkująca i dostawca.
Węgierska firma specjalizująca się w budowie maszyn oraz produkcji różnego rodzaju konstrukcji
stalowych, jest gotowa zaoferować potencjalnym partnerom swoją wiedzę, kompetencje i
możliwości produkcyjne.
Węgierska firma zajmuje się rozwojem i produkcją mebli w sektorze mebli biurowych; mebli dla
szpitali; mebli do szkół, internatów, instytutów studiów wyższych, hoteli, pensjonatów oraz mebli
do domu. Firma poszukuje poważnych partnerów dystrybucyjnych dla swoich produktów, z
naciskiem na kraje europejskie.
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HU

BOHU20150914001

HU

BOHU20150914003

HU

BOHU20150917002

HU

BOHU20150917003

HU

BOHU20150921002

HU

BRHU20150714001

IE

BOIE20150728001

IL

BOIL20140507001

IL

BOIL20150804001

IL

BOIL20150813002

IL

BOIL20150817001

IL

BOIL20150916001

IT

BOIT20140613001

Profil węgierskiej spółki: budowlana, prace budowlane, konserwowe, remonty, nadzór
techniczny.Szukają umów joint venture z biurami projektowymi i planistycznymi dla inwestycji
budowlanych na rynku europejskim.
Firma produkcyjna pochodząca z Węgier, specjalizująca się w inżynierii CNC (komputerowe
sterowanie numeryczne) standardowych i na zamówienie wysokiej integralności elementów
obrabianych, oferuje toczenia, frezowania i nakładanie powłok na precyzyjne nieżelazne i żelazne
obrabianie komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, rurociągów, lotniczego, morskiego ,
stoczniowego, przemysłu olejowego i medycznego w ramach umów produkcyjnych, outsourcingu
i podwykonawstwa.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji mebli poszukuje partnerów biznesowych, którzy
potrzebują kształtek aluminiowych, akcesoriów lub technologii oświetlenia LED do ich produkcji
mebli. Węgierski partnerem oferuje wysokiej jakości produkty aluminiowe, takie jak okucia drzwi i
okien dla firm meblowych, ale ma potencjał, aby produkować profile aluminiowe i komponenty
dla innych gałęzi przemysłu, jak również w ramach zarówno umów produkcyjnych i
podwykonawczych.
Węgierska firma produkuje szeroką gamę obuwia dla niemowląt, kobiet, mężczyzn, także buty
sportowe. Firma produkuje też specjalnie uformowane buty dla dzieci. Chcieliby znaleźć
partnerów do dystrybucji swoich produktów wysokiej jakości za granicą.
Węgierska firma specjalizująca się w formowaniu wtryskowym termoplastycznym oferuje swoje
usługi w zakresie montażu podzespołów i wytwarzania produktu końcowego, należącego do tej
działalności. Węgierska firma będzie pracować dla firm z branży motoryzacyjnej, zastosowań
przemysłowych, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego i innych dziedzinach,
jako podwykonawcy.
Węgierska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą suplementów diety zgodnie z węgierskim
prawem i regulacjami, poszukuje producentów wytłaczanego na zimno oleju dla swojej produkcji,
z taką samą europejską klasą, w oparciu o umowę produkcyjną.
Irlandzka firma architektoniczna oferująca usługi modelowania informacji o budynku (BIM) dla
firm zajmujących się projektowaniem oszczędnych i przyjaznych środowisku fasad. Firma
poszukuje dystrybutorów na swoje oprogramowanie oparte na "chmurze". Doświadczenie
potencjalnego partnera w sektorze architektonicznym jest dodatkowym plusem.
Izraelskie MŚP specjalizuje się w produkcji rozpuszczalników o wysokiej czystości do celów
analitycznych (np. klasy pestycydów, ULC‐ klasy o wysokiej czystości etc.). Rozpuszczalniki
zawierają mniej zanieczyszczeń niż te oczyszczane chemicznie i służą w badaniach
spektroskopowych. Firma poszukuje usług dystrybucyjnych i handlowych, umów agencyjnych.
Firma izraelska ‐ wiodący producent tworzyw sztucznych, opracowała innowacyjny, prosty w
montażu i ekonomiczny, produkt zabezpieczający dzieci i osoby starsze przed urazami palców.
Oferowany produkt ma formę nakładki/listwy na drzwi. Firma poszukuje partnerów do
współpracy w ramach umowy dystrybucji.
Izraelskie MŚP specjalizujące się w produkcji kulowych/specjalnych zaworów i akcesoriów na
zamówienie opracowało innowacyjny system wsuwanego łączenia dla wielowarstwowych rur,
głównie z polietylenu. Korzyści obejmują pewność i łatwość użycia, minimalny wpływ na
krawędzie rur, minimalny czas instalacji, szczelność itp. Poszukiwana współpraca na bazie umów:
agencji handlowej, usług dystrybucyjnych, produkcyjnej, licencyjnej, joint venture.
Izraelska firma planuje zbudować i prowadzić fabrykę zajmującą się produkcją syntetycznego
łupka naftowego. Firma jest przekonana, że nasycony tiofen nafty (frakcja w produkcji łupka
naftowego) może być doskonałym surowcem podawanym do urządzenia przetwórczego
(zasobnika), wykorzystywanym w produkcji wysokiej jakości, czystego tiofenu i jego związków.
Zaletą tego rozwiązania są znacznie niższe koszty, zarówno surowego materiału, jak i całego
procesu produkcji. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych, dystrybutorów, partnerów do
umowy produkcyjnej i umowy o świadczeniu usług.
Izraelska firma z sektora MŚP posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ciepłem i
przepływem, głównie dla przemysłu lotniczego opracowała system chłodzenia dla urządzeń
elektronicznych, budowany pod konkretne zamówienie. System może być użyty w każdych
warunkach, poprawia sprawność cieplną, łatwo można go dopasować do wymagań klienta,
oferuje automatyczną kontrolę temperatury itp. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów.
Włoska firma produkuje innowacyjne skrzydła z aluminium używane do montażu okien, drzwi
oraz przesuwanych okien z powlekanego materiału kompozytowego. Cechą szczególną tej ramki
jest wysoka izolacja termiczna i akustyczna, które pozwalają na dużą oszczędność energii
(ogrzewanie, chłodzenie, prąd). Firma poszukuje umów z zagranicznymi dystrybutorami
serwisowymi.
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IT

BOIT20150710001

IT

BOIT20150710003

IT

BOIT20150722001

IT

BOIT20150805002

IT

BOIT20150911002

IT

BOIT20150915001

IT

BOIT20150917001

IT

BOIT20150928002

IT

BOIT20151001001

IT

BOIT20151005001

IT

BOIT20151016001

IT

BRIT20150904001

JP

BOJP20150819001

JP

BOJP20151029001

Włoski operator turystyczny z Ischia ‐ małej wyspy blisko Nepalu ‐ z innowacyjnymi rozwiązaniami
turystycznymi, z młodym i dynamicznym zarządzaniem i profesjonalną kadrą, oferuje, w bardzo
konkurencyjnych cenach, zindywidualizowane usługi dla pojedynczych klientów i grup. Firma
poszukuje przedstawicieli.
Włoska firma konsultingowa z dużą wiedzą o regionie Kampanii, specjalizująca się w zarządzaniu
turystyką docelową, w organizacji wydarzeń, wycieczek, programów logistycznych i
transportowych, poszukuje agencji podróży i tour operatorów.
Włoska firma z siedzibą w Neapolu, specjalizująca się w tkaninach dekoracyjnych dla domu,
zasłonach i innych produktach włókienniczych, poszukuje zagranicznych partnerów handlowych.
Oferowane produkty dostępne są w różnych kolorach i z różnych materiałów.
Włoski producent wina, z siedzibą się w regionie Kalabria, który rozpoczął handel
międzynarodowy, produkuje wysokiej jakości wina musujące, uzyskane z rodzimej odmiany
winogron. Firma poszukuje partnerów do nawiązania usług dystrybucji oraz możliwości sprzedaży
swoich produktów do zagranicznych sklepów i restauracji dla smakoszy.
Włoska firma produkuje i sprzedaje korty tenisowe do padla, w tym również usługi montażowe.
Poszukuje umów o pośrednictwo handlowe i dystrybucję. Firma dostarcza również rakiety,
materiały i odzież dla grających w padla.
Włoskie MŚP opracowało innowacyjne rozwiązania, aby uniknąć ryzyka związanego z obecnością
mikotoksyn w żywności i mieszankach paszowych, które mogą być dostosowane do specyficznych
potrzeb laboratoriów, przemysłu i gospodarstw. Ich katalog oferuje różne linie produktów, które
mogą spełnić najbardziej różnorodne potrzeby. Podobnie, ich rozwój i komercjalizacja zestawów
testów do badań przesiewowych leków weterynaryjnych w wielu różnych próbkach. Poszukiwane
są umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Włoska firma jest producentem, który od 1977 roku projektuje, rozwija i buduje rozwiązania
systemów elektrycznych / elektronicznych dla automatyki przemysłowej, automatyki domowej,
budynków i systemów energooszczędnych. Poszukuje agencyjnej umowy handlowej za granicą.
Włoska firma jest rynkowym liderem w swojej branży ‐ naturalne produkty higieny osobistej, w
całości wyprodukowane we Włoszech i obecnie chciałaby rozszerzyć swoją działalność za granicą.
Firma poszukuje agentów i dystrybutorów, mogących wprowadzić produkty do najbardziej
odpowiednich kanałów dystrybucji. Idealny partner powinien mieć kontakty w aptekach i/lub
sklepach zielarskich, jak również w sklepach ekologicznych i organicznych itp. Partnerzy powinni
również służyć pomocą w zakresie zgodności z wymaganymi badaniami i procedurami.
Włoska firma z branży tekstylnej, produkująca i sprzedająca wyroby bieliźniarskie, zwłaszcza
pościel, przy użyciu tylko najwyższej jakości surowców, poszukuje dystrybutorów za granicą.
Firma może tworzyć spersonalizowane produkty. Dzięki dobrej organizacji wewnętrznej, może
również produkować małe ilości wyrobów i oferuje bardzo dobrą obsługę logistyczną, aby
dostarczać swoje produkty na całym świecie. Firma przetwarza tkaniny wnętrzowe i z nadrukami,
ale prowadzi także produkcję materiałów gładkich, bawełny, perkalu, satyny w szerokiej gamie
kolorystycznej.
Włoska firma specjalizuje się w produkcji i wprowadzaniu na rynek nowej linii wysokiej jakości
dermokosmetyków, w których składzie wykorzystano właściwości utleniające związane z
ozonowaniem oleju. Grupą docelową są klienci kupujący towary z segmentu średniej i wysokiej
półki, a miejscami dystrybucji są apteki i ośrodki wellness/spa.
Ta włoska firma jest liderem w produkcji rolet, bram składanych i bram garażowych oraz zamków
bezpieczeństwa. Firma działa na rynku włoskim i na rynkach zagranicznych oferując produkty i
opatentowane technologie od czterdziestu lat. Poszukuje komercyjnych umów agencyjnych i
usług dystrybucyjnych w całej Europie.
Włoski dystrybutor produktów elektronicznych poszukuje producentów komponentów
elektromechanicznych i elektronicznych (przełączniki, uprzęże, filtry zakłóceń
elektromagnetycznych, zestawy przewodowe) w celu rozszerzenia katalogu swoich produktów.
Firma działająca na całym świecie oferuje umowy dystrybucyjne.
Japoński programista stworzył darmową przeglądarkę danych do analizy i zarządzania zestawów
danych z kosmicznych eksperymentów, które są generowane w badaniach naukowych.
Przeglądarka jest łatwa w użyciu i może być dostosowana na życzenie klienta.
Japońskie przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w maszynach lub mikro systemach technologii
oferuje swoje usługi produkcyjne do partnerów biznesowych w Europie. W szczególności, że
poszukuje producenta urządzeń medycznych. Firma oferuje swoje doświadczenie w wierceniu
otworów wielkości mikro, obróbki blach, obróbki tokarskiej w ramach umowy produkcyjnej. Może
to być pomocne dla prototypów i rozwiązań produkcyjnych.
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KR

BOKR20150923001

KR

BOKR20151001001

KR

BOKR20151001002

KR

BOKR20151008001

LT

BOLT20150924002

LT
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LT
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LT

BOLT20151021002

LV

BOLV20150805002

LV

BRLV20140711001

MK

BOMK20090618048

MK

BOMK20110811009

MK

BOMK20141222003

MK

BOMK20150921001

NL

BONL20141017001

Południowokoreańska firma specjalizująca się w sterownikach robota, wbudowanych w systemie
czasu rzeczywistego, ma do zaoferowania internetowe rozwiązanie dostępowe "IoT gateway". To
rozwiązanie jest mniejsze i bardziej stabilne, a jego cena jest zbliżona do "BeagleBone Black" ‐
innego rozwiązania dostępowego. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
agencyjnej lub umowy dystrybucji.
Pochodzący z Korei Południowej start‐up opracowujący system komunikacji bezprzewodowej,
oferuje bramkę IoT i zewnętrzny punkt dostępu wi‐fi dla usług IoT (Internet rzeczy). Firma
poszukuje dostawców usług mobilnych/internetowych, twórców aplikacji IoT itp.
zainteresowanych możliwością zawarcia umowy o świadczenie usług.
Południowokoreańska firma jest uznanym producentem zawiasów do urządzeń gospodarstwa
domowego i stworzyła innowacyjne przepustnice do sprzętu AGD, posiadające różne certyfikaty
jakości. Firma poszukuje dystrybutora i agentów w branży produkcji mebli/urządzeń domowych z
doświadczeniem w dziedzinie zawiasów i przepustnic.
Koreańskie MŚP poszukuje dystrybutorów swoich nowych produktów zabawkowych dla zwierząt.
Elektroniczne urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie dla uaktywnienia zwierzaka w domu i
poza nim. Zawiera też programowalny system karmienia, z użyciem którego psy przebywające
same w domu mogą grać z automatycznym systemem łapania piłki oraz otrzymywać karmę jako
nagrodę. Firma poszukuje dystrybutorów i możliwości dalszego rozwoju produktu.
Doświadczona firma z Litwy, specjalizuje się w obróbce metali, oferuje swoje usług dla
zagranicznych partnerów w ramach umowy produkcyjnej lub usługowej. Firma oferuje
profesjonalne rozwiązania dla swoich klientów.
Litewska firma, jeden z liderów w krajach nadbałtyckich w zakresie projektowania i produkcji
bielizny, poszukuje dystrybutorów. Firma specjalizuje się w bieliźnie w dużych rozmiarach,
projektowaniu i konstruowaniu modeli funkcjonalnych, modelujących, przeznaczonych dla kobiet
karmiących czy po przebytym zabiegu mastektomii.
Jeden z najstarszych na Litwie producentów wysokiej jakości ubrań kobiecych poszukuje
pośredników handlowych oraz oferuje usługi podwykonawstwa dla domów towarowych, sklepów
i butików.
Litewska firma, specjalizująca się w handlu hurtowym ceramiką sanitarną i różnymi materiałami
budowlanymi, poszukuje agentów, przedstawicieli i dystrybutorów.
Łotewska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z torfu (biały mielony torf, czarny torf w
blokach, ciemny torf w różnej postaci) oraz pochodne torfu oferuje usługi dostawy torfu
Łotewski producent dziadzin oraz firma projektująca, prowadząca sprzedaż w Niemczech,
poszukuje dostawców/dystrybutorów wełny, bawełny oraz kaszmiru.
Firma z Macedonii, specjalizująca się w tworzeniu aplikacji i rozwiązań oprogramowania dla firm,
poszukuje partnerów do nawiązania współpracy podwykonawstwa / outsourcingu. Potencjalna
współpraca to projektowanie interaktywnych programów i obsługi klienta w zależności od
potrzeb i preferencji partnerów.
Macedońska firma specjalizująca się w produkcji, handlu, inżynierii i usługach budowy maszyn i
konstrukcji, oferuje działania w zakresie podwykonawstwa w produkcji zbiorników urządzeń
procesowych ze stali nierdzewnej. Preferowani partnerzy powinni być z: Niemiec, Francji, Belgii,
Holandii, Polski i Czech.
Macedońska firma specjalizująca się w doradztwie IT, analizach biznesowych, usługach
planowania koncentrujących się na identyfikacji potrzeb biznesowych klientów oraz systemach
wspierających osiągnięcie wytyczonych celów, poszukuje partnerów (małych i średnich
przedsiębiorstw z dowolnej branży) do współpracy w ramach umowy o świadczeniu usług.
Macedońska firma, specjalizująca się w rozwiązaniach dla opieki zdrowotnej, poszukuje
partnerów biznesowych, aby pomóc im we wchodzeniu na nowe rynki, adaptacji i wsparcia. Firma
poszukuje partnerów, którzy mają doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia publicznego w UE,
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii by podpisać umowy dystrybucyjne. Firma jest otwarta na rozmowy i
gotowa zaangażować się w nowe projekty z organizacjami, które tworzą innowacyjne rozwiązania
w ochronie zdrowia.
Holenderska firma, aktywna w produktach ogrodnictwa porośniętych rozchodnikiem dachów i
materiałów do budowy ekologicznych systemów dachowych zainteresowana jest współpracą z
nowymi firmami handlowymi. Produkty firmy składają się z produktów dachowych do wzrostu
rozchodników, membran plastikowych, folii i możliwości buforowania wody, aby utworzyć zielony
system dachowy na nowych i istniejących budynkach. Firma jest zainteresowana poszerzeniem
handlu z innymi krajami UE za pomocą nowych partnerów handlowych.
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Kraj

Nr ref.

Treść oferty

NL

BONL20150721001

NL

BONL20150827004

NL

BONL20150911001

NL

BONL20151005001

NL

BONL20151020001

NL

BRNL20150706001

NL

BRNL20150910001

NL

BRNL20151021001

PT

BOPT20140103008

PT

BOPT20140115002

PT

BOPT20150407001

PT

BOPT20150828001

PT

BOPT20150917001

PT

BOPT20151008001

Mała holenderska firma, specjalizująca się w konserwacji poboczy dróg opracowała trzy
innowacyjne metody naprawy poboczy, które są czterokrotnie bardziej wydajne od obecnie
dostępnych i sprawdziły się w Holandii. Firma poszukuje agentów i partnerów, którzy chcą używać
oraz pomagać w rozwoju i usprawnianiu systemu. Firma oferuje również licencję.
Holenderska firma specjalizująca się w technologiach oczyszczania wody, opracowała
zdecentralizowany system oczyszczania ścieków bez użycia chemikaliów. Do eliminacji
zanieczyszczeń system wykorzystuje naturalne źródła, takie jak roślinność, powietrze, osad
czynny. Poszukiwani są partnerzy, którzy w aktywny sposób identyfikują potrzeby oraz poszukują
rozwiązań dla swoich krajowych lub regionalnych klientów. Holenderska firma bierze pod uwagę
współpracę na zasadzie franczyzy, umowy przedstawicielstwa, umowy licencyjnej, joint venture.
Holenderski start‐up technologiczny opracował inteligentną platformę hydrauliczną
kompensującą ruchy statku wywołane falami. Nawet gdy morze jest wzburzone sama platforma
pozostaje stabilna. Dzięki temu urządzeniu czas pracy przy zafalowaniu znacznie wzrasta. Produkt
jest dostępny w wielu rozmiarach i do wielu zastosowań.
Ta holenderska firma oferuje innowacyjne rozwiązanie przeciwpowodziowe, które umożliwia
unikanie stosowania ciężkich i drogich worków z piaskiem. Stworzona przez tę firmę ochrona
przeciwpowodziowa, mobilna tama ‐ może być łatwo i szybko zainstalowana. Zapora może być
stosowana przy dużych projektach. Pakiety zawierające 5‐metrowy element zapory mogą być w
prosty sposób transportowane w miejsce zagrożenia powodziowego. Firma poszukuje
dystrybutorów.
Holenderskie MSP oferuje innowacyjne rozwiązanie w zakresie nauki gry w hokeja. Firma
opracowała kij hokejowy, odpowiedni zwłaszcza dla dzieci w wieku 3‐7 lat, dzięki któremu nauka
podstawowych technik hokeja jest o wiele łatwiejsza. Proponowane rozwiązanie oparte jest o
zabawę i współzawodnictwo. Firma chce poszerzyć swoją działalność o rynki międzynarodowe i
poszukuje dystrybutorów i agentów z dobrymi kontaktami w branży handlu detalicznego, klubów
sportowych i szkół hokejowych
Przedstawiciel handlowy z Holandii oferuje usługi pośrednictwa na rynku dla producentów:‐
Wegetariańskich i wegańskich produktów żywnościowych‐ Octów, marynat, sosów do gotowania,
przypraw‐ Kawy, herbaty i kakao‐ Oraz produktów bezglutenowych, bez laktozy, bez sztucznych
konserwantów, barwników i aromatów.Firma oferuje reprezentację spółki w formie umowy o
świadczenie usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego.
Doświadczone małe duńskie przedsiębiorstwo zatrudniające 55 pracowników w technologii
środowiskowej poszukuje możliwości rozszerzenia swojej działalności w obrębie sektora
wodnego. Firma jest zainteresowana dodaniem technologii w zakresie odsalania przemysłowego
lub cennego, selektywnego odzyskiwania składnika do swojego portfolio i sprzedażą produktu na
mocy licencji, joint venture lub jako dystrybutor na Europę.
Holenderska firma rekrutuje wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy (Europa) dla
swoich klientów z gałęzi technicznych i IT w Holandii. Firma poszukuje rzetelnego partnera, który
może zrekrutować fachowców na rynek Holandii. Firma jest zainteresowana nawiązaniem
wzajemnej współpracy w oparciu o umowę usługową z korzyściami dla obu stron.
Portugalska firma z ponad 44‐letnim doświadczeniem w wytłaczaniu powierzchni w aluminium
poszukuje partnera handlowego na zasadach agencyjnych lub dystrybutorskich. Firma posiada
uznaną markę za jej jakości, a także poszanowania środowiska.
Portugalska firma, założona w 2011 roku, znajdująca się w Oliveira de Azeméis, której głównym
celem produkcji jest bio‐węgiel i przemiana jego pochodnych do pelletu i brykietu węglowego
jako zrównoważonego i ekologicznego paliwa odnawialnego, poszukuje agentów.
Portugalska firma zajmująca się produkcją metalowych część oferuje precyzyjne metalowe
elementy, uzyskiwane za pomocą ‐ kształtowania, precyzyjnej obróbki metali, tłoczenia, spawania
mig/mag oraz zgrzewania oporowego, formowania rurowego oraz automatycznego przycinania
poszukuje agentów.
Portugalskie biuro podróży oraz tour‐operator z Madery, który oferuje pełen zakres usług na
Maderze (np. programy podróżnicze, noclegi, konferencje, zajęcia na świeżym powietrzu, itp.)
poszukuje biur podróży i tour operatorów, aby sprzedawać swoje produkty i usługi za granicą
poprzez komercyjne umowy agencyjne.
Portugalska firma zlokalizowana w Regionie Centro w Portugalii produkuje ciastka, herbatniki i
ciasta wysokiej jakości, zgodnie ze standardami HACCP. Portugalska firma poszukuje agentów lub
dystrybutorów na rynku europejskim.
Portugalska firma z wyspy Madera, specjalizująca się w produkcji kulinarnego użytku mąki,
makaronów, ryżu, krakersów, ciastek i oliwy z oliwek poszukuje dystrybutorów dla umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
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Kraj

Nr ref.

Treść oferty

PT

BOPT20151008002

RO

BORO2014020600

RO

BORO20140514001

RO

BORO20140630003

RO

BORO20140714003

RO

BORO20140718001

RO

BORO20140725002

RO

BORO20140727001

RO

BORO20140801001

RO

BORO20140807001

RO

BORO20140817001

RO

BORO20140818003

RO

BORO20140823001

RO

BORO20140918001

RO

BORO20140923001

Portugalska firma aktywna w obszarze zdrowia, specjalizująca się wytwarzaniu i rozwijaniu
produktów ortopedycznych, poprawiających samopoczucie oraz jakość życia, poszukuje
dystrybutorów w Europie.
Rumuńska firma specjalizująca się w budowie statków i usługach serwisowych poszukuje
partnerów do współpracy w krajach europejskich.
Rumuńska firma produkująca oprogramowanie jest zaangażowana w tworzenie dostosowanych
aplikacji mobilnych i innowacji produktowych. W celu rozwoju projektu firma wspiera cały cykl
życia produktu, zaczynając od pomysłu aż do wprowadzenia produktu na rynek. Może również
dostarczyć kompleksowe rozwiązania i profesjonale doradztwo cyfrowe, poza zwykłym
tworzeniem platform mobilnych. Firma oferuje usługi outsourcingu i jest zainteresowana umową
typu joint venture.
Rumuńska firma ICT stworzyła oryginalne oprogramowanie dla GIS‐ umożliwia rozpoznawanie
tablic rejestracyjnych samochodu (GIS = Geograficzny Informacyjny System). Technologia ta ma
szeroki zakres zastosowań: automatyczne i bezpieczne parkowanie, kontrola dostępu, pobór
opłat drogowych na autostradach, kontrola granic, egzekwowanie prawa oraz samodzielne
rozwiązania. Firma poszukuje partnera z dziedziny ICT dla umowy dystrybucyjnej z pomocą
techniczną.
Organizacja prowadząca badania (CRO) z siedzibą w Rumunii, realizuje programy badawcze
(polimorf / sól / ko‐kryształ / amorficzne badania przesiewowe dyspersji oraz studia krystalizacji)
do firm farmaceutycznych. Programami badawczymi są głównie badania przesiewowe i wybór
form stałych, jak również skalę okienek do skali gramów. CRO koncentruje się również na
zaawansowanych materiałach i katalizie, poszukuje firm farmaceutycznych do zawarcia umów
outsourcingowych i usługowych.
Rumuńska firma ICT stworzyła oryginalne oprogramowanie dla centrów dowodzenia i kontroli.
Technologia ta ma szeroki zakres zastosowań: Lotniska, dworce kolejowe, porty, bazy wojskowe,
banki, ratusze, szpitale, centra handlowe, biurowce, uczelnie, muzea, wystawy, sale koncertowe,
stadiony, obiekty penitencjarne, fabryki i magazyny. Firma poszukuje partnera z dziedziny ICT dla
umowy dystrybucyjnej z pomocą techniczną.
Firma rumuńska produkuje banery, proporczyki, flagi i akcesoria. Produkty mogą być stosowane
do dekoracji, promocji, administracji, w celu kulturalnym lub historycznym w szerokim zakresie
rozmiarów. Wykończenia mogą być różne, począwszy od prostych flag na zewnątrz, aż do
kompleksowych flag do pomieszczeń o specjalnych wykończeniach, z frędzlami i
pomponami.Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i umów podwykonawczych.
Rumuńska firma produkuje ponad 20 rodzajów naturalnego mydła, używając popiołu ługowego w
procesie zmydlania. Wszystkie produkty mają skład bio i były testowane na skórze wrażliwej.
Firma jest w stanie dostosować się do indywidualnych potrzeb klientów i tworzyć mydła według
potrzeb klienta. Ponadto, firma zaprojektowała specjalne mydło dla zwierząt domowych. Firma
poszukuje przedstawicieli i dystrybutorów w celu znalezienia nowych rynków na całym świecie.
Rumuńska firma specjalizuje się we wzroście żmij i ekstrakcji jadu, w warunkach zapewnionej
jakości zgodnie z wymaganiami międzynarodowych. Firma poszukuje agentów w celu identyfikacji
producentów z branży farmaceutycznej, którego jad żmii jest używany w ich gamie produktów.
Rumuńska klinika stomatologiczna, oferująca wysokiej jakości usługi stomatologiczne poprzez
leczenie pacjentów w ergonomicznych warunkach, poszukuje agencji/biur turystycznych
zainteresowanych włączeniem tego typu usług do swojej oferty.
Rumuński niezależny spedytor działający na całym świecie oferuje kompleksowe usługi
transportowe. Wielojęzykowa ekipa firmy może efektywnie odpowiedzieć na wszystkie zapytania,
oferuje doradztwo i dodatkowe usługi: door‐to‐door, magazynowanie, konsolidacja i
dekonsolidacja, odprawa celna, Air Waybill (AWB) i ubezpieczanie ładunków. Firma oferuje
przewóz i usługi logistyczne dla producentów, dostawców i hurtowni dowolnego sprzętu i
produktów.
Rumuńskie MŚP specjalizujące się w wydobywaniu dolomitu oferuje sprzedaż części udziałów i
późniejszy wspólny rozwój biznesu.
Rumuńska firma proponuje nowy sposób dekorowania ścian przy użyciu ekskluzywnych i
wyjątkowych, robionych ręcznie skórzanych malowideł 3D, tworzonych przez grupę artystów.
Firma poszukuje partnerów zainteresowanych umową o dystrybucję.
Rumuńska firma produkująca ręcznie robione wyroby ze skóry oferuje wysokiej jakości torebki dla
kobiet i mężczyzn. Firma poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w sektorze handlu.
Rumuński producent tekstyliów dla kobiet i mężczyzn z nowoczesną linią produkcyjną i parkiem
maszynowym zapewniającymi wysoką jakość i różnorodność produkcji, poszukuje partnera z
zakresu włókiennictwa do umowy handlowej ze wsparciem technicznym.
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Kraj

Nr ref.

Treść oferty

RO

BORO20141010002

RO

BORO20141010004

RO

BORO20141015001

RO

BORO20150401001

RO

BORO20150603002

RO

BORO20150608001

RO

BORO20150609004

RO

BORO20150616001

RO

BORO20150713001

RO

BORO20150729002

RO

BORO20150903001

RO

BORO20150909002

RO

BORO20150915001

RO

BORO20150916001

RO

BORO20151008001

Rumuńska firma specjalizująca się w reklamie oferuje szeroką gamę usług i produktów takich jak:
niestandardowe produkty i artykuły biurowe, przedmioty zindywidualizowane do hoteli,
restauracji i kawiarni, przedmioty na różne okazje, akcesoria rekreacyjne, artykuły reklamowe do
użytku na zewnątrz i wewnątrz. Firma poszukuje przedstawiciela handlowego, aby przedstawić
swoją ofertę na nowych rynkach.
Rumuńska firma specjalizująca się w przetwórstwie rybnym i konserwacji produktów
pochodnych, oferuje szeroki asortyment ryb, w tym mrożonych, wędzonych i marynowanych,
krem z ikry ryb i sałatki rybne. Firma poszukuje dystrybutorów.
Rumuńska grupa firm świadczących usługi w zakresie kadr oferuje programy szkoleniowe.
Poszukują partnerów potrzebujących usług szkoleniowych na zasadzie podwykonawstwa.
Mająca siedzibę w północno‐zachodniej części Rumunii firma, posiadająca 20‐letnie
doświadczenie z zakresu produkcji gotowych karm dla zwierząt poszukuje pośredników
handlowych.
Rumuńska firma z sektora MŚP działająca w sektorze automatyki spawania, automatyki
przemysłowej oraz projektów przemysłowych i inżynieryjnych oferuje swoje usługi jako
podwykonawca.
Rumuńska firma aktywnie funkcjonująca w sferze doradztwa i projektowania technicznych
systemów antywłamaniowych oferuje usługi doradcze w zakresie systemów antywłamaniowych i
analizy ryzyka bezpieczeństwa fizycznego. Firma poszukuje zagranicznych partnerów
zainteresowanych dostępem do rynku rumuńskiego i znalezieniem usługodawcy we
wspomnianym sektorze.
Rumuńska firma z północno‐zachodniej części kraju specjalizuje się w projektowaniu budynków
cywilnych, przemysłowych oraz rolniczych, badaniach geo‐ i hydrologiczne oraz konsultacjach
technicznych. Firma oferuje swoje usługi zagranicznym partnerom.
Rumuńska firma z branży elektrycznej, zajmująca się wykonywaniem następujących robót:
przewody elektryczne i oprzyrządowanie, ochrona odgromowa, połączenia elektryczne,
elektryczne panele sterowania, systemy automatyki i kontroli sieci elektrycznych, jest
zainteresowana współpracą jako podwykonawca.
Rumuńska firma położona w Oradea, specjalizująca się w produkcji ręcznie wykonanych
wyrobów, poszukuje dystrybutorów w krajach UE.
Działający w Transylwanii, rumuński producent ocynkowanej siatki oferuje swoim klientom ponad
170 produktów dla bydła i drobiu, obejmujący szeroki zakres klatek i akcesoriów dla zwierząt
domowych. Firma ta poszukuje dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów za granicą i / lub
agentów do reprezentowania swoich produktów na rynku zewnętrznym. Rumuńska firma oferuje
także podwykonawstwo dla firm działających w dziedzinie produkcji klatek dla zwierząt
gospodarskich / drobiu z ocynkowanej siatki.
Rumuńsko‐niemiecka firma oferuje usługi dla analizy biznesowej, projektowania, implementacji,
wdrożenia, wsparcia i edukacji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa danych. Poza ogólnym zakresem systemów płatności, firma zapewnia doskonały
poziom usług dla szczególnych systemów obsługi płatności. Firma poszukuje sprzedawcy lub firmy
informatycznej działającej w dziedzinie oprogramowaniem finansowego lub instytucji
finansowych, które byłyby zainteresowane używaniem jej oprogramowania do obsługi płatności i
usług, głównie w Polsce, na Węgrzech, w Hiszpanii, we Włoszech czy Francji.
rumuńska firma specjalizująca się w rozwoju i opracowywaniu technologii wydobywania i
przetwarzania, a także badań i rozwoju technologii poszukiwania i eksploatacji soli i
niemetalicznych substancji oferuje usługi podwykonawstwa.
Rumuńska firma z rejonu Transylwanii , specjalizująca się od 15 lat w hodowli bydła, poszukuje
agentów do reprezentowania swoich produktów za granicą lub dystrybutorów/pośredników
handlowych do sprzedaży swoich produktów na rynkach zagranicznych.
Rumuńska firma specjalizująca się w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań i produktów
przeznaczonych do żywienia zwierząt poszukuje dystrybutorów w Polsce, na Węgrzech, w
Bułgarii, Czechach i Rosji.
Rumuńskie biuro podróży specjalizujące się w agroturystyce w delcie Dunaju oferuje usługi w
turystyce wiejskiej koncentrując się na interakcji z społeczno‐ naturalnym środowiskiem, czyli
łowienie ryb, pływanie łódką, unikalną florę i faunę eksploracji, szlaki, przygoda, programami
edukacyjnymi dla dzieci, lokalnymi wydarzeniami kulturowymi, tradycyjnym rolnictwem
rumuńskim, doświadczeniami z nad Dunaju i lokalnej kuchni. Agencja poszukuje operatorów
turystycznych, z którymi mogłaby współpracować poprzez "turystykę przyjazdową" w delcie
Dunaju w Rumunii.
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Kraj

Nr ref.

Treść oferty

RO

BRRO20140623001

RO

BRRO20150629001

RO

BRRO20150831001

RO

BRRO20151005001

RS

BORS20140117002

RS

BORS20140205001

RS

BORS20140526002

RS

BORS20140915001

RS

BORS20141127001

RS

BORS20150423001

RS

BORS20150424001

RS

BORS20150825001

RS

BORS20150902001

RU

BORU20150727002

RU

BORU20150728002

RU

BORU20150903001

RU

BORU20150925004

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji produktów dla sektorów budownictwa,
wyposażenia i produkcji metali. Firma dystrybuuje produkty do ogrzewania, kanalizacji,
ogrzewania podłogowego, akcesoriów łazienkowych itp. Produkty są wytwarzane z miedzi i stali
nierdzewnej. Firma oferuje usługi jako dystrybutor i poszukuje producenta w Europie.
Zlokalizowana w Transylwanii, mała rosyjska firma zajmująca się uprawą i sprzedażą roślin
domowych, doniczek, wiszących doniczek, kwiatów wiosennych itp. jest zainteresowana
poszerzeniem zakresu produktów do dystrybucji. Firma poszukuje produktów w celu uzupełnienia
aktualnej oferty roślin, dlatego poszukuje zagranicznych producentów bulw kwiatowych i
sadzonek.
Rumuńska firma z 7‐letnim doświadczeniem w zakresie produkcji i handlu grzejnikami
centralnego ogrzewania i bojlerami, jest zainteresowana uzupełnieniem istniejącego asortymentu
na rynku rumuńskim poprzez uzyskanie kontaktu z zagranicznymi producentami kotłów na
biomasę dla farm. Rumuńska firma oferuje współpracę jako dystrybutor w celu sprzedaży
produktów firm zagranicznych lub jako agent reprezentujący zagranicznych partnerów na rynku
wewnętrznym.
Rumuńska firma produkuje balsamy do włosów używane w terapii wypadania włosów i
pielęgnacji, i poszukuje dostawcy destylatu ropy naftowej używanego w kosmetyce w oparciu o
umowę dystrybucyjną.
Serbska firma zajmująca się produkcją pieców, bojlerów oraz pieców na pellet używanych w
instalacjach CO, a także współczesnych pieców, kuchenek, kominków pokojowych poszukuje
dystrybutorów.
Biuro podróży oferuje wyjątkowe wycieczki do niektórych z najbardziej imponujących miejsc w
Serbii. Wszystkie wycieczki są dla małych i dużych grup. Firma poszukuje umów agencyjnych z
biurami podróży i operatorami wycieczek, aby promować swoje usługi dla swoich klientów.
Firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą hurtową i detaliczną opakowań. Firma posiada
dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji wyrobów sproszkowanych i granulowanych.Serbska
firma poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów w krajach europejskich. Firma poszukuje
również przedstawicieli do swojej linii produktów w krajach europejskich.
Serbska firma zajmująca się eksportem, importem, sprzedażą hurtową i dystrybucją owoców i
warzyw poszukuje dystrybutorów tych produktów na rynku europejskim. Firma jest
zainteresowana znalezieniem nowych partnerów handlowych (dystrybutorów) swoich produktów
na nowych rynkach.
Serbska firma posiadająca 20‐letnie doświadczenie w produkcji brandy na bazie pigwy i moreli,
poszukuje dystrybutorów współpracujących z sektorem HoReCa (Hotele‐Restauracje‐Catering) lub
sklepami monopolowymi.
Serbska firma, producent drewnianych drzwi wewnętrznych, zewnętrznych i zabezpieczających
oraz okien z laminowanego drewna, poszukuje dystrybutorów swoich wyrobów w krajach
europejskich. Firma oferuje również świadczenie usług takich jak okleinowanie sklejki,
szlifowanie, cięcie i malowanie, w ramach umowy o outsourcing.
Firma produkująca sprzęt do połowów ryb, takich jak metalowe przynęty i motylki (obrotówki)
poszukuje dystrybutorów w krajach europejskich.
Firma produkcyjna z Serbii zaangażowana w produkcję urządzeń do obróbki mrożonych owoców i
warzyw poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów w krajach europejskich.
Serbska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń hydraulicznych, złączek rurowych,
cylindrów, rurociągów i pomp przekładniowych, które są odpowiednie dla różnych branż oraz
producentów komponentów hydraulicznych i części zamiennych poszukuje dystrybutorów.
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji i projektowaniu turbosprężarek doładowujących, do
silników Diesla i na gaz, od 300 do 5000 kW, poszukuje dystrybutorów do współpracy
długoterminowej.
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji silników diesla, generatorów diesla i turbosprężarek
poszukuje dystrybutorów.
Rosyjska firma z regionu Perm świadczy usługi doradcze i rozwiązania techniczne do wdrażania i
stosowania zintegrowanych narzędzi przy modelowaniu i automatyzacji przepływów pracy
wymagających stosowania zintegrowanego modelu i jego komponentów dla firm naftowych, gazu
i przetwarzania. Firma poszukuje partnerów do swoich usług, usług dystrybucji, outsourcingu i
podwykonawstwa.
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji i handlu pogłębiarkami, dostępnymi w różnych
wariantach oraz sprzętu hydraulicznego i konstrukcji pływających poszukuje partnerów do
wzajemnej współpracy na podstawie umowy dystrybucji usług.
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RU

BORU20151001001

RU

BORU20151003003

RU

BORU20151003006

RU

BORU20151003008

RU

BORU20151003009

RU

BORU20151003011

RU

BORU20151003013

RU

BRRU20150824001

RU

BRRU20151003003

SE

BOSE20150618001

SE

BOSE20150916001

SE

BOSE20150925001

SE

BRSE20151020001

SE

BRSE20151021001

SI

BOSI20150316001

SI

BOSI20150605001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji i projektowaniu turbosprężarek doładowujących do
silników Diesla i na gaz, od 300 do 5000 kW, poszukuje dystrybutorów do współpracy
długoterminowej.
Rosyjska firma z regionu Penza, specjalizująca się w produkcji powłok gumowych dla placów
zabaw i boisk sportowych oraz pól hokejowych, produkcji sprzętu sportowego i produkcji
granulatu gumowego poszukuje partnerów w ramach umowy o podwykonawstwa lub produkcji.
Rosyjska firma z regionu krasnojarskiego zaangażowana w produkcje profili aluminiowych do
wykładzin podłogowych (ponad 50 typów różnych konfiguracji i kolorów progów i pokryć na
stopnie schodowe), poszukuje partnerów do zawarcia umów na usługi dystrybucyjne.
Rosyjska firma z obwodu lipieckiego specjalizuje się w produkcji systemów paneli do ogrzewania i
chłodzenia wodnego, pozwalających na znaczne oszczędności energii. Firma poszukuje
dystrybutorów i oferuje swoje usługi.
Rosyjska firma, specjalizująca się w międzynarodowych standardach jakości i certyfikacji wyrobów
na rynek rosyjski, pomaga w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
niezbędnych w eksporcie produktów i urządzeń do Rosji i krajów Unii Celnej. Firma poszukuje
partnerów, którzy eksportują produkty do Rosji, do świadczenia tych usług w ramach umowy o
świadczenie usług.
Rosyjska firma z Uljanowska specjalizuje się w projektowaniu i produkcji technicznych wyrobów
gumowych ze wzmocnieniem bawełnianym, węży silikonowych i rur odgałęźnych, wtyczek
gumowo‐metalowych, części samochodowych i kształtek poszukuje agentów i dystrybutorów w
branży motoryzacyjnej, przemyśle petrochemicznym, budownictwie i rolnictwie.
Rosyjska firma, zajmująca się produkcją i sprzedażą folii grzewczych (sufitowych, podłogowych i
do celów specjalnych) oferuje cienkie grzejniki modułowe ‐ podstawę systemu grzewczego sufit i
"ciepłej podłogi" na podstawie umowy usług dystrybucji.
Rosyjska firma aktywna w zakresie dokształcania dorosłych i dzieci oraz w dziedzinie zarządzania
personelem poszukuje zagranicznych partnerów w celu wzajemnej organizacji edukacyjnych i
rozrywkowych wycieczek dla dzieci w ramach umowy usługowej.
Rosyjska firma z regionu Krasnojarsk specjalizuje się w produkcji profili aluminiowych i poszukuje
surowców (profili z aluminium anodowanego) i dostawców sprzętu (maszyn do profili
aluminiowych) w krajach europejskich, oferując umowę produkcyjną.
Szwedzka firma z sektora MSP, zajmująca się techniką obróbki ruchu wykorzystywaną w
digitalizacji kina czy grach komputerowych, opracowała rozwiązania użyteczne w dziedzinie
precyzyjnej analizy ruchu i przetwarzania obrazu na obraz 3D. Firma szuka nowych rynków zbytu i
chce proponować swoje rozwiązania poza Szwecją. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych,
działających na rzecz sklepów sportowych, centrów rehabilitacyjnych i fitness.
Szwedzka firma oferuje agentom nieruchomości w Europie swoje wsparcie w zakresie pomagania
klientom w zakupie domu w Turcji. Szwedzka firma oferuje usługi w zakresie pomocy przy
ubezpieczeniu, meblowaniu i utrzymaniu. Poszukuje partnerów w Europie działających na rynku
nieruchomości mieszkaniowych, którzy chcieliby dodać do swojej oferty dodatkowe usługi.
Szwedzka firma, oferująca wysokiej jakości meble medyczne i specjalne lodówki wykorzystywane
w sektorze ochrony zdrowia, planuje rozszerzenie swojej działalności na rynki międzynarodowe i
poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Europie.
Rodzinna szwedzka firma produkująca od wielu lat meble zgodnie z rzemiosłem z południa
Szwecji. Obecnie firma jest zainteresowana znalezieniem partnera produkcyjnego w krajach
bałtyckich, Polsce, Czechach, na Słowacji i w Rumunii, który będzie w stanie wytwarzać sofy i
fotele zgodnie z istniejącymi modelami i według standardów jakości. Planowany rodzaj
współpracy to umowa produkcyjna.
Uznana mała szwedzka firma z sektora żywienia niemowląt specjalizująca się w żywności
antyalergicznej poszukuje nowego dostawcy białka roślinnego. Białko musi być dobrze
zdefiniowane i nie powinno pochodzić z ryżu ani soi. Produkcja ekologiczne będzie dodatkowym
atutem ale nie jest wymagana.
Słoweńska firma specjalizująca się w konstrukcjach stalowych, rurociągach, technice
transportowej i produkcyjnych liniach automatycznych poszukuje współpracy z firmami, które
budują konstrukcje stalowe, rurociągi dla elektrowni i firm z branży motoryzacyjnej w ramach
umowy o podwykonawstwo.
Słoweńska firma, specjalizująca się w przemysłowej technologii powlekania dla ochrony
powierzchni z metalu, drewna i tworzyw sztucznych, oferuje swoje usługi i jest zainteresowana
zawarciem umowy serwisowej lub umowy podwykonawstwa.
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SI

BOSI20150722001

SI

BOSI20150730002

SI

BOSI20150805001

SI

BOSI20150917001

SK

BOSK20131217001

SK

BOSK20140714001

SK

BOSK20150219001

SK

BOSK20150326001

SK

BOSK20150409002

SK

BOSK20150424001

SK

BOSK20150817001

SK

BOSK20150825001

SK

BOSK20150909001

SK

BOSK20150922001

SK

BOSK20151002001

Słoweńskie MŚP specjalizujące się w projektowaniu i budowie automatycznych systemów i
urządzeń dla leśnictwa, przemysłu spożywczego i systemów obróbki wody, oferuje doradztwo i
produkcję prototypów od idei do finalnego wdrożenia. Firma poszukuje partnerów, którzy
potrzebują aktualizacji automatyzacji urządzeń poprzez umowy produkcyjną lub
podwykonawstwa.
Słoweńska firma działająca w branży IT opracowała urządzenie pomiarowe z systemem
zarządzania treścią (CMS) oparte na satysfakcji klienta. To rozwiązanie przeznaczone jest
szczególnie do sklepów, restauracji i wielu innych miejsc, gdzie zadowolenie klienta musi być
regularnie sprawdzane po wykonaniu usługi. System CMS oferuje pełną elastyczność w treści
publikacji, co daje uniwersalną zdolność urządzenia. Firma jest zainteresowana umowami
handlowymi lub usługami dystrybucji.
Słoweńska firma, która reprezentuje i sprzedaje agrowłókninę fotoselektywną dwukolorową
poszukuje potencjalnych partnerów (dystrybutorów) i oferuje współpracę w formie umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
Słoweńska mała firma z 20 letnią tradycją w produkcji metalowych stojaków do sklepów, biur,
barów, restauracji, salonów, garaży i spiżarni poszukuje dystrybutorów w Europie.
Mała słowacka firma oferuje symulację numeryczną procesów technologicznych w ramach
współpracy badawczo‐rozwojowej. Firma zainteresowana jest umową outsourcingową, o
świadczenie usług lub podwykonawstwo.
Słowacki deweloper i producent telefonicznych, końcowych urządzeń komunikacyjnych z
wbudowaną drukarką na rynki fiskalne i niefiskalne poszukuje biznesu (umowy o świadczenie
usług, podwykonawstwo) i partnerów dystrybucyjnych w Europie. Urządzenie nadaje się zarówno
do sprzedaży mobilnej, jako terminal do sporządzania zamówień czy też kasy. Ze względu na
własnym rozwój i produkcje, firma jest w stanie modyfikować interfejs produktu i komunikacje
zgodnie z wymaganiami klienta z akcentem na komunikacje bezprzewodową.
Słowacka firma specjalizująca się w produkcji i przeglądach form wtryskowych, narzędzi do ciecia,
łączenia i wytłaczania oraz usługach CNC poszukuje partnerów w UE. Firma oferuje produkcję
wkładów narzędziowych, części prototypowych i wyrobów gotowych z metalu na bazie umowy
produkcyjnej.
Mała Słowacka firma inżynieryjna, dostawca OEM i innych systemów w przemyśle
motoryzacyjnym i lotniczym, oferuje swoje usługi za pośrednictwem umów produkcyjnych,
podwykonawstwa lub umowy o świadczeniu usług. Firma w szczególności poszukuje partnerów
zagranicznych, dla których może być dostarczone wyposażenie wg indywidualnych wymagań i
specyfikacji (na zamówienie).
Wiodąca słowacka firma ICT oferuje swoje usługi i rozwiązania dla systemów wykrywania oszustw
podatkowych i systemów ubezpieczeń zdrowotnych. Firma poszukuje partnerów zarówno do
współpracy długoterminowej, jak i krótkoterminowej, Firma może współpracować jako główny
wykonawca lub podwykonawca. Firma jest gotowa do współpracy zdalnej, a także do świadczenia
usług przez jej programistów i konsultantów, na miejscu, w każdym kraju UE. Preferowane typy
współpracy to: usługi podwykonawstwa lub umowy.
Słowacka firma specjalizuje się w produkcji prototypów, maszyn CNC, narzędzi produkcyjnych,
produkcji maszyn dedykowanych, form żelaza, form do odlewania ciśnieniowego i produkcji
ślusarskiej. Firma oferuje swoje usługi dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, spożywczego i
okrętowego . Firma poszukuje partnerów z terenu UE do współpracy w zakresie produkcji.
Słowacka firma oferuje uzyskanie znaczącej oszczędności energii poprzez różne
działania/produkty uzdatniania wody. Produkty znacznie poprawiają jakość dostaw wody do
większości domów, budynków, zakładów produkcyjnych, firm montażowych, ale także do
wspólnoty mieszkań i osób prywatnych. Słowacka firma preferuje współpracę poprzez handlowe
umowy agencyjne lub umowy usług dystrybucji.
Słowacka firma zajmująca się eksportem/importem i sprzedażą hurtową, która specjalizuje się w
żywności organicznej z owocu granatu poszukuje partnerów biznesowych do przedstawicielstwa
handlowego i/lub umowy o usługi dystrybucji na rynkach UE.
Słowacka firma rodzinna produkująca oryginalne dekoracyjne wyroby ze szkła, srebra i upominki,
poszukuje agentów handlowych na rynkach UE.
Słowacka akredytowana firma certyfikująca aktywna w dziedzinie oceny usług certyfikacji i
inspekcji poszukuje zagranicznych firm, aby zaoferować im swoje usługi, produkcję lub
utrzymanie urządzeń technicznych do zawarcia umowy o świadczenie usług.
Słowacki producent wyrobów użytkowych i dekoracyjnych dla ogrodu, domu i gospodarstwa
szuka bezpośrednich nabywców i centrów dystrybucyjnych dla swoich ocynkowanych produktów
wykonanych ręcznie w ramach umów dystrybucyjnych.

str.21/27

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

SK

BOSK20151009001

TR

BOTR20100818033

TR

BOTR20110210006

TR

BOTR20111017004

TR

BOTR20150602003

TR

BOTR20150624001

TR

BOTR20150811003

TR

BOTR20150811005

TR

BOTR20150812002

TR

BOTR20150812003

TR

BOTR20150812005

TR

BOTR20150813002

TR

BOTR20150814001

TR

BOTR20150825002

TR

BOTR20150827001

TR

BOTR20150922001

TR

BOTR20150929001

TR

BOTR20151006001

Słowacka firma specjalizująca się w obróbce CNC oraz efektywnych rozwiązaniach
technologicznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, lekkim,
itp. oferuje swoje usługi jako wytwórca lub podwykonawca. Firma ma możliwość wykonywania
małych oraz średniej wielkości zamówień i poszukuje partnerów za pośrednictwem umów
produkcyjnych lub podwykonawstwa.
Turecka firma specjalizująca się w sektorze tekstylnym (zwłaszcza produkcji ręczników)
poszukująca współpracy handlowej oferuje pośrednictwo handlowe (agent, przedstawiciel,
dystrybutor).
Turecki producent chłodnic parowych do pomieszczeń domowych i przemysłowych oferuje i
poszukuje usługi pośrednictwa na rynku (dystrybutor / sprzedawca / przedstawiciel), franczyzy i
podwykonawstwa / outsourcingu.
Turecki producent tkaniny specjalizujący się w wysokiej jakości tkaniny na koszule oferuje swoje
usługi podwykonawstwa dla potencjalnych klientów. Firma działa w tym regionie od 2004 roku
jako podwykonawca innych producentów tkanin tureckich.Od potencjalnego partnera oczekuje
się:‐ wprowadzenie produktu w krajach docelowych‐ informowanie o trendach i potrzeb rynku.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji komponentów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i
klimatyzacja) poszukuje firm wykonawczych i oferuje swoje działań w zakresie podwykonawstwa.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji prasy multi servo opartej na bazie technologii
hybrydowej poszukuje dystrybutorów.
Czołowa turecka firma specjalizująca się w produkcji maszyn do pakowania i napełniania, na
potrzeby piekarni, cukierni, produkcji nabiału, mięsa, sektora chemicznego i medycznego
poszukuje przedstawiciela handlowego
Turecka firma specjalizująca się w produkcji wyrobów papierowych / opakowań dla przemysłu
spożywczego poszukuje importerów, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych.
Turecka firma z siedzibą w Ankarze poszukuje dystrybutorów i producentów dla swoich
składanych przeszklonych i przesuwnych przeszklonych systemów balkonowych progowych i
bezprogowych oraz systemów ogrodów zimowych.
Turecka firma z Izmir, mająca 20 lat doświadczenia, specjalizuje się w produkcji maszyn do
różnych sektorów przemysłowych. Firma oferuje usługi produkcyjne dla potencjalnych partnerów
jako podwykonawca lub na umowie o produkcję.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji elastycznych kanałów wentylacyjnych oraz złączy
przewodów używanych w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) poszukuje partnera do
joint venture, umów o produkcję i dystrybucję w krajach europejskich, Rosji i USA.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji plastyfikatorów szuka partnerów w ramach umów
dystrybucji do świadczenia usług w krajach europejskich, Brazylii, Kanadzie, Izraelu i Japonii.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych, całkowicie naturalnych posłań takich
jak oddychające letnie narzuty, lekkie prześcieradła, powłoki i poszwy specjalnie zaprojektowane
do zapobiegania dehydratacji poprzez aeropory, poszukuje importerów, dystrybutorów, sklepów
sieciowych.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji dzianych ubrań dla kobiet poszukuje agentów i
dystrybutorów oraz oferuje usługi podwykonawstwa.
Turecka firma produkująca pikle, dżemy, opiekane warzywa, żywność puszkowaną i gotowe
dania, orzechy itp. Poszukuje dystrybutorów.
Turecka firma oferuje chmurę HIS (Healthcare Information System), która została wdrożona już w
ponad 700 szpitalach w całej Europie, Azji, Ameryce Północnej i Afryce. Zintegrowane i mobilne
oraz chmurowe rozwiązania oferowane przez firmę zostały przyjęte przez wiele rządów i
ministerstw zdrowia w różnych krajach i obsługują kompleksowo proces leczenia pacjenta. Firma
poszukuje partnerów do umowy handlowej z pomocą techniczną oraz umów dystrybucji.
Turecki producent z Izmir, specjalizujący się w różnego rodzaju elementach metalowych (zapięcia,
łączniki), wykorzystywanych przy produkcji namiotów, markiz, tekstyliów, obuwia, torebek, itp.)
oraz w urządzeniach do ich montażu, jest zainteresowany współpracą w ramach umowy
dystrybucji.
Turecka firma działająca w dziedzinie produkcji maszyn włókienniczych poszukuje dystrybutora.
Firma specjalizuje się w produkcji pralek przemysłowych, maszyn suszących, maszyn do
wykonywania plis i marszczeń i kabin sprayujących, które są wykorzystywane w tekstylnych
zakładach produkcyjnych. Firma poszukuje partnerów, którzy mają szerokie kanały dystrybucji na
ich terytorium i którzy specjalizują się w sprzedaży maszyn włókienniczych.
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TR

BOTR20151008001

TR

BOTR20151014001

TW

BOTW20150903001

UA

BOUA20150925001

UA

BOUA20151015002

UK

BOUK20140123002

UK

BOUK20150225001

UK

BOUK20150514004

UK

BOUK20150515002

UK

BOUK20150716001

UK

BOUK20150721003

UK

BOUK20150722001

UK

BOUK20150814001

Firma z Turcji produkująca specjalne powierzchnie dotykowe oraz rozwiązania umożliwiające
dostęp dla niewidomych i głuchoniemych oferuje szeroką gamę produktów. Firma sprzedaje
swoje wyroby w ponad 1200 punktach w kraju oraz współpracuje z najlepszymi fachowcami z tej
dziedziny w Turcji. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym
przemieszczanie się, takich jak krzesełka schodowe, platformy schodowe, podnośniki używane na
basenach, poszukuje zagranicznych dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. Firma sprzedaje
swoje produkty w 1200 punktach w kraju. Ponadto firma może pochwalić się współpracą z
najlepszymi tureckimi ekspertami w dziedzinie produktów ułatwiających dostęp osobom
niepełnosprawnym.
Tajwański producent perforowanych arkuszy a także innych materiałów ze stali nierdzewnej
poszukuje dystrybutorów.
Największy ukraiński producent wysokiej jakości perłowca na potrzeby konstrukcyjne, metalurgii,
rolnictwa oraz przemysłu chemicznego poszukuje możliwości biznesowych pośród wszystkich
krajów Sieci. Jest zainteresowany dystrybucją lub przedstawicielstwem jak również i sprzedażą
bezpośrednią dla odbiorców przemysłowych.
Młoda i ambitna spółka ukraińska, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości odzieży i obuwia
dla dzieci, poszukuje agentów, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych w Europie, którzy chcą
sprzedawać produkty pod własną marką. Spółka może również rozważyć outsourcing działań w
przypadku dużych zamówień.Wszystkie produkty firmy są przeznaczone dla dziewczynek i
chłopców w wieku od 0 do 12 lat, wykonane z naturalnych, hypoalergicznych materiałów według
najnowszych technologii i trendów w świecie mody.
Brytyjska firma, która produkuje szeroką gamę produktów na rynek wody, ścieków i przemysłu
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w Europie. Firma produkuje systemy
chemicznego dawkowania włączając zapakowane prefabrykowane systemy dozowania, pompy
dozujące, płozy i systemy dozowania polimeru.
Brytyjska firma opracowała pomoc w grze w golfa. Urządzenie pomaga poprawić swing, firma
poszukuje doświadczonych dystrybutorów w branży golfowej celem promowania i sprzedaży
swoich produktów w Europie i poza nią.
Brytyjska firma projektująca i produkująca płytki mozaikowe do wielu zastosowań poszukuje
architekta/projektanta z doświadczeniem w sprzedaży dla szpitalnictwa, aby działał jako
przedstawiciel handlowy. Firma poszukuje partnerów do umowy agencji handlowej.
Brytyjskie MŚP działające w sektorze handlu ropą, gazem i produktami energetycznymi poszukuje
partnerów do joint venture. Zidentyfikowano lukę na rynku, gdzie główne kontrakty ropy i gazu są
obsługiwane przez bliskie monopolom duże korporacje. Firma gromadzi małych użytkowników
energii i agreguje zapotrzebowanie na energię w przyszłych kontraktach. Daje to wirtualną skalę
pozwalającą na istotne zniżki cen produktów energetycznych, które byłyby nieosiągalne dla
małych i średnich użytkowników.
Brytyjska firma będąca wiodącym producentem komponentów do podziemnych instalacji
kablowych ‐ komór dostępowych, pokryw włazów, kanałów kablowych i spadków, poszukuje
partnerów. Systemy firmy są wykorzystywane przez wiele innych firm. Firma chce znaleźć nowych
partnerów w całej Europie, w tym dystrybutorów, agentów, oraz partnerów do wzajemnej
produkcji i podwykonawców.
Angielska firma specjalizująca się w produkcji olejów przemysłowych i silnikowych poszukuje
dystrybutorów lub wsparcia finansowego na swoją ekspansję. Partnerstwo mogłoby opierać się
na dystrybucji z umową o świadczenie usług.
Brytyjska firma, która specjalizuje się w pokrywaniu części samochodowych i przemysłowych
poszukuje firm zajmujących się pokrywaniem, które chciałyby poszerzyć swoje możliwości na
rynku. Firma jest jedynym w Europie agentem produktów powłokowych i poszukuje partnerów
dystrybucji i podwykonawstwa w całej Europie. Powłoki są stosowane głównie w sektorze
motoryzacyjnym, ale może mieć również zastosowanie w zaawansowanej inżynierii, produkcji
komponentów kuchni, budownictwie i sektorach morskich.
Brytyjska firma MŚP opracowała platformę online do tworzenia i zarządzania aplikacjami
mobilnymi wykorzystującymi iBeacon. Muzea, galerie i atrakcje turystyczne mogą łatwo stworzyć
aplikację dla zwiedzających do interakcji i zarządzania własną treścią. Proces jest intuicyjny i nie
wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Firma poszukuje szans na nowych rynkach z pomocą
agentów oprogramowania, jak również umów licencyjnych z atrakcjami kulturalnymi i
organizacjami sektora publicznego.
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Brytyjska firma usytuowana w Londynie, chce zaoferować swoje usługi w zakresie płatności
międzynarodowych firmom z sektora produkcji i usług. Oferta kierowana jest w szczególności do
tych podmiotów, które posługują się obcą walutą. Przedmiotem głównego zainteresowania firmy
jest stworzenie partnerstwa z firmami, które mają siedzibę na Cyprze. Proponowane formy
współpracy: outsourcing, podwykonawstwo.
Szkocki MŚP poszukuje przedstawicieli handlowych w całej Europie do powłok hydrofobowych,
które odpychają wodę z portów, głośników, otworów itp. w urządzeniach elektronicznych
zapewniając odporność na wodę, zarysowania, zabrudzenia i pył. Powłoka nie zmienia koloru ani
nie powoduje uszkodzenia urządzenia. Przedstawiciele handlowi powinni mieć dostęp do
punktów sprzedaży detalicznej lub naprawy urządzeń elektronicznych, takich jak telefony,
laptopy, tablety, sprzęt audio itp.
Brytyjska firma zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z utrzymaniem i naprawą w
zakresie druku termicznego, urządzeń do kodowania i etykietowania, poszukuje do współpracy
producentów z Europy, którzy zlecają wymienione usługi. Firma jest zainteresowana współpracą
w ramach umowy o świadczeniu usług i umowy podwykonawstwa.
Brytyjski dostawca produktów z odpadów żywności poszukuje dystrybutorów, specjalistów z
branży i agentów handlowych w Europie do sprzedaży produktów biznesowi.
Brytyjska firma specjalizująca się w sprzedaży hurtowej wyrobów do napojów, butelek
sportowych i produktów promocyjnych poszukuje dostawców i dystrybutorów do sprzedaży
produktów na terenie całej Europy.
Firma działająca w Wielkiej Brytanii specjalizująca się w ekologicznych badaniach akwenów
morskich i słodkowodnych oraz badaniach lotniczych oferuje swoje doświadczenie. Firma
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów o świadczenie usług lub umów
podwykonawczych zarówno wśród instytucji publicznych, jak i prywatnych podmiotów
gospodarczych, takich jak agencje kontroli stanu wody, przedsiębiorstwa energetyczne i
akwakultury, firmy i laboratoria z branży inżynierii środowiska.
Producent z siedzibą w Wielkiej Brytanii poszukuje europejskich dystrybutorów wyrobów
medycznych lub medycznych materiałów eksploatacyjnych dla swoich innowacyjnych,
kodowanych kolorami tac do podawania strzykawek. Tace te mają zastosowanie w salach
operacyjnych podczas zabiegów i mogą być wykorzystywane przez anestezjologów. Tace te
kodowane są specjalnym systemem etykietowania wykorzystującym kolory, zapewniają
bezpieczny transport, dostarczenie i dawkowanie leków znieczulających. Firma nawiąże
współpracę z dystrybutorami w Europie na zasadzie umów dystrybucyjnych.
Brytyjska firma która uzyskała patent europejski na szybki i poręczny test diagnostyczny, z
możliwością zastosowania w branży medycznej i spożywczej, poszukuje branżowego producenta,
zainteresowanego produkcją na skalę przemysłową i działaniem jako agent. Firma posiada
wyprodukowany prototyp, a test wykonany jest z przyjaznych środowisku komponentów.
Angielska firma z sektora MŚP specjalizująca się w produkcji i dostawie wysokiej jakości,
wodooszczędnego sprzętu przeciwpożarowego i nowatorskich technologii poszukuje
dystrybutorów dla swojej gamy innowacyjnego, przyjaznego środowisku sprzętu
przeciwpożarowego. Firma oferuje produkty gaśnicze, które zapewniają bezpieczeństwo
przeciwpożarowe i oszczędność wody. Firma oferuje umowę o usługi dystrybucji.
Brytyjska firma z branży energii odnawialnej, zajmująca się projektowaniem i budową cieków
wodnych oferuje usługi podwykonawstwa. Specjalizuje się w budowie odseparowanych i
niepodłączonych do sieci instalacji oraz oferuje analizy wykonalności, usługi projektowania i
wykonania oraz usługi natychmiastowe, a także zarządzanie produkcją energii. Firma poszukuje
partnerów w krajach gdzie rząd wprowadził taryfy gwarantowane.
Brytyjski dystrybutor marek premium mający prawo sprzedaży brazylijskiego lagera w Europie
poszukuje dystrybutorów, hurtowników i sprzedawców do promocji produktów na ich rynkach.
Brytyjska firma specjalizująca się w winach dedykowanych kuchni azjatyckiej poszukuje
partnerów do umów dystrybucyjnych. W 2014 roku firma została nominowana jako jeden z
finalistów nagrody sieci Enterprise Europe Network w kategorii produkcji win i łączenia kultur.
Wina są już eksportowane do Belgii, Finlandii i Australii, a firma ma ambicje dystrybucji swoich
wyrobów na całym świecie.
Brytyjską firmą istniejąca na rynku nieruchomości od 2006 roku z siedzibą w Wielkiej Brytanii
specjalizująca się w poszukiwaniu nieruchomości, negocjowaniu, zakupu, rozwoju i renowacji
poszukuje odpowiednich partnerów prywatnych i komercyjnych do zawierania umów
finansowych. Firma zajmuje się transakcjami prywatnych, zagranicznych klientów, którzy
poszukują przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii do ich potrzeb majątkowych, w tym nabywaniu,
rozwijaniu i długoterminowym wynajmie.
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Firma z Wielkiej Brytanii oferuje szeroki zakres doradztwa biznesowego oraz IT, współpracując z
MŚP, które nie mają własnych dedykowanych zasobów IT i większymi firmami, które muszą
uzupełnić swoje zespoły IT. Firma oferuje działalność jako podwykonawca lub dostawca
outsourcingu dla przedsiębiorstw w innych krajach europejskich poszukujących doświadczenia w
zarządzaniu projektami IT, wsparcia technicznego, analizy testów, bezpieczeństwa w Internecie
oraz analizy danych i projektowania oraz tworzenia stron internetowych itp.
Producent wysokiej jakości mebli z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów dystrybucyjnych. Firma
prezentuje szeroki zakres wysokiej klasy mebli, które mogą być dostosowane do każdego wnętrza.
Alternatywnie firma może dostarczyć opcjonalne siedzenia jako element samodzielny.
Zaprojektowane i ręcznie wykonane meble, wraz z unikalnymi akcesoriami do domu można
dostosować do wymaganych potrzeb. Wśród swoich osiągnięć firma posiada kilka projektów w
luksusowych lokalizacjach w Londynie i Dubaju.
Brytyjska firma, położona w regionie East Midlands, kolebce przemysłu obuwniczego, projektuje i
produkuje kolekcje obuwia i akcesoria w Wielkiej Brytanii. Obecnie projektują na potrzeby rynku
rosyjskiego, ale są też zainteresowani sprzedażą swoich markowych produktów, w sklepach na
rynkach innych krajów Europy i poza nią. Zainteresowani są oferowaniem swoich produktów na
zasadzie umowy dystrybucyjnej, jak również umowy o produkcji.
Firma ze wschodniej Anglii opracowała zestaw rękawic ochronnych i akcesoriów specjalnie dla
sektora offshore. Firma poszukuje partnerów z doświadczeniem w dystrybucji podobnych
produktów do tego sektora.
Angielska firma zajmująca się produkcją i przetwarzaniem przędzy oferuje szeroką gamę
produktów ‐ wypełnień, tweedów, podwójnie dzianych przędzy wełnianych oraz bluzek z wełny
merynosów w różnych kolorach poszukuje agentów i dystrybutorów.
Ten znany na całym świecie brytyjski producent dużej gamy wysokiej klasy produktów
kosmetycznych i pielęgnacyjnych opracował szereg produktów kosmetycznych i do pielęgnacji
skóry z czysto naturalnych składników, takich jak jad węża i popiół wulkaniczny. Wszystkie
produkty wytwarzane są w Wielkiej Brytanii i są sprzedawane w niektórych z największych
outletów z branży zdrowia i urody w Wielkiej Brytanii. Firma poszukuje dystrybutorów na
zagranicznych rynkach, by wprowadzić swoje produkty do sprzedaży w całej Europie i poza nią.
Brytyjski MŚP jest firmą technologii finansowej i koncentruje się na ustalenia obrotu sportowym
jako alternatywnej klasie aktywów. Firma oferuje unikalną infrastrukturę technologiczną do
ubiegania się o skalowalną logikę danych do ogromnych tablic danych i automatyzacji sportowych
procesów handlowych. Produkty firmy są kierowane do profesjonalnych handlowców sportu,
którzy szukają "krawędzi" w swoim handlu i inwestorów ogólnych. Firma poszukuje partnerów do
umowy agencyjnej i dystrybucji swoich usług.
Brytyjski, wiodący dostawca procesorów fluoroplastycznych wysokiej jakości (teflon), w tym z
PTFE (politetrafluoroetylenu), FEP (fluorowany propylen, etylen) i PFA (perfluoroalkoksy) oferuje
produkcję kontraktową dla sektora medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, ropy i gazu,
przemysłu motoryzacyjny, morskiego i chemicznego. Firma zamierza również współpracować z
partnerami w dziedzinie badań i przemysłu poprzez podwykonawstwo i joint venture.
Zlokalizowane w Wielkiej Brytanii MŚP poszukuje przedstawicieli handlowych do dystrybuowania
swojego produktu na rynkach zagranicznych. Firma oferuje zintegrowany produkt na potrzeby
ukompatybilnienia wieloletniego sprzętu obronnego ‐ głównie ładunków szturmowych typu
powietrze‐ziemia, do użytku z systemami lotniczymi nowoczesnych samolotów. Technologia
została opracowana dla ładunków powietrznych sowieckiego oznaczenia FAB lub bombom
ogólnego zastosowania.
Brytyjska firma specjalizująca się w wyposażeniu do kontroli infekcji stosowanym w pokojach
dezynfekcyjnych poszukuje współpracy na bazie umów dystrybucji lub franczyzy z partnerami
działającymi w sektorach zdrowia, domów opieki i specjalnych potrzeb edukacyjnych. Firma
oferuje bezdotykowe maceratory do odpadów medycznych oraz dysze dezynfekujące. Firma
poszukuje też partnerów w branży projektowania szpitali i budownictwie, które wymagają
zaprojektowania pokoju do dezynfekcji.
Dostawca brytyjski wysokiej jakości kwalifikacji przywódczych i zarządzania, od poziomu
podstawowego do eksperckiego, chce powoływać pełnomocników do reprezentowania firmy w
innych krajach europejskich. Firma będzie również rozważać mianowanie partnerów o
odpowiednich umiejętnościach i charakterze jako podwykonawców, aby dostarczyć te
kwalifikacje w jej imieniu i sama chce być podwykonawcą dla innych.
Brytyjska firma z dużym doświadczeniem oraz rozpoznawalną marką oferuje maszyny do
czyszczenia pojemników na odpady , urządzenia i pojazdy do dystrybucji lub reprezentacji
przedstawicielom handlowym.
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Brytyjska firma farmaceutyczna działająca w zakresie zdrowia zwierząt, specjalizująca się w lekach
generycznych dla zwierząt będących towarzyszami człowieka poszukuje dystrybutorów.
Brytyjski producent gamy antybakteryjnych produktów do rąk, w tym kremów ochronnych i
pielęgnacyjnych, produktów czyszczących i odkażających, opracował unikalny środek mający
szerokie spektrum zastosowania, w tym w leczeniu ran u koni, dezynfekcji i odkażaniu. Firma
poszukuje firm działających w branży weterynaryjnej, farmaceutycznej i sportowej. Podejmie
współpracę na zasadzie umowy dystrybucji lub pośrednictwa handlowego. Spółka rozważy
również możliwość podpisania dwustronnych umów.
Brytyjska firma produkująca wyroby antybakteryjne ‐ kremy do rąk, produkty do pielęgnacji rąk
oraz produkty czyszczące i odkażające, poszukuje partnerów z sektora kosmetycznego,
farmaceutycznego, higieny przemysłowej i czyszczenia oraz samochodowego w celu znalezienia
dystrybutorów i agentów oraz oferuje możliwość produkcji wzajemnej.
Firma z Wielkiej Brytanii, oferująca kierownictwo na żądanie oraz kursy zarządzania i
motywowania, uznana przez instytut Kierownictwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii,
reprezentowana przez doświadczoną ekipę Brytyjskich barystów i Doradcę Królowej, chce
nawiązać współpracę z profesjonalnymi organizacjami, w tym charytatywnymi. Firma oferuje
rozwój ekip mając na celu wspomaganie rozwoju przedsiębiorstwa i jego ekspansję
Brytyjska firma, która oferuje kursy językowe online TEFL i Tesol (nauczanie angielskiego jako
obcego / nauczania języka angielskiego dla obcokrajowców) poszukuje przedstawicieli
handlowych w Europie i na całym świecie.
Mała brytyjska firma opracowała i z powodzeniem skomercjalizowała wysoko wydajny
niskonapięciową pompę wodną odpowiednią do wysokich temperatur. Obecnie firma będzie ją
testować na rynku kolektorów słonecznych. Zaletą jest Poszukiwani są instalatorzy oraz
producenci w południowej Europie do testowania a następnie długotrwałej współpracy
handlowej.
Brytyjska agencja pośrednictwa pracy ze znaczącym doświadczeniem w sektorze
spożywczym/cateringu ma na celu zbadanie popytu na wykwalifikowanych pracowników. Agencja
oferuje tymczasową i stałą pracę klientom, w obrębie hoteli, restauracji, pubów, parków
wakacyjnych na terenie UK. Poszukiwani są partnerzy z krajów członkowskich UE w celu pomocy
w pozyskaniu personelu dla ww. branży. Oferowana współpraca w ramach umowy usługowej dla
partnerów niezależnie od wielkości firmy.
Brytyjska firma produkująca krówki i karmel obecne w pudełkach prezentowych poszukuje
dostawcy wysokiej jakości formowanych próżniowo tacek w określonym kolorzespełniających
odpowiednie normy bezpieczeństwa żywności.
Brytyjski pośrednik handlowy, działający od 2006 roku poszukuje możliwości współpracy w
oparciu o umowę dystrybucyjną z dostawcami ropy naftowej. Wszyscy dostawcy będą
zobowiązani do wydania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Firma jest obecnie
upoważniona do zakupu ropy naftowej w imieniu prywatnej grupy na podstawie kosztu,
ubezpieczenia i frachtu (CIF).
Brytyjska firma projektowa, która opracowała innowacyjny produkt dla sektora rozrywki, pomocy
i sportów przygodowych, poszukuje producentów wytłaczanych metalowych ram w Środkowej i
Wschodniej Europie.
Brytyjska firma, obecna na rynku środkowo‐wschodniej i wschodniej Afryki od ponad 20 lat,
poszukuje partnerów do umowy dystrybucyjnej. Poszukiwani partnerzy to tacy, którzy pomogą
firmie nabyć na bieżąco paliwa, głównie typu olej napędowy (diesel) " o ultra niskiej zawartości
siarki i niskiej zawartości siarki" z europejskich rafinerii.
Brytyjska firma poszukuje europejskiego producenta, który będzie jej głównym
dostawcą/partnerem drewnianych i metalowych profesjonalnych zamków w celu zwiększenia
produkcji i zaopatrzenia lub opracowaniu nowego produktu, który będzie odpowiadał
brytyjskiemu rynkowi. Firma poszukuje partnera z następujących krajów: Bułgaria, Czechy, Węgry,
Polska, Rumunia, Słowacja i Turcja.
Firma z Wielkiej Brytanii aktywna w zakresie tworzenia i nabycia IP oraz prowadząca handel na
miarę rozwiązań technologicznych poszukuje dostawców turbiny gazowej i części turbiny dla
umów dystrybucyjnych. Poszukiwane są turbiny gazowe odpowiednie do stosowania w
przybrzeżnych platformach wiertniczych o wysokiej mocy, wysokiej konsumpcji terenów
przemysłowych. Poszukiwane są turbiny typu Siemens SGT‐400 i podobne elementy.
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Kraj

Nr ref.

Treść oferty

UK

BRUK20151012002

UK

BRUK20151012003

Brytyjskie doradztwo ortopedyczne reprezentuje brytyjskiego dystrybutora ortopedycznego,
który poszukuje nowych produktów sprzedawanych do klinik na terenie całej wielkiej Brytanii i
Irlandii. Poszukiwani są głównie producenci, którzy dodatkowo prowadzą prace badawczo‐
rozwojowe i których produkty są lepsze od obecnie dostępnych w ortopedii i medycynie
sportowej.
Brytyjska firma, która specjalizuje się w budownictwie kinowym, zarządzaniu projektami i
doradztwie szuka podwykonawców, aby pomóc im dostarczać coraz większą liczbę projektów
architektonicznych w Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie i w Europie.
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