Wybrane oferty międzynarodowej współpracy biznesowej | marzec 2016

Jeśli jesteś zainteresowany(a) wybraną ofertą, prosimy o podanie wybranych
numerów referencyjnych w formularzu na stronie internetowej:
lub http://westpoland.pl/baza-ofert/
W marcu 2016 roku dodaliśmy 271 nowych ofert – statystyka w podziale na kraje:
GR ......... 8
KR .......... 1
MT ......... 2
CA .......... 3
EE .......... 1
AT ..........3
HR ......... 3
LT ........... 3
NL .......... 7
CZ .......... 9
ES ........ 18
BE ..........5
HU ......... 6
LV........... 1
PT .......... 8
BG ..........1
DE .......... 8
FI ........... 3
IT ......... 14
ME ......... 1
RO ....... 16
BR ..........3
DK .......... 2
FR ........ 21

RS .......... 4
RU ....... 32
SE ........ 10
SG.......... 5

SI ........... 4
TR.......... 5
TW ........ 2
UK ....... 62

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

AT

BOAT20151208002

Austriackie przedsiębiorstwo specjalizujące się w przenośnikach stosowanych w
motoryzacji, elektronice i branży spożywczej, poszukuje dystrybutorów z
możliwością lokalnego montażu i możliwością zapewnienia obsługi posprzedażowej.

AT

BOAT20160129002

Austriacka firma specjalizująca się w kruszarkach o dużej wydajności (100 ‐ 600 t/h)
oferuje wysokiej jakości rozwiązania przystosowane do klienta. Firma poszukuje
dystrybutorów zainteresowanych długotrwałą współpracą.

AT

BOAT20160203002

Austriacka firma jest największym specjalistą w stosowaniu technologii łączeniu
drewnianych konstrukcji. Firma jest dostawcą dla przemysłu i sprzedawców
detalicznych. Jej inżynierowie drewna tworzą propozycje przestrzenne łączenia,
doradzają przy stosowaniu technologii, organizują szkolenia na placach budów oraz
seminaria z zakresu technologii drewna. Firma poszukuje dystrybutorów.

BE

BOBE20151216001

Belgijska firma, specjalizująca się w laserowym czyszczeniu powierzchni
przemysłowych, chciałaby zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji z
partnerami technicznymi i handlowymi, w celu dalszego rozwoju
międzynarodowego. Firma oferuje zindywidualizowane systemy do czyszczenia
powierzchni metalowych i służące poprawieniu przyczepności na metalach przy
pomocy światła lasera. Firma posiada wysoki poziom wiedzy technicznej i ciągle
rozwija tę technologię, aby znaleźć rozwiązania dostosowane do konkretnych
wymagań.

BE

BOBE20260206002

Belgijska firma opracowała ergonomiczne, interaktywne i adaptacyjne urządzenie,
łączący robotykę i wirtualną rzeczywistość, przeznaczoną do rehabilitacji osób z
upośledzeniem kończyn górnych, udaru ‐ zarówno osób dorosłych lub dzieci z
porażeniem mózgowym. Firma poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w
obszarze rehabilitacji.

BE

BOBE20260215002

Belgijska firma, specjalizująca się w produkcji suplementów diety, poszukuje
dystrybutorów lub sieci aptek w celu dystrybucji swojego asortymentu, na które
składają się ziołowe i bioterapeutyczne produkty.

BE

BRBE20160120001

Belgijska firma będąca liderem w produkcji i dystrybucji komponentów posiłków
mięsnych. Firma poszukuje nowych producentów mięsa, owoców, warzyw,
przypraw, sosów. Dla nieżywnościowych produktów, firma poszukuje produktów
pakowanych i patyczków/szpikulców. Firma jest zainteresowana podpisaniem
umowy produkcyjnej z potencjalnymi partnerami.
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BE

BRBE20151215001

Belgijski pośrednik szuka producentów towarów, maszyn, produktów
farmaceutycznych i przemysłowych i chce zawrzeć umowę agencyjną lub usługową.
Firma chce sprzedawać tego typu produkty w Afryce.

BG

BOBG20160203001

Bułgarska firma specjalizująca się w butelkowaniu naturalnej wody mineralnej,
poszukuje nowych wiarygodnych partnerów. Firma posiada własny magazyn, dobrze
rozwiniętą sieć dystrybucji i logistyki w Bułgarii. Woda może być butelkowana do
butelek wykonanych z PET (politereftalanu etylenu) lub szkła. Woda jest
przezroczysta, bezbarwna, o temperaturze 32 ° C na głębokości 425 m. Idealny
partner to przedstawiciel handlowy lub dystrybutor z doświadczeniem we
współpracy ponadnarodowej.

BR

BOBR20151201002

Brazylijska firma produkująca z arniki olej i żel do masażu poszukuje partnerów
handlowych i dystrybutorów zainteresowanych dystrybucją ich produktów na rynku
UE, ale także na całym świecie.

BR

BOBR20151201004

Brazylijski producent szamponów, odżywek i maseczek nawilżających do użytku
domowego i profesjonalnego poszukuje partnerów handlowych i dystrybutorów
zainteresowanych dystrybucją ich produktów na rynku UE, ale także na całym
świecie.

BR

BOBR20151202003

Brazylijska firma produkująca płynne mydło do higieny intymnej dla kobiet
poszukuje dystrybutorów w UE in całym świecie.

CA

BOCA20160203001

Kanadyjski producent suplementów (zarówno konwencjonalnych i certyfikowanych
organicznie) i naturalnych produktów zdrowotnych poszukuje partnerów z Niemiec,
Izraela, Polski, Korei Południowej, Chin, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych dla
umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.

CA

BOCA20260205002

Kanadyjska firma, dystrybuująca zdrowe suplementy dla zwierząt, poszukuje
partnerów, agentów i dystrybutorów z wielu krajów.

CA

BRCA20160205001

Kanadyjska firma z sektora automatyki, która specjalizuje się w rozwoju
zautomatyzowanych rozwiązań dla firm w celu zwiększenia produkcji, zysków i
konkurencyjności, jest zainteresowana znalezieniem przemysłowych
zautomatyzowanych integratorów obsługujących papier, chusteczki i gumowe
konwertery w południowej części Stanów Zjednoczonych, Meksyku i krajach
europejskich w celu przejęcia, joint venture, umowy finansowej.

CZ

BOCZ20151208001

Czeskie przedsiębiorstwo produkujące ekologiczny uniwersalny system typu
Sandwichh" dla suchych konstrukcji i klejonych drewnianych belek poszukuje
dystrybutorów lub chce działać jako podwykonawca dla firm zajmujących się
konstrukcją budynków.

CZ

BOCZ20151203001

Czeskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji dużych serii zimnego,
stemplowanego metalu i spawanych elementach metalowych dla budownictwa,
mebli, części samochodowych, ciągników i kosiarek ogrodowych oferuje
podwykonawstwo dla firm z Austrii, Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii.

CZ

BOCZ20151209003

Czeski producent materiałów z włókna szklanego, służących do izolowania
pomieszczeń przed hałasem i chłodem, poszukuje dystrybutorów, aby sprzedawać
swoje produkty na zagranicznych rynkach. Wszystkie produkty posiadają deklarację
zgodności, certyfikat stałości właściwości użytkowych i kartę bezpieczeństwa
zgodnie z wymagania Unii Europejskiej.

CZ

BOCZ20260228002

Czeskie przedsiębiorstwo, specjalizujące się w obróbce skrawaniem, toczeniu,
frezowaniu, tłoczeniu i montażu elementów metalowych, głównie dla przemysłu
motoryzacyjnego, poszukuje partnerów, którym świadczyć będą usługi jako
podwykonawca.

CZ

BRCZ20160210001

Rodzinna czeska firma produkująca formowane płyty z drewna poszukuje nowych
dostawców półproduktów ‐ cienkich fornirów obrzeży, materiałów łączonych na
zakładkę (FJ) i 4‐stronicowych płyt sosnowych ‐ dla dalszych procesów
produkcyjnych w przemyśle drzewnym. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa
produkcyjna lub podwykonawstwo.
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CZ

BRCZ20160128001

Czeska firma specjalizująca się w handlu żelaznymi i stalowymi materiałami oferuje
świadczenie usług jako dystrybutor lub agent dla nowych zagranicznych dostawców.
Firma poszukuje szerokiej gamy żelaznych/stalowych produktów dla wszystkich
sektorów, gdzie są one używane, tj.: sektor budowlany, maszynowy, energetyczny,
chemiczny, spożywczy i przemysłowy. Materiały muszą być wysokiej jakości,
jednakże certyfikaty dotyczące standardów DIN, AISI nie są konieczne.

CZ

BRCZ20160212001

Czeska firma z prawie 20‐letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwoju i produkcji
narzędzi do obróbki metalu poszukuje dostawców okrągłych prętów. Firma
poszukuje partnera z sektora metalurgicznego w celu zawarcia umowy produkcji.

CZ

BOCZ20160215002

Nie wielka czeską firma z wieloletnim doświadczeniem, opracował drogowe
krawężniki wykonane z nowego materiału ‐ betonu syntetycznego. Materiał może
mieć różne właściwości, jedną z nich jest świetlisty efekt, który może być bardzo
przydatny na drogi, akwedukty, mosty dla pieszych, itp. Firma poszukuje partnerów,
którzy zajmują się budową dróg, mostów i chodników i mogłyby korzystać z ich
produktów na zasadzie agencyjnej umowy handlowej lub umowy o świadczenie
usług dystrybucji.

CZ

BOCZ20151209001

Czeski producent cegieł posiadający długą tradycję i duże doświadczenie poszukuje
dystrybutorów swoich produktów na rynkach zagranicznych.

DE

BODE20160201001

Niemiecki MŚP proponuje współpracę w zakresie projektowania, inżynierii
mechanicznej, produkcji, dystrybucji i konserwacji maszyn specjalnego
przeznaczenia i komponentów dla sektora przemysłowego. Firma oferuje swoje
usługi jako podwykonawca lub partner produkcyjny, partner dystrybucyjny i partner
usługowy. Oferta zawiera pełen zakres usług od projektowania aż do instalacji i
konserwacji. Dodatkowo firma oferuje usługi dystrybucji innowacyjnych produktów.

DE

BODE20160210001

Niemieckie MŚP oferuje rozwiązania do recyklingu wody, zwłaszcza w przemyśle
betonowym. Wysoce wydajne instalacje modułowe umożliwiają pełny recykling
wody i jej składników wyprodukowanych przez konkretne fabryki. Rozwiązanie
prowadzi do zmniejszenia kosztów świeżej wody i odprowadzania ścieków.Dla
lepszego zasięgu światowego, niemiecka firma oferuje umowy dystrybucyjne dla
dystrybutorów z kontaktami w branży betonowej.

DE

BODE20151123003

Niemiecka firma handlowa skupuje oryginalne części zamienne jako nadwyżki
produkcyjne od producentów samochodów, dostawców, hurtowników i
sprzedawców samochodów i odsprzedaje je. Firma szuka dodatkowych partnerów
dystrybucyjnych, takich jak detaliści, dealerzy samochodów oraz hurtownicy części
zamiennych do samochodów. Firma jest ukierunkowana na umowy dotyczące usług
handlowych i dystrybucyjnych.

DE

BODE20251202002

Niemiecka firma oferuje rozwój i produkcję kompletnych podzespołów z blachy
aluminiowej, stali i stali nierdzewnej dla producentów pojazdów, obronności i
sektora inżynierii rolniczej. Partnerzy biznesowi będą korzystać z wieloletniego
doświadczenia w zakresie projektowania, produkcji, zarządzania projektami i
technologii produkcji. Oferowane są umowy produkcyjne.

DE

BODE20260229002

Niemiecka firma opracowała i wprowadziła na swój rynek w 2014 roku, nowy "anty‐
kacowy" drink. Po udanym debiucie i czterokrotnym zwiększeniu sprzedaży
produktu w 2015 roku, firma poszukuje partnerów, w celu dystrybucji swojego
towaru za granicą.

DE

BODE20160128002

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji wkładek do butów poszukuje
pośredników handlowych w innych krajach. Zadaniem partnera będzie dystrybucja
produktów na swoim rynku. Proponowana współpraca w ramach umowy dystrybucji
lub umowy agencyjnej handlowej.

DE

BODE20160205001

Niemiecka firma piekarnicza oferuje ciastka wypiekane według tradycyjnej receptury
z wybranych składników. Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów i
agentów handlowych z dobrze rozwiniętymi kontaktami w sektorze spożywczym.
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DE

BODE20160128004

Niemiecki specjalista w automatyce przemysłowej, optymalizacji zakładu, robotyce i
inżynierii sterowania poszukuje zagranicznych partnerów w celu dotarcia do nowych
klientów. Docelowy typ współpracy to umowa usług dystrybucyjnych.

DK

BODK20260202002

Duńska firma opatentowała produkt, którym jest uchwyt do wina w kartonowych
opakowaniach, służący do stabilizacji momentu nalewania płynu. Firma oferuje
umowę o usługę dystrybucji. Poszukuje dystrybutorów w Australii, Kanadzie, Chile,
Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, RPA,
Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

DK

BODK20160216001

Duńskie MŚP opracowało nowoczesny ekspres do kawy, który łączy skandynawskie
wzornictwo i doskonałość zaparzania kawy. Urządzenie jest ręcznej roboty z
miedzianymi rurkami wewnątrz a obudowa jest wykonana z polerowanej stali
nierdzewnej. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych w Europie.

EE

BOEE20160107001

Estońska firma oferuje usługi inżynieryjne, usługi prototypowania oraz usługi
produkowania małych serii. Firma posiada doświadczenie w rozwiązywaniu
złożonych problemów na każdym etapie cyklu rozwoju produktu, od pomysłu do
konfigurowania produkcji w pełnej skali. Jej klientami były głównie podmioty typu
start‐up, jak również z duże międzynarodowe firmy produkcyjne. Firma ta szuka
umów o świadczenie usług i umów produkcyjnych oraz jest otwarta na propozycje
podwykonawstwa.

ES

BOES20151204001

Ta młoda i dynamiczna firma produkuje dwa rodzaje wermutu: czerwony i biały,
wyprodukowany w Galicji (północno‐zachodnia Hiszpania) z rodzimych składników.
Spółka osiągnęła wysoki udział w rynku na rynku hiszpańskim i obecnie prowadzi
dystrybucję swoich produktów w wielu krajach, ale liczy na głębszą penetrację rynku
poprzez porozumienia z agentami lub dystrybutorami, z którymi może nawiązać
długoterminowe relacje.

ES

BOES20160126001

Hiszpański lider w produkcji, sprzedaży i konserwacji maszyn leśnych w tym
ciągników, pojazdów strażackich i wywrotek poszukuje dystrybutorów.

ES

BOES20151026002

Hiszpańskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne zajmuje się głównie produkcją
"super brokułów" i innych roślin z gatunku kapustowatych, w tym m.in. kalafiorów,
kapusty brukselskiej i kapusty głowiastej. Firma jest w stanie wzbogacić wartości
odżywcze brokułów poprzez rygorystyczny i innowacyjny proces naturalny
opracowany w jej dziale badawczo‐rozwojowym. Przedsiębiorstwo poszukuje
agencji handlowej i umów o dystrybucję, istnieje również możliwość współpracy na
zasadach joint‐venture.

ES

BOES20160128002

Hiszpański producent specjalizujący się w branży tekstyliów medycznych takich jak
bandaże, bandaże papierowe, bandaże z krepy i elastyczne bandaże poszukuje usług
pośrednictwa (dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych) na rynkach
europejskich w celu zwiększenia ich międzynarodowego wzrostu.

ES

BOES20160208002

Hiszpańska firma oferuje umowy serwisowe przeznaczone dla różnych klientów
biznesowych w zakresie zarządzania procesami delegowania i migracji pracowników
firmy. Proces globalnej mobilności obejmuje wiele aspektów technicznych i
zawodowych, które stanowią wielkie wyzwanie dla firm. W celu pomocy w
rozwiązaniu tego problemu, hiszpańska firma oferuje profesjonalną obsługę w wielu
dziedzinach: problem migracji, proces selekcji, odprawy, ubezpieczenia,
zabezpieczenia społeczne i normy pracy.

ES

BOES20160125001

Hiszpańska firma produkująca kotły na biomasę poszukuje dystrybutorów i
przedstawicieli, jak również fachowców z sektora biomasy celem zaspokojenia
popytu rynkowego.

ES

BOES20160204001

Hiszpańska firma z Barcelony specjalizująca się w produkcji różnych wysokiej jakości
produktów z wędzonych ryb (w tym z łososia) poszukuje dystrybutorów produktów
dla smakoszy w UE i USA.
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ES

BOES20151105001

Hiszpańska firma łączy wiedzę o wewnętrznych procesach biznesowych i analizie
jakości danych z umiejętnością analityki danych dla dostarczania opartych na danych
rozwiązań klientom zainteresowanym optymalizacją procesów i nauką z
doświadczeń klienta. Firma poszukuje nowych partnerów do wspólnego rozwoju
nowych produktów i usług, jak również nowych produktów i usług, które mogłaby
włączyć w swoje portfolio. Firma poszukuje również partnerów chcących
komercjalizować swoje rozwiązania.

ES

BOES20141126001

Hiszpańska firma z ponad 30 letnim doświadczeniem w projektowaniu, produkuje i
sprzedaje produkty antywibracyjne i silentbloki. Firma sprzedaje pod własną marką
w 100% metalowe silentbloki dla wszystkich sektorów do ponad 30 krajów.
Produkty mają ogromną zdolność antywibracyjną, wielką adaptowalność oraz
konkurencyjne ceny. Firma poszukuje dystrybutorów, oferując interesujące umowy
handlowe oraz zapewniając wsparcie techniczne i logistyczne.

ES

BOES20151123002

Hiszpańska firma oferująca usługi doradcze z zakresu finansów, podatków i prawa
poszukuje firm zainteresowanych działalnością na rynku hiszpańskim i
potrzebujących doradztwa podatkowego, księgowego, kadrowego lub
administracyjnego w ramach umowy usługowej.

ES

BOES20150828001

Hiszpańska firma specjalizuje się w rozwoju zintegrowanych systemów
wideokonferencyjnych, które rejestrują i uwierzytelniają, dzięki udziałowi trzeciej
zaufanej strony, wszystko, co zostało powiedziane i zrobione. Metoda ta została
opatentowana w Europie i USA. Firma poszukuje dystrybutora lub agenta w celu
komercjalizacji swoich produktów. Dopuszcza się także, w zależności od profilu
potencjalnego partnera, joint venture lub umowę licencyjną.

ES

BOES20151130002

Hiszpańska firma z Barcelony opracowała innowacyjne, interaktywne urządzenie
multi‐touch oraz rozwiązania informatyczne dla różnych sektorów: muzea, e‐
edukacja, restauracje, przemysł, rekreacja, e‐zdrowie, handel detaliczny, sektor
eventowy. Firma, chcąc pozyskać nowe rynki, poszukuje sprawdzonych
agentów/dystrybutorów.

ES

BOES20151207001

Hiszpańska firma zaprojektowała i opracowała nowoczesną platformę informacyjno‐
komunikacyjną do rozwiązywania problemów i odpowiadania na zdiagnozowane
potrzeby w sektorze edukacyjnym, takie jak np. poprawa komunikacji pomiędzy
podmiotami zaangażowanymi w działania edukacyjne (nauczycielami, uczniami,
rodzicami i ośrodkami edukacyjnymi). Najważniejszą zaletą oferowanego narzędzia
jest możliwość autoryzowanej komunikacji / powiadamiania. Firma poszukuje
dystrybutorów i agentów.

ES

BOES20160202002

Hiszpańska firma produkująca produkty tzw. wstępnego gotowania i półprodukty,
specjalizująca się w przetwarzaniu ryżu w autentyczny posiłek "Walencja Paella",
poszukuje współpracy w zakresie usług dystrybucyjnych.

ES

BOES20151118002

Hiszpańska firma zarejestrowała i produkuje stuletnią formułą produkt oparty w
100% na naturalnych składnikach z aplikacjami w kosmetyce oraz w dziedzinie
regeneracji skóry. Kosmetyk ten jest kremem a dzięki swoim ekskluzywnym
ekstraktem z wybranych ziół i rzadkich roślin, szczególnie nadaje się do każdego
rodzaju skóry wymagającej specjalnej pomocy regeneracji (na przykład: rany,
oparzenia, operacje chirurgiczne, blizny, trądzik, itp.). Firma poszukuje partnera do
dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego.

ES

BOES20151030002

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji metalowych tac do pieczenia
przemysłowego poszukuje dystrybutorów zaangażowanych w przemyśle
piekarniczym i cukierniczym, sprzedając bezpośrednio te produkty do ww. branż tj.
piekarń i producentów wyrobów cukierniczych.

ES

BOES20160202005

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji pokarmu dla zwierząt (psów i
kotów) oraz zwierząt hodowlanych poszukuje dystrybutorów.
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ES

BOES20150714001

Hiszpański instytut badawczy specjalizujący się w badaniu żywności stworzył usługę
prowadzenia badań klinicznych oraz badania wpływu genetyki na żywność w celu
badania wpływu pożywienia na zdrowie. Firma poszukuje grup badawczych, firm z
sektora zdrowia w celu świadczenia usług podwykonawstwa.

FI

BOFI20160202001

Fińska firma specjalizująca się w zarządzaniu jakością i oprogramowaniu, usługach i
szkoleniach poszukuje dystrybutorów dla swoich dwóch produktów
oprogramowania w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce.Pierwszym
produktem jest platforma do rozwoju i publikowania Systemów Zarządzania Jakością
(SZJ).Drugim produktem jest narzędzie do planowania, wizualizacji i opracowywania
Enterprise Architecture (EA).Oba produkty dostosowane są do przedsiębiorstw
różnej wielkości i z różnych branż.

FI

BRFI20160219001

Fiński producent materiałów i wzorzystych tekstyliów poszukuje nowych
podwykonawców z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec do druku na tkaninach.
Zamówienia od 20 do 300 metrów.

FI

BOFI20160204001

Fińska firma poszukuje nowych rynków zbytu dla swoich produktów tj. parkietu i
deski podłogowej. Firma jest zainteresowana znalezieniem doświadczonego agenta
lub dystrybutora, który ująłby wśród swoich produktów produkty fińskiej firmy w
swojej ofercie handlowej i chciałaby współpracować na zasadzie umowy agencyjnej
lub umowy na usługi dystrybucyjne. Firma wykorzystuje w swojej produkcji
wysokiej jakości drewno z lasów zarządzanych przez ich właścicieli zgodnie z
zasadami zrównoważonego leśnictwa.

FR

BOFR20160204001

Francuskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w urządzeniach oddechowych,
opracowało drugą generację urządzenia /oscylatora wysokiej częstotliwości do klatki
piersiowej, które maksymalizuje wykorzystanie nowoczesnych technologii i
materiałów by stworzyć bardziej komfortowy, elastyczny i efektywny system
dostarczania terapii. Firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych
do sprzedaży swoich produktów w Europie i poza Europą.

FR

BOFR20160218001

Francuska firma opracowała innowacyjne wielorazowe podpaski do higieny intymnej
dla kobiet. Ten ekologiczny i bezpieczny produkt jest alternatywą dla jednorazowych
środków ochrony sanitarnej. Produkt jest wygodny w użyciu, ekologiczny i chroni
przed alergiami. Firma chciałaby wprowadzić swoje produkty na rynkach
międzynarodowych i jest zainteresowana podpisaniem umów na usługi dystrybucji.

FR

BRFR20151203001

Mały francuski warsztat odzieżowy specjalizujący się w akcesoriach mody, takich jak
krawaty, muszki, fantazyjne kamizelki i kurtki poszukuje producentów lub
dostawców łączników metalowych, klamer lub przycisków do porozumienia
produkcyjnego.

FR

BRFR20160219001

Francuska firma specjalizująca się w wysokiej jakości meblach z drewna dla dzieci,
poszukuje partnera długoterminowego będącego w stanie wyprodukować dobrej
jakości pudła kartonowe w różnych rozmiarach oraz zapewnić niestandardowe
formowanie pianką opakowaniową ze spienionego polistyrenu w celu ochrony
produktu podczas przechowywania i transportu. Firma zainteresowana jest umową
produkcyjną z producentami pudełek kartonowych z siedzibą w Europie.

FR

BOFR20151120001

Francuska firma specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji kosmetyków dla
dzieci poszukuje dystrybutorów. Firma oferuje certyfikowane, przebadane
dermatologicznie, naturalne kosmetyki pochodzenia roślinnego dla dzieci od 3 roku
życia. Oferowane przez firmę produkty posiadają zapachy inspirowane wesołym
miasteczkiem.

FR

BOFR20151218001

Francuski producent chemii budowlanej oferuje szeroką gamę produktów. Firma
poszukuje długoterminowej współpracy z europejskimi partnerami, w formie
umowy o świadczenie usług dystrybucji.
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FR

BOFR20160113001

Francuska firma specjalizuje się w interaktywnych, wciągających rozwiązaniach z
zakresu wirtualnej rzeczywistości do wykorzystania w sporcie i rekreacji, i jest
pierwszą na świecie firmą, która dostarcza rozwiązania wirtualnej rzeczywistości do
uprawiania sportu, które nie powodują choroby lokomocyjnej, co jest głównym
ograniczeniem związanym z rzeczywistością wirtualną. Firma poszukuje
dystrybutorów w Europie specjalizujących się w branży fitness, którzy pracują
bezpośrednio z fitness klubami i siłowniami w luksusowych hotelach na ich lokalnym
rynku.

FR

BOFR20151214001

Francuska firma powstała w 2014 roku specjalizuje się w produkcji hybrydowych,
elektrycznych generatorów słonecznych. Firma opracowała gotowe do użycia
generatory dużej mocy, które mogą być wykorzystane w odosobnionych miejscach.
Firma jest obecnie w inkubatorze biznesu i otrzymuje rady dla jego ekspansji. Firma
poszukuje partnerów zainteresowanych umowami handlowymi lub dystrybucji

FR

BOFR20151209001

Francuskie MŚP specjalizujące się w inżynierii przemysłowej i oprogramowaniu do
edycji poświęconemu konserwacji opracowało dwa komputerowe rozwiązania.
Pierwsze rozwiązanie zwiększa efektywność systemu dokumentacji i ułatwia dostęp
do dokumentów zawartych w bazie danych. Drugie rozwiązanie umożliwia
zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem flot statków i pokrewnych. Firma poszukuje
umów dotyczących usług dystrybucji w sektorze morskim.

FR

BOFR20160105002

Francuskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w handlu międzynarodowym
sprzedaje składniki żywności i surowce w dużych ilościach. Możliwość certyfikacji
Halal i Kasher na żądanie. Firma poszukuje dystrybutorów o ugruntowanej pozycji na
zagranicznym rynku przemysłu spożywczego celem nawiązania współpracy w
oparciu o umowę agencyjną.

FR

BOFR20151116003

Francuski sprzedawca herbat z ponad 250 referencjami poszukuje partnerów
chcących wprowadzić swoje produkty do portfolio/katalogu pod marką własną lub
firmy. Firma nawiąże współpracę z partnerami gotowymi wesprzeć ją we
wchodzeniu na lokalne rynki z jej produktami (herbaty).

FR

BRFR20160201001

Francuskie MŚP specjalizujące się w tworzeniu i dystrybucji produkowanych na
zamówienie pakietów powitalnych dla hoteli i przemysłu turystycznego, w
szczególności w obrębie rynku niszowego dla dzieci i rodzin. Firma poszukuje
producenta, który może produkować jednorazowe kapcie dla dzieci i który może
również wydrukować/wyhaftować dedykowaną, powitalną wiadomość na
przedmiotach. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.

FR

BRFR20151203002

Francuska firma odzieżowa specjalizująca się w akcesoriach takich jak krawaty,
muszki, kamizelki, podkoszulki i żakiety poszukuje tkaczy będących w stanie
zaopatrzyć firmę w wysokiej jakości naturalne i sztuczne tkaniny do produkcji
krawatów. Tkaniny muszą mieć dostosowaną grubość do produkcji krawatów. Firma
jest zainteresowana umową produkcyjną.

FR

BRFR20160210001

Francuska firma specjalizująca się w przepakowywaniu, komercjalizacji i dystrybucji
wycofanych produktów (końcówek produkcyjnych) poszukuje nowych dostawców
głównie odzieży, bielizny pościelowej, produktów sprzętu domowego. Firma
chciałaby nawiązać współpracę biznesową, w której będzie pełnić rolę kupca,
dystrybutora lub agenta handlowego. Firma oferuje kompleksowe magazyny.

FR

BRFR20160128001

Francuska firma poszukuje podwykonawców fornirowanych listew MDF. Firma
oferuje polskim podwykonawcom znalezienie partnera i podpisanie umowy
podwykonawstwa lub produkcyjnej we Francji, firma może działać potem również
jako agent polskiej firmy.

FR

BRFR20160128002

Francuskie biuro zaopatrzeniowe poszukuje nowych, wiarygodnych
podwykonawców blatów stołowych i kuchennych z Polski, Rumunii, Węgier,
Słowenii, Czech i Słowacji. Firma oferuje umowy produkcyjne i podwykonawstwa w
imieniu francuskich klientów.
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FR

BRFR20160126001

Francuska firma budowlana od 30 lat specjalizująca się w projektach miejskich
poszukuje polskiego partnera, który będzie w stanie rozlokować specjalistów z
dziedziny układania chodników (chodniki, krawężniki, płyty chodnikowe, beton) w
celu w wspólnego startowania w przetargach. Partner będzie mieć pierwszeństwo w
dostępie do rynku francuskiego i będzie pracować wraz z francuską firmą nad
konstrukcjami miejskimi w zachodniej Francji. Firma chciałaby zawrzeć umowę
podwykonawstwa.

FR

BOFR20160111001

Francuski producent z okolic Paryża, specjalizujący się w urządzeniach pakujących,
opracował nową pionową półautomatyczną maszynę do pakowania pachnideł,
kosmetyków i leków. System daje się łatwo wstawiać do ciągu produkcyjnego i jest
łatwo adaptowalny do różnych częstotliwości produkcji, zaprojektowany
ergonomicznie dla operatorów i 20% tańszy od konkurencji. Firma poszukuje
dystrybutorów sprzedających sektorom kosmetycznym i farmaceutycznym.

FR

BOFR20160204003

Francuska firma rodzinna z regionu Normandii, specjalizująca się w produkcji
napojów alkoholowych (calvados, cydr, pommeau, poiré), planuje wejść ze swoimi
produktami na nowe rynki. Firma uruchomiła niedawno produkcję ginu. Firma
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji w zakresie całej
gamy oferowanych produktów.

FR

BOFR20160122002

Francuska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją sprzętu hydraulicznego ‐
podnośników, amortyzatorów, pochłaniaczy wstrząsów, ograniczniki, cylindry,
systemy automatycznych zamków i robionych na zamówienie systemów
hydraulicznych poszukuje partnerów zainteresowanych sprzedażą ich produktów ‐
agentów i dystrybutorów. Poszukiwani są partnerzy z sektorów kolejowego,
energetycznego, paliwowego, off‐shore, podwodnego, morskiego i budownictwa
lądowego.

FR

BOFR20160106002

Francuska firma z regionu paryskiego, założona w 1981 r. jest uznawana za lidera
branży okularów bez oprawek. Innowacyjność jej opatentowanego systemu polega
m.in.. na braku lutów, co pozwala na oszczędność czasu. Firma poszukuje agentów i
dystrybutorów w celu ekspansji na nowe rynki.

GR

BOGR20160122001

Greckie MŚP działające w turystyce poszukuje partnerów z Europy Wschodniej, aby
promować swoje usługi wynajmu i wycieczek dla turystów z krajów Europy
Wschodniej, w Grecji. Idealnymi partnerami są kreatywne biura podróży z Europy
Wschodniej chętne promować ich platformę wśród lokalnych klientów za
pośrednictwem agencji handlowych i umów usługowych.

GR

BOGR20260226002

Greckie konsorcjum czterech wyspecjalizowanych producentów owoców kiwi
oferuje swoje produkty, charakteryzujące się wysoką jakością, przez co spełniają
najwyższe wymagania rynkowe. W związku z tym mogą być oferowane w
ekskluzywnych sklepach. Konsorcjum proponuje współpracę w ramach umowy
agencyjny lub dystrybucyjnej. W pierwszej kolejności konsorcjum poszukuje rynków
w Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Chinach, ale także
zainteresowane jest innymi rynkami zagranicznymi.

GR

BOGR20151207001

Grecka firma oferująca wycieczki objazdowe i rowerowe po Krecie poszukuje
agentów biur podróży pragnących zaoferować swoim klientom alternatywne usługi.
Firma posiada w ofercie w pełni obsługiwane wycieczki typu on‐road i off‐road,
kolarstwo górskie i szosowe oraz wycieczki na indywidualne zamówienie klienta na
terenie całej wyspy Krety. Pożądana współpraca na zasadzie umowy
przedstawicielstwa.

GR

BOGR20151208001

Grecka spółka rodzinna z siedzibą na Krecie specjalizuje się w produkcji i handlu
oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz organiczną oliwą z oliwek w
różnorodnych pojemnościach i kwasowości do 0.3%. Inne produkty w ofercie to
oliwa z oliwek PDO Sitia, Peza and Messara, organiczna oliwa z oliwek, oliwa z oliwek
z kreteńskimi ziołami (rozmaryn, tymianek, oregano, papryka, cytryna, czosnek),
pasta oliwkowa, ocet balsamiczny, ocet balsamiczny z miodem tymiankowym. Firma
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli.
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GR

BOGR20151204002

Grecka firma doradcza, założona w 2014 przez eksperta w dziedzinie energii
odnawialnej, jest wysoko wyspecjalizowana w tej branży. Oferuje głównie usługi
partnerom (firmom, inwestorom, centrom badawczym itp.) na opracowywanie
projektów nt. energii odnawialnej i jest zainteresowana długoterminową współpracą
zagraniczną w formie umowy usługowej.

GR

BOGR20151201002

Grecka firma zlokalizowana na Krecie handlująca produktami naturalnymi poszukuje
dystrybutorów i agentów we wszystkich krajach UE. Firma sprzedaje takie produkty
jak oliwa z oliwek, olej smakowy, marmolada, wino, ocet balsamiczny i zioła.
Potencjalni partnerzy powinni mieć doświadczenie w branży produktów
naturalnych.

GR

BOGR20151228001

Grecka firma z sektora IT oferuje system oprogramowania siecią sprzedaży i
zarządzania wynagrodzeniami. System jest prostym i efektywnym narzędziem,
pracującym samodzielnie bądź we współpracy z innymi systemami oprogramowania.
Narzędzie jest łatwo adaptowalne nawet przez laików i zostało z sukcesem
wprowadzone na rynek grecki. Firma poszukuje współpracy w ramach umowy usług
dystrybucyjnych. Joint venture jest również możliwe. Poszukiwane są firmy IT oraz
windykacyjne.

GR

BOGR20151130003

Grecka firma technologiczna zajmująca się produkcją energii z odnawialnych źródeł
energii od 1992 r. posiada w swoim portfolio małe projekty hydroelektrowni oraz
prowadzenie badań z zakresu gazyfikacji biomas. Firma jest zainteresowana
udziałem w podobnych projektach, oferuje swój know‐how oraz wyposażenie.

HR

BOHR20151223001

Chorwacka firma produkująca tradycyjne ciasto, które jest wykonane z rodzimych
produktów z chorwackiej wyspy, oferuje ten wyjątkowy produkt dla potencjalnych
partnerów w formie umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy
pośrednictwa handlowego.

HR

BOHR20150709001

Chorwacka firma zajmująca się produkcją elektroniki komercyjnej, oferuje
bezprzewodowe zdalne sterowanie do kamer z systemem LANC (Logic Application
Control Bus System / Local Application Control Bus System). Urządzenie pozwala na
zdalne bezprzewodowe obsługiwanie jednej lub kilku kamer w tym samym czasie.
Firma poszukuje partnera do zawarcia umowy o usługi dystrybucji lub umowy
licencyjnej.

HR

BOHR20150923002

Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji sprzętu rolniczego
do procesu i suszenia leczniczych oraz aromatycznych ziół, sprzętu dla branży
żywnościowej oraz tytoniowej, poszukuje partnerów zainteresowanych umowami
handlowymi i o świadczenie usług dystrybucyjnych.

HU

BOHU20151125003

Firma produkująca na Węgrzech specjalne bio‐kompozyty o strukturze "kanapkowej"
chciałaby dystrybuować swoje produkty w Europie. W tym celu poszukuje partnerów
do współpracy na podstawie umowy dystrybucyjnej.

HU

BRHU20160125001

Węgierska firma obecna w produkcji i instalacji oświetleniowej poszukuje
europejskich dostawców dla głównego wykonawcy ‐ partnerstwa na rzecz
podwykonawców prac projektowych instalacji oświetleniowej.

HU

BOHU20151130002

Węgierskie MŚP (mieszczące się w Wielkiej Nizinie Węgierskiej), specjalizujące się w
produkcji, grawerowaniu, laserowym wycinaniu materiałów hobbystycznych,
rękodziełach, materiałach zrób to sam (DIY) orazartykułach dekoracyjnych
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych na całym świecie. Firma
oferuje również swoje wolne moce produkcyjne i jest również zainteresowana
podpisaniem umowy podwykonawstwa.

HU

BOHU20151117002

Węgierska firma zajmuje się produkcją materiałów celulozowych oraz ultra cienkich
materiałów izolacyjnych, systemów odzyskiwania ciepła i wymienników ciepła.
Zajmuje się także obserwacją termoizolacji domów jednorodzinnych. Firma
poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej i usługowej.
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HU

BOHU20150922001

Węgierska firma specjalizuje się w planowaniu w dziedzinie techniki sterowania,
prądu, technologii wypalania obudów elektrycznych i instrumentalnych, a także
konserwacji, firma poszukuje partnerów produkcyjnych w UE.

HU

BOHU20150722001

Węgierska firma produkująca chrzan poszukuje kupców. Firma poszukuje
handlowców lub dystrybutorów, będących w stanie odebrać chrzan od razu po
zbiorach i sprzedać produkt konsumentom lub przetwórcom.

IT

BOIT20160126001

Włoskie MŚP opracowało innowacyjny rower cargo ze wspomaganiem pedałów,
który może mieć zastosowanie dla transportu komercyjnego lub prywatnego.
Wynalazca poszukuje partnerów finansowych / produkcyjnych w celu wytworzenia i
promowania tego innowacyjnego produktu.

IT

BOIT20151215002

Włoska firma, konstruująca autonomiczne drony z pojedynczym wirnikiem
spalinowym, poszukuje dystrybutorów i partnerów produkcyjnych w Europie.
Produkty mogą być używane w różnych obszarach: inspekcja przemysłowa oraz
konserwacja platform, utrzymanie i inspekcja pół uprawnych, monitorowanie
krytycznej infrastruktury i trudno dostępnych miejsc.

IT

BOIT20251222002

Włoska firma, produkująca innowacyjne i naturalne farby, powłoki, posiada
opracowane formuły z naturalnych surowców. Poszukuje agentów i dystrybutorów,
aby rozwinąć sprzedaż na rynku europejskim.

IT

BOIT20160208004

Włoski lider w produkcji wysokiej jakości, automatycznych dozowników żywności i
maszyn pakujących jest gotów podpisać handlowe umowy agencyjne lub umowy o
świadczenie usług dystrybucji z agentami i dystrybutorami, którzy zainteresowani są
sprzedażą ich maszyn i mogą oferować lokalny serwis posprzedażowy.

IT

BOIT20151214001

Włoska firma działająca w dziedzinie technologii laserowej, trwałej identyfikacji i
znakowania, w tym znakowania laserem, grawerowania i cięcia, oferuje
podwykonawstwo i umowy świadczenia usług. Firma może dostosować technologię
grawerowania do danego produktu. Firma dostarcza swoje usługi na materiały o
zróżnicowanym zastosowaniu rynkowym: wydobycie ropy i gazu, maszyny i części
metalowych, akcesoria mody oraz każdy produkt, który musi być spersonalizowany.

IT

BOIT20151125002

Włoski MŚP z branży ICT opracował platformę chmury, który upraszcza procesy
zarządzania ludźmi (pracownikami, współpracownikami, partnerami) w
przedsiębiorstwach, zarówno małych, średnich i dużych; ta efektywna kosztowo
platforma oferuje zestaw wstępnie skonfigurowanych opcji i dlatego jest natychmiast
gotowa, ale może również być łatwo dostosowana w krótkim czasie. Firma poszukuje
licencji i / lub umów joint venture, jak również umów dotyczących usług
dystrybucyjnych.

IT

BOIT20151112002

Włoskie przedsiębiorstwo metalurgiczne posiadające doświadczenie w produkcji
stalowych (również ze stali nierdzewnej), aluminiowych i mosiężnych form
poszukuje przedstawicieli handlowych w celu wsparcia firmy w ekspansji na nowe
rynki.

IT

BOIT20151119001

Włoska firma specjalizująca się w produkcji okrągłych rur ze stali węglowej
poszukuje partnerów do współpracy wśród hurtowników i/lub dystrybutorów w
krajach Unii Europejskiej i poza nią.

IT

BOIT20150904002

Włoska firma specjalizująca się w przetwórstwie drewna poszukuje przedstawicieli
handlowych lub importerów do dystrybucji drewna na meble i płycin na półki i
drzwi.

IT

BOIT20151027002

Włoska firma spożywcza i kosmetyczna opracowuje innowacyjne i certyfikowane
zdrowe produkty warzywne, od koncepcji po wdrożenie na rynki międzynarodowe.
Firma oferuje umowę usługową dystrybutorom i importerom zainteresowanym
formułami źródłowymi do opracowania i dostosowania produktów do wymagań
obcych rynków, jak również firmom zainteresowanym wejściem na rynek włoski.

IT

BOIT20150303002

Innowacyjna włoska firma produkująca fotele, krzesła i stoły do pomieszczeń
konferencyjnych, barów, restauracji i hoteli, poszukuje dystrybutorów w całej
Europie.
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IT

BOIT20151203001

Włoska firma produkująca żywiczne składniki przemysłowych posadzek poszukuje
partnerów do współpracy na bazie umów agencyjnej lub dystrybucji. Produkty
zaprojektowane są dla różnych zastosowań przemysłowych, jak również do użytku
handlowego i cywilnego: w przemysłach samochodowym, mechanicznym,
elektronicznym, przetwórstwa spożywczego, szpitalach, obiektach sportowych itp.

IT

BOIT20151102001

Włoska firma założona w 1915 r. w północno‐wschodnich Włoszech, pomiędzy
weneckimi wzgórzami, ukrytymi w cieniu Alp produkuje wysokiej jakości prosecco i
inne włoskie wina z możliwością personalizacji butelek. Firma poszukuje agentów i
dystrybutorów.

IT

BOIT20150630002

Włoska firma z prowincji Katania na Sycylii zajmuje się produkcją owoców i wyciska
z nich najwyższej jakości soki. Firma poszukuje dystrybutorów oraz importerów,
którzy mogą wprowadzić jej produkty do sieci supermarketów, na rynek HORECA
oraz sprzedawać je w sklepach online.

KR

BOKR20151130002

Południowokoreańska firma tworząca inteligentne platformy dla sektora nadawania
transmisji i komunikacyjnego poszukuje partnerów w Europie. Firma posiada
doświadczenie we współpracy z globalnymi producentami elektroniki i poszukują
partnerów w celu rozwijania technologii "inteligentnej ekologii" na rynku
europejskim.

LT

BOLT20160128001

Litewska firma, która specjalizuje się w produkcji wyposażenia zaplecza kuchennego
dla piekarni, warsztatów kulinarnych, restauracji typu fast‐food i innych firm
(urządzenia do krojenia i pakowania chleba, linie automatyczne do wycinania ciasta,
urządzenia do dozowania nadzienia, rozciągania, transportu itp.) poszukuje
dystrybutorów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych,
sprzęt wyróżnia wysoka wydajność, niezawodność i łatwość utrzymania.

LT

BOLT20160210001

Firma z Litwy, mająca ponad 20 lat doświadczenia w produkcji nowoczesnych, mebli
stolarskich poszukuje partnerów handlowych (producentów mebli, projektantów,
konstruktorów mebli domowych i etc.) i oferuje usługi produkcyjne mebli lub ich
części jako podwykonawca, umowę produkcji oraz outsourcingu.

LT

BRLT20160223001

Litewska firma działa w sektorze budowlanym i jest dostawcą najnowocześniejszych
maszyn produkcyjnych i technologii, świadczy usługi doradcze sprzętu (żurawi,
kafarów, platform wiertniczych itp.) zakupu i jego użytkowania. Firma poszukuje
partnerów z Europy, którzy będą w stanie zmodyfikować koparkę w kafar.
Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa usługowa.

LV

BOLV20150430001

Łotewska firma inżynierska zajmująca się produkcją materiałów z tworzywa
sztucznego, posiadająca swoją sieć dystrybucyjną na całym świecie i solidną wiedzę
inżynierskiej oferuje usługi podwykonawstwa dla firm produkcyjnych i klientów
potrzebujących wyrobów/elementów z tworzyw sztucznych w różnych branżach.

ME

BOME20251009002

Czarnogórskie przedsiębiorstwo, posiadające doświadczenie w pozyskiwaniu
pracowników dla swoich klientów z bazy: kierowników, profesjonalistów, poszukuje
agencji pośrednictwa pracy z siedzibą w UE, aby nawiązać stałą współpracę.

MT

BOMT20151120002

Firma zlokalizowana na Malcie oferuje transport drogowy, morski i powietrzny
pomiędzy Maltą a Niemcami, Holandią i Belgią. Firma poszukuje klientów głównie w
sektorach: dystrybucji żywności, maszynowym, farmaceutycznym i towarów
ogólnego zastosowania, w celu zawarcia umowy o świadczenie usług.

MT

BOMT20151201003

Maltańska firma od 23 lat obecna w branży myjni samochodowych poszukuje
operatorów stacji benzynowych i myjni samochodowych oraz importerów sprzętu
ciężkiego na stanowisko wyłącznego przedstawiciela i dystrybutora wyposażenia
myjni samochodowych w Turcji. Firma jest wyłącznym przedstawicielem i
dystrybutorem niemieckiego sprzętu myjni samochodowych na terenie Malty.
Ponadto, jest odpowiedzialna za rynek północnoafrykański, środkowowschodni,
cypryjski i turecki.
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NL

BONL20160127002

Destylarnia z Holandii jest jedyną (wg wiedzy tej firmy), która korzysta z
ekologicznie uprawianych i certyfikowanych ekologicznych surowców. Stosując
metodę staroświeckiego rzemiosła osiąga smak i jakość, taki, który od dawna nie jest
osiągalny dla destylarni przemysłowych. Produktem jest tak zwana wypalanka i jest
ona podstawą ich genevers, rumu, whisky i likierów. Firma poszukuje dystrybutorów
w Europie, Azji i USA.

NL

BONL20160126002

Holenderska firma opracowała protokół i metody pracy do analizy profili ekspresji
genowej podzbiorów komórek w tkance ludzkiej i zwierzęcej. Firma poszukuje
agentów do reprezentowania ich w poszczególnych krajach. Partner powinien
posiadać sieć kontaktów ze szpitalami oraz wśród placówek farmaceutycznych i
medycznych.

NL

BONL20151013003

Holenderska firma oferuje rynek online, gdzie producenci odzieży mogą łączyć się z
markami odzieżowymi, które szukają partnerów produkcyjnych do wykonania
swoich produktów.Firma oferuje producentom widoczność on‐line w celu
zwiększenia ich aktywności i połączenia ich z markami odzieżowymi, które pasują do
usługi (IS), którą świadczą.Holenderska firma poszukuje producentów tekstyliów i
odzieży z siedzibą w Turcji, Polsce, Włoszech, Rumunii i Portugalii w ramach umowy
o świadczenie usług.

NL

BONL20160127003

Holenderskie przedsiębiorstwo opracowało bezbolesny zmywacz klejów
medycznych, mający na celu łatwe, wolne od bólu i nieurazowe usuwanie klejów
medycznych, w tym plastrów, bandaży, opatrunków, taśm, akcesoriów stomijnych,
męskich cewników zewnętrznych oraz monitorów glukozy. Firma poszukuje
dystrybutorów w Europie, ze szczególnym naciskiem na Hiszpanię Francję i Turcję.

NL

BONL20151109001

Holenderska firma jest dostawcą kompleksowych rozwiązań logistycznych, handlu
elektronicznego i rozwiązań transportowych. Firma przekształciła się w globalną
markę, znaną ze swoich usług na rzecz klienta, e‐commerce i innowacyjnej oferty
wielu produktów. Główną działalnością firmy jest transport towarów i materiałów.
Firma oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne i transportowe zarówno dla
klientów detalicznych i hurtowych na całym świecie.

NL

BRNL20160204001

Holenderskie MŚP będące dystrybutorem ręcznie robionych ekologicznych trumien
(kaset) poszukuje rzemieślników z Europy Wschodniej (w szczególności, ale nie tylko
z Polski), którzy są w stanie pomóc firmie oplatać naturalnymi materiałami koszyki.
Naturalnym używanym materiałem są głównie gałęzie z wierzby. Holenderska firma
poszukuje doświadczonych rzemieślników do umowy produkcyjnej.

NL

BONL20160121001

Holenderska firma dostarcza, przetwarza, pakuje i eksportuje fasolę, śliwki, popcorn i
mrożone owoce. Firma posiada własne zakłady przetwórstwa w Argentynie, Chinach
i Serbii. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów w różnych krajach europejskich i
pozaeuropejskich.

PT

BOPT20151209001

Niewielkie tradycyjne portugalskie studio ceramiczne, produkujące ręcznie ceramikę
poszukuje dystrybutorów i agentów w wielu regionach, w celu wprowadzenia na
rynek i sprzedaży swoich ręcznie robionych produktów fajansowych.

PT

BOPT20160107001

Portugalska firma z sektora MŚP stworzyła system, który pozwala na poprawę
wydajności oraz obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania systemów
dynamicznych. Oparte na zaawansowanych, potwierdzonych metodach wykrywania
błędów i izolacji (FDI) oraz metodologii kontroli odpornej na błędy (FTC),
przedsiębiorstwo jest zainteresowane zawarciem umowy z agencją
handlową/produkcyjnej/joint venture np. z elektrownią i operatorami sieci
inteligentnych, producentami systemów turbin wiatrowych, wykonawcami
systemów kontroli do elektrowni i innych typów systemów dynamicznych.
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PT

BOPT20160107003

Portugalska firma z sektora MŚP oferuje model testera, obejmującego fazy
projektowania, wykonania i raportowania ujęte w ramach automatycznych testów
regresji (ART) stosowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Model bada
wszystkie aspekty integracji systemu, od sprzętu i punktów końcowych klienta aż po
końcowe stadium procesu i jest użyteczny dla branży telekomunikacyjnej,
integratorów systemów i firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Firma
poszukuje umów licencyjnych i z agencją handlową z możliwością dalszego rozwoju.

PT

BOPT20160211003

Mała, portugalska firma specjalizująca się w tworzeniu, produkcji i badaniu
zewnętrznych ekranów interaktywnych, oferuje usługi outsourcingu dla miast,
zakładów transportu i agencji turystycznych. Istnieje również możliwość podjęcia
współpracy na zasadach joint‐venture z innymi lokalnymi partnerami.

PT

BOPT20160204001

Portugalskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP specjalizuje się w tworzeniu i
zarządzaniu projektami z zakresu elektroniki i systemów cyfrowych. Firma jest na
tyle elastyczna, że kieruje swoją ofertę do różnych rynków i sektorów, zapewniając
pełne pokrycie łańcucha wartości produktu. Posiada duże doświadczenie w zakresie
urządzeń Globalnego Systemu Pozycjonowania GPS (sprzęt, oprogramowanie) i
oferuje swoje produkty i umiejętności w tej dziedzinie na podstawie umowy o
świadczenie usług, dystrybucję lub umowę agencyjną.

PT

BOPT20160211001

Mała portugalska firma, która rozwinęła platformę do stymulacji i treningu
poznawczego dla osób starszych, zdrowych jak i ze stwierdzoną demencją oraz
opracowała globalne systemy poruszania się, poszukuje partnerów do współpracy na
zasadzie joint venture. Możliwa jest również współpraca w ramach umowy
agencyjnej handlowej.

PT

BOPT20160107002

Oddział portugalskiego instytutu badawczo ‐ rozwojowego działającego na zasadach
non‐profit, zajmuje się materiałami i konstrukcjami kompozytowymi, posiadając
doświadczenie w rozwoju i wytwarzaniu materiałów kompozytowych do zastosowań
przestrzennych. Oferowane działania ukierunkowane są na rozwijanie kompozytów
"prepregowych": od projektu po produkcję i kwalifikację. Instytut jest
zainteresowany współpracą w ramach umowy produkcji lub umowy usługowej oraz
podwykonawstwem. Poszukiwani są partnerzy zajmujący się produkcją części
kompozytowych oraz partnerzy działający w powiązanych sektorach.

PT

BOPT20160211002

Portugalska firma inżynieryjna specjalizująca się w zarządzaniu oprogramowaniem i
danymi stworzyła zintegrowany system informacji, który łączy dane z katastru
nieruchomości odniesione do środowiska geograficznego z informacjami
operacyjnymi. System może działać na podstawie modelu pojedynczego lub
agregowanego i jest dostępny w pojedynczym środowisku pracy. Firma poszukuje
agentów i jest zainteresowana podpisaniem umowy joint venture.

RO

BORO20151211001

Firma rumuńska specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju szkła zbrojonego,
pancernego i poddanego specjalnej obróbce wykorzystywanego do celów
budowlanych, poszukuje dystrybutorów na rynku europejskim. Rumuńska firma
oferuje także szeroką gamę usług obróbki szkła (wiercenie, cięcie, szlifowanie,
grawerowanie, laminowanie, itp.).

RO

BORO20151202001

Rumuńska firma, specjalizująca się w sprzęcie do wytwarzania mgły z impulsowymi
komorami spalania do ochrony roślin przed niekorzystnymi czynnikami środowiska
zamierza zawrzeć umowę na promocję i dystrybucję swoich produktów we Francji,
Bułgarii, Polsce, Turcji i Czechach. Pożądana byłaby współpraca w ramach umowy
pośrednictwa handlowego.

RO

BORO20151217003

Rumuńska firma, która produkuje specjalne rozwiązanie ekologiczne do mycia,
czyszczenia i konserwacji dróg poszukuje dystrybutorów dla tego produktu w:
Polsce, Bułgarii, Mołdawii, Ukrainie i Rosji.

RO

BORO20151125002

Rumuńska firma, znajdująca się w północno‐wschodniej Rumunii, produkująca
materiały do wycieku sorpcji oleju, zamierza zawrzeć umowę o promocji i
dystrybucji swoich produktów z biurem handlowym we Francji, Holandii, Danii i
Polsce.
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RO

BORO20151122001

Firma Rumuńska znana z szerokiej gamy usług w dziedzinie architektury, inżynierii
lądowej i konsultingu, poszukuje partnerów chętnych do outsourcingu projektów lub
niektórych części projektów. Firma oferuje swoje usługi jako podwykonawca w
zakresie określonych usług: renderowania i wizualizacji 3D, realizacji projektu
(architektura, po etapie koncepcji i rozwiązań technicznych), prezentacji i
materiałów reklamowych.

RO

BORO20151123005

Rumuńska firma z ponad 60‐letnim doświadczeniem oferuje usługi odlewnicze i
obróbkę blacharską metalowych elementów z zastosowaniem powłoki
elektrolitycznej i chemicznej.

RO

BORO20151222004

Rumuńska firma projektuje, montuje i serwisuje mechanizmy z zakresu
automatyzacji i elektrotechniki, włączając środowiska zagrożone wybuchem.
Głównym zakresem jest monitoring i kontrola instalacji technologicznych w
przemyśle naftowo‐gazowym, zgodnie z wymaganiami klienta.

RO

BORO20151123002

Rumuńska firma ulokowana w północno‐wschodniej Rumunii, działająca w branży
sprzętu elektrycznego, poszukuje przedstawiciela handlowego do sprzedaży
regulowanego zasilacza z napięciem zmiennym.

RO

BORO20151122006

Rumuńska firma oferuje szkolenia i doradztwo w zakresie poprawy jakości,
wdrażania metod Lean i Six Sigma. Firma koncentruje się na rozwiązywaniu
problemów, co przynosi wiele korzyści jej klientom. Oferowane usługi realizowane są
w siedzibie klienta, jak również w formie otwartych szkoleń. Firma poszukuje
partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy usługowej, jest także
zainteresowana podwykonawstwem dla firm oferujących podobne usługi.

RO

BORO20151122005

Doświadczona firma rumuńska, producent części motoryzacyjnych kieruje swój
rozwój na rynki międzynarodowe i poszukuje dystrybutorów części zamiennych do
samochodów i dostawców surowców metalowych. Firma świadczy również swoje
usługi w zakresie obróbki i przetwórstwa metali dla innych firm w ramach
podwykonawstwa lub umów produkcyjnych.

RO

BORO20160208001

Zlokalizowana w Północno‐Zachodniej Transylwanii w pobliżu najważniejszego
przejścia granicznego w tej części kraju, rumuński MSP specjalizujący się w produkcji
wyrobów z chleba i pokrewnych produktów, jak również świeżych wyrobów
ciastkarskich dobrze już znany na wewnętrznym rynku regionalnym chciałaby
rozwijać portfel zewnętrznego klienta. Rumuński MSP poszukuje węgierskich
dystrybutorów i przedstawicieli zainteresowanych w promowaniu i sprzedaży
rumuńskiego pieczywa na rynku węgierskim.

RO

BORO20151210006

Rumuńska firma aktywna w sektorze odnawialnych źródeł energii prowadzi projekt
budowy farm wiatraków na wschodzie Rumunii. Wszystkie są już w zaawansowanej
fazie zdobywania pozwoleń lub "gotowej do budowy". Firma posiada odpowiednią
wiedzę oraz doświadczony zespół pracowników, a wszystkie projekty są prowadzone
w oparciu o wysokie standardy. Firma poszukuje inwestorów oraz oferuje udziały w
tych projektach.

RO

BORO20151103001

Rumuńska firma z Transylwanii zajmuje się przetwórstwem i konserwowaniem
owoców oraz warzyw. Od ponad 20 lat produkuje szeroką gamę dżemów, marmolad,
nektarów, przetworów pomidorowych, dań mięsnych, mrożonych mieszanek
warzyw, produktów dietetycznych oraz dla piekarń. Firma poszukuje dystrybutorów
i agentów.

RO

BORO20151123003

Rumuński producent systemów wtrysku dla silników diesla z ponad 100‐letnim
doświadczeniem poszukuje dystrybutorów: systemów obrotowego wtrysku, typ PDA,
części wtrysku paliwa do zastąpienia typu VA, części do wtrysku typu in‐line,
rozmiary A i P, części wtrysków typu common rail, typ CP1, części zapasowe do
wszystkich systemów będących na rynku, części zamienne do wtrysków
DPS/DP200/DP210, części zamienne do wtrysków VE.
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RO

BORO20151122003

Rumuńska firma zajmująca się dystrybucją plastików i kompozytów, rozwija i
produkuje wyposażenie do tworzenia związków polimerowych chciałaby rozpocząć
działalność badawczą z zakresu plastików i kompozytów. Firma poszukuje
doświadczonych partnerów.

RO

BORO20151122004

Rumuński producent związków plastików oraz wyposażenia do przerabiania plastiku
poszukuje dystrybutorów oraz dużych odbiorców poszukujących dostawcy plastiku
oraz kompozytów.

RS

BORS20151123001

Serbska firma oferuje usługi dla inwestorów biogazowni w Serbii i za granicą. Usługi
składają się z doradztwa, zarządzania projektami, szkoleń i warsztatów dla
biogazowni oraz wsparcie techniczne i doradztwo prawne dla elektrowni,
wykorzystujących odnawialne źródła energii z biogazu. Firma jest zainteresowane
również działalnością w charakterze podwykonawcy

RS

BORS20151202001

Serbska klinika stomatologiczna oferuje swoim klientom pełną gamę usług
stomatologicznych, ze szczególnym naciskiem na chirurgię stomatologiczną,
implantologię, regenerację implantologii i periodontologię oraz protetykę (CAD /
CAM). Jako dodatkowe usługi, firma oferuje pełną organizację pobytu i wizyty w
Belgradzie do swoich pacjentów pochodzących z zagranicy. Klinika jest
zainteresowana komercyjnymi umowami agencyjnymi.

RS

BORS20160202001

Serbska firma z długą tradycją w produkcji wysokiej jakości narzędzi skrawających,
narzędzi specjalnych, akcesoriów do maszyn i części zamiennych, poszukuje
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych do sprzedaży produktów, w tym
osprzętu do kluczy i cięcia profili, narzędzi do szybkiego cięcia stali, narzędzi z
końcówkami węglikowymi, wyposażenia dodatkowego do maszyn i narzędzi
specjalistycznych. Firma poszukuje partnerów w krajach UE lub działających w
krajach trzecich.

RS

BORS20150710001

Serbska firma specjalizująca się w produkcji opakowań oraz handlem miodem i
innymi produktami pszczelimi, takimi jak pyłek kwiatowy poszukuje agentów i
dystrybutorów.

RU

BORU20151206005

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji konserwowanych przetworów
mlecznych i wody mineralnej poszukuje partnerów w celu zawarcia umowy o
świadczeniu usług dystrybucyjnych. Firma działa z powodzeniem na rynku
krajowym, a teraz szuka partnerów za granicą, aby rozszerzyć swój rynek zbytu.

RU

BORU20151206006

Rosyjska firma z regionu Omsk specjalizująca się w produkcji węgla drzewnego i
pelletu pragnie znaleźć dystrybutorów w Europie by sprzedawać swoje towary
zarówno dla przemysłu lub do punktów detalicznej sprzedaży energii.

RU

BORU20151206009

Firma z Republiki Mari El w Federacji Rosyjskiej jest producentem tarcicy
drewnianej i wysokiej jakości brykietów opałowych. Brykiety są wykonane ze
sprasowanych wiórów i trocin i nie zawierają żadnych dodatków lub klejów. Firma
poszukuje odbiorców hurtowych chętnych do zakupu lub odsprzedaży produktów
spółki na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji.

RU

BORU20160125005

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji termicznie modyfikowanych wyrobów
z drewna brzozy i sosny, w tym desek sidingowych, pokładów i desek tarasowych,
desek podłogowych oraz tarcicy, poszukuje partnerów do współpracy w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucji.

RU

BRRU20151206001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji odzieży zewnętrznej, takiej jak kurtki,
płaszcze i bielizna taka jak majtki damskie i męskie, skarpety poszukuje firm, które
mogą dostarczyć materiały (podłoże z płótna, poliester, guziki, zamki błyskawiczne,
etc.) dla rosyjskiej firmy w ramach porozumienia produkcyjnego.

RU

BRRU20160127001

Rosyjska firma z Perm jest producentem półfabrykatów tablic rejestracyjnych
pojazdów i jest zainteresowana zakupem używanych linii fabrycznych na
przetwarzanie tablic rejestracyjnych pojazdu, najlepiej z Niemiec i Polski w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucji.
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RU

BRRU20160126003

Rosyjska firma z Perm, specjalizująca się w dostarczaniu sprzętu medycznego (do
fizjoterapii, rehabilitacji, terapii zajęciowej) prosi o dane kontaktowe producentów
sprzętu medycznego w Europie w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług
dystrybucyjnych.

RU

BORU20151206010

Rosyjska firma z regionu Krasnojarskiego specjalizująca się w produkcji różnego
rodzaju słodyczy: pierniczków, ciastek, ciast itp. poszukuje partnerów zagranicznych
do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji.

RU

BORU20160208001

Rosyjska firma z regionu Tomsk, która zajmuje się produkcją naturalnych produktów
spożywczych z roślin dziko rosnących, w tym: orzechów cedrowych, grzybów, jagód i
herbat ziołowych, poszukuje dystrybutorów sprzedających do sektora detalicznego
handlu żywnością.

RU

BORU20151130001

Rosyjska firma z regionu Kurska, producent ubranek dla noworodków i małych
dzieci, poszukuje partnerów w zakresie dystrybucji i sprzedaży. Firma poszukuje
partnerów w Unii Europejskiej i Wspólnocie Niepodległych Państw w celu
nawiązania współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.

RU

BORU20151207003

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji miodu różnego pochodzenia, m.in.
lipowego, kwiatowego, gryczanego, akacjowego, koniczynowego, który może być
zapakowany w szklane lub plastikowe słoiki różnej wielkości. MŚP poszukuje
dystrybutorów zainteresowanych tymi produktami i mających możliwość
promowania ich na nowych rynkach.

RU

BORU20151130003

Rosyjska firma z Regionu Perm specjalizuje się w produkcji tarcicy, listew
profilowanych (domy z bali, kształtowane drewno, budulec, deski, fałszywe belki,
deski podłogowe, itp.). Firma poszukuje partnerów w celu zawarcia umowy o
świadczenie usług dystrybucji.

RU

BORU20151201004

Rosyjski deweloper z Swierdłowska oferuje systemy filtrowania i dostarcza
filtrowanie treści w chmurze dla operatorów, organizacji handlowych, instytucji
edukacyjnych i osób fizycznych. Aby opracować systemy filtrowania firma bada
zasoby internetowe, które są podzielone na kategorie i dodane do własnej bazy
danych. Firma poszukuje partnerów, którzy będą dystrybuować ich usługi
internetowe i chcą zawrzeć umowę świadczenia usług dystrybucyjnych.

RU

BORU20151201006

Rosyjska firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji urządzeń do inhalacji
ksenonowej i rozwój nowych technologii medycznych. Urządzenia te są
przeznaczone do leczenia i łagodzenia bólu w przypadku urazów o różnym
pochodzeniu, eliminacji bolesnych zespołów neurologicznych, eliminacji bólu w
zespole abstynencji, polineuropatii cukrzycowej i leczenia naruszenia tonusu mięśni.
Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji.

RU

BORU20151206008

Rosyjska firma badawcza oferuje interaktywny system szkoleń dla
wykwalifikowanych sportowców i ośrodków sportu. Firma poszukuje partnerów do
dystrybucji produktu oraz konsumentów systemu szkoleń w Unii Europejskiej do
współpracy w ramach umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych.

RU

BRRU20160131002

Rosyjska firma ze Smoleńska, specjalizująca się w sprzedaży materiałów i sprzętu
dentystycznego poszukuje dostawców wyposażenia dentystycznego i
rentgenowskiego w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej. Firma jest również gotowa
rozważyć oferty od potencjalnych dostawców instrumentów endodontycznych,
uzupełniaczy i innych wykorzystywanych materiałów.

RU

BRRU20160126002

Rosyjska firma, hurtownik części samochodowych poszukuje dostawców nowych,
oryginalnych i nieoryginalnych części do samochodów i przyczep, ciągników i
maszyn budowlanych, jachtów i in. w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej.

RU

BORU20151128004

Rosyjska firma z regionu Kurska specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy
materiałów do wykończania elewacji i wnętrz (panele PCV z frezem, barwione,
panele PCV z powłoką akrylową, panele sufitowe, płyty HDF 3.0 mm, panele MDF 6.0
mm, płyty HDF/MDF itp.) poszukuje partnerów zagranicznych do zawarcia umowy
usług dystrybucyjnych.
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RU

BORU20151206007

Firma z Republiki Mari El (Federacja Rosyjska) oferuje mrożone półprodukty
piekarnicze klasy premium do długiego przechowywania. Firma poszukuje
partnerów do dystrybucji swoich produktów w UE w ramach umowy usług
dystrybucyjnych.

RU

BORU20151201005

Rosyjska firma z regionu Kurska jest producentem następujących typów naturalnych
kosmetyków: do kuracji SPA, wrażliwej skóry, pielęgnacji włosów i ciała. Firma
poszukuje partnerów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych.

RU

BORU20151201002

Rosyjska firma z regionu Kurska specjalizuje się w produkcji dzianin dla niemowląt i
dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Ubrania przeznaczone są dla następujących grup
wiekowych: niemowlęta (do 92 cm wzrostu), dzieci szkolne i nastolatki (152‐170 cm
wzrostu). Firma poszukuje dystrybutorów z Europy.

RU

BORU20151130002

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji pamiątek w pełnej gamie
kolorystycznej i poliuretanowych piłek do zabawy z nadrukami fotograficznej
jakości, poszukuje dystrybutorów.

RU

BORU20151206002

Rosyjska firma projektuje i produkuje szeroką gamę przewodów wysokiego napięcia
i przewodów dla linii elektrycznych: kable z rdzeniem kompozytowym wykonane z
włókien węglowych i bazaltowych, druty ze stopu aluminium odpornego na wysoką
temperaturę, kable zasilające z izolacją plastikową, przewody do pomp zatapialnych,
kable koncentryczne dla systemów telewizyjnych oraz inne. Firma poszukuje
dystrybutorów i oferuje współpracę w ramach umowy o świadczenie usług
produkcyjnych.

RU

BORU20160125002

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji stabilizatorów do mastyksu grysowego
SMA (Stone Mastic Asphalt), ekologicznych izolatorów z włókna celulozowego,
sorbentów rozlewów ropopochodnych i sprzętu do materiałów izolacyjnych,
poszukuje przedsiębiorstw handlowych zajmujących się podobnym asortymentem
do współpracy w ramach umowy dystrybucji.

RU

BORU20160125001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji urządzenia do treningu oddechu,
pomagającego w leczeniu i zapobieganiu ponad 250 chorób, poszukuje partnerów do
współpracy w ramach umowy dystrybucji.

RU

BORU20151128002

Rosyjska firma z obwodu penzeńskiego, specjalizująca się w produkcji wyrobów
cukierniczych o smaku owocowym (galaretki, galaretki warstwowe, marmolada,
kolorowe fasolki, żelki, żurawina w cukrze), poszukuje partnerów do współpracy w
ramach umowy dystrybucji.

RU

BORU20151201007

Rosyjska firma z Jekaterynburga rozwija oprogramowanie do budowy sieci i
rozwijania infrastruktury sieciowej na każdym poziomie złożoności. Stosowanie
całościowych rozwiązań umożliwia klientom zaoszczędzenie na budżecie IT oraz
zapewnia wysoką niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność infrastruktury
sieciowej. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucji.

RU

BORU20151206013

Rosyjski firma produkująca produkty zdrowej żywności (jak galareta, kasze i batoniki
organiczne) poszukuje dystrybutorów, takich jak: sieci supermarketów, sieci
apteczne oraz sklepy z produktami naturalnymi. Firma poszukuje współpracy na
zasadzie umowy na usługi dystrybucji.

RU

BORU20151206003

Rosyjska firma produkująca napoje gazowane i wodę mineralną poszukuje
dystrybutorów.

RU

BORU20151201001

Rosyjska firma ze Smoleńska oferuje produkty z zakresu bezpieczeństwa (czytniki
kluczy, przyciski alarmowe, pulpity sterownicze) poszukuje dystrybutorów w celu
promocji ich wyrobów na terenie Europy.

RU

BORU20151206004

Rosyjska firma jest jednym z największych krajowych producentów dzianych nakryć
głowy i akcesoriów. Produkują dziane czapki, berety, szaliki, komplety i akcesoria dla
dorosłych i dzieci. Firma poszukuje dystrybutorów.
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RU

BORU20151201003

Rosyjska firma zajmuje się produkcją bali, belek z laminatu, bloczków. Firma
produkuje i konstruuje także budynki z drewna do wszelkich zastosowań. Firma
poszukuje dystrybutorów swoich produktów.

SE

BRSE20151230002

Szwedzkie MŚP aktywne w środkach suszących poszukuje partnera do produkcji
tkanych lub haftowanych etykiet / znaczników w Europie.Firma posiada produkcję w
Chinach, ale chciałby skrócić czas realizacji poprzez utworzenie produkcji bliżej
Szwecji, a także zwiększenie swoich możliwości produkcyjnych. Partner produkcyjny
musi być w stanie produkować 600.000 etykiet miesięcznie.

SE

BRSE20160122001

Szwedzka firma opracowała innowacyjny produkt silikonowy stosowany w
gospodarstwach domowych, który może być używany jako dodatek do dowolnych
misek podczas ubijania lub mieszania potrawy. Produkt pomaga uniknąć
rozchlapania zawartości miski. Firma poszukuje wiarygodnego partnera
produkcyjnego w Europie do budowania długoterminowego partnerstwa
biznesowego.

SE

BRSE20151230001

Szwedzkie MŚP poszukuje partnerów do produkcji swoich produktów w Europie.
Produktem środki suszące w małym worku z włókniny składającym się z 3 różnych
substancji chemicznych.Firma posiada produkcję w Chinach, ale chciałaby skrócić
czas realizacji poprzez utworzenie produkcji bliżej rynku w Europie, a także
zwiększenie jej możliwości produkcyjnych. Partner produkcyjny musi być w stanie
produkować 600.000 worków z włókniny miesięcznie i być zainteresowany
porozumieniem produkcyjnym.

SE

BRSE20160219001

Mała szwedzka firma stworzyła łatwy w obsłudze uchwyt na karty np. na karnety
turystyczne. Firma poszukuje wiarygodnego producenta z Turcji, krajów bałtyckich i
kilku innych krajów europejskich.

SE

BRSE20160211001

Innowacyjna firma ze Szwecji specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i
sprzedaży systemu do uzdatniania wody, który jest energooszczędny i przyjazny
środowisku. Firma szuka producenta stalowych szafek pokrytych galwanizowana
powłoką. Poszukiwany partner powinien być w stanie wyprodukować szafki średniej
i wysokiej jakości w dużych ilościach.

SE

BRSE20160225001

Szwedzka firma wynalazła składane oparcie i chciałaby rozpocząć produkcję w
Europie. Firma szuka producenta, który jest w stanie dostarczyć materiałową część
produktu składającą się z poliestru 600D i nylonu zszytych razem z zachowaniem
podanych wymiarów.

SE

BRSE20160211002

Szwedzka firma zajmująca się sprzedażą ekologicznego jedzenia szuka producentów
ekologicznych batonów. Firma chciałaby nawiązać współpracę z producentem, który
jest w stanie wyprodukować przekąski w 100% z produktów ekologicznych i jest w
stanie produkować duże ilości.

SE

BRSE20160201001

Szwedzka firma budowlana szuka dostawców materiałów budowlanych z Polski,
Łotwy, Litwy i Estonii.

SE

BOSE20160122001

Szwedzka firma opracowała innowacyjny, łatwy w przenoszeniu i użyciu, mały
worek na wymiociny. Ze względu na swój wesoły, sugerujący zabawę, wygląd,
produkt jest szczególnie odpowiedni dla dzieci. Firma poszukuje europejskich
dystrybutorów, gotowych podjąć się sprzedaży produktu do szpitali, aptek,
gabinetów stomatologicznych, sklepów dziecięcych oraz do innych podobnych
punktów.

SE

BOSE20160217001

Szwedzka firma rozwijająca produkcję odzieży pracowniczej, w tym dobrze
wyglądających butów do pracy, zainspirowana branżą sportową oferuje doskonale
wyglądające i bardzo komfortowe buty i inne produkty. Szwedzka firma poszukuje
partnerów do umów o świadczenie usług dystrybucji.

SG

BOSG20251211002

Firma z Singapuru poszukuje pośredników na rynkach europejskich, którzy będą
oferować przenośne wózki. Poszukiwani są pośrednicy z sektora usług
rehabilitacyjnych. Firma oczekuje działań marketingowych i dystrybucji produktu
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SG

BOSG20151215001

Firma z Singapuru specjalizuje się w druku 3D i pragnie zaoferować swoje usługi
drukowania 3D firmom europejskim, chcącym produkować oszczędne prototypy.
Firma poszukuje umów joint venture i możliwości współpracy (umowa produkcyjna)
z firmami europejskimi.

SG

BOSG20160128001

Singapurski producent przekąsek poszukuje dystrybutorów w Niemczech, we
Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Firma oferuje również usługi
produkcyjne właścicielom marek spożywczych w różnych częściach Europy w
ramach umów produkcyjnych.

SG

BOSG20151208001

Firma z Singapuru ‐ producent napojów funkcjonalnych (napoje izotoniczne i
energetyzujące), poszukuje dystrybutorów europejskich posiadających
doświadczenie na rynku napojów.

SG

BOSG20151207001

Firma z Singapuru, która produkuje parasole, potykacze (małe tablice reklamowe)
oraz bariery ochronne i inne produkty, poszukuje partnerów handlowych
świadczących usługi dla właścicieli kuchni i obsługi kelnerskiej. Swoją ofertę kieruje
do producentów luksusowej odzieży, zawansowanych technologii i firm
motoryzacyjnych w Bułgarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii.

SI

BOSI20151202001

Słoweńskie biuro podróży specjalizujące się w rowerowym kolarstwie górskim i
wędrówkach w Alpach Julijskich w Słowenii i Chorwacji poszukuje partnerów
zagranicznych do współpracy w zakresie promocji i sprzedaży wycieczek
rowerowych i wędrówek z przewodnikiem. Agencja chciałaby współpracować z
biurami podróży, które oferują wakacje rowerowe, a także ze stowarzyszeniami
rowerowymi i klubami rowerowymi. Agencja oferuje usługi komercyjne.

SI

BRSI20160215001

Słoweńska firma, lider w branży odzieży ochronnej i rozwiązań przeciwpożarowych,
aktywny na rynku słoweński, austriackim i niemieckim poszukuje firmy do
uzupełnienia istniejącej oferty i oferuje usługi dystrybucyjne.

SI

BOSI20151125001

Słoweńska firma opracowała urządzenie elektryczne przeciwporostowe, które ma
zapobiegać osadzaniu się alg morskich (wodorosty) na podwodnej części statków,
pływających błotnikach/zderzakach, czy sygnalizacji świetlnej. Firma poszukuje
partnerów gotowych przejąć produkcję i handel oraz oferuje umowę licencyjną.

SI

BOSI20151105001

Słoweński producent wysokociśnieniowych, aluminiowych produktów odlewniczych
oferuje swoje produkty / usługi jako podwykonawca dla firm z sektora
motoryzacyjnego, producentów silników elektrycznych i sprzętu gospodarstwa
domowego.

TR

BOTR20151116002

Turecka firma badawczo‐rozwojowa (R&D) specjalizująca się w projektowaniu
elektronicznym i komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej w oparciu o
Internet, zaprojektowała jednostkę dystrybucji zasilania (PDU). To inteligentne
urządzenie PDU ma na celu zmniejszenie kosztów energii poprzez zarządzanie
gotowością urządzeń oraz umożliwia indywidualną kontrolę czasu pracy urządzeń
elektronicznych przez opatentowaną funkcję "krojenia" czasu. Firma chce
przedstawić ten bardzo inteligentny i innowacyjny produkt firm z branży IT oraz
współpracować w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.

TR

BOTR20150812001

Firma turecka opracowała oprogramowanie systemu informacji geograficznej, które
pozwalają użytkownikowi na zdefiniowanie rejestru gruntów, identyfikację,
dostarczenie danych statystycznych. Firma poszukuje agencji handlowych, które
mogą zapewnić usługi po sprzedaży.

TR

BOTR20151203002

Turecka firma specjalizująca się w produkcji hydrauliczno ‐pneumatycznych
systemów, urządzeń i maszyn poszukuje dystrybutorów w krajach europejskich i
USA.

TR

BOTR20150917001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji specjalnych urządzeń według rysunków.
Ponadto firma wykonuje usługi i części zamienne dla przemysłu oponiarskiego.
Firma oferuje wolne moce produkcyjne i chce być podwykonawcą.
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TR

BOTR20151123001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji części zamiennych do maszyn
włókienniczych, poszukuje partnerów handlowych, takich jak: producentów
wyrobów włókienniczych i maszyn oraz podwykonawców.

TW

BOTW20251203002

Tajwańska firma, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wysokiej klasy
lekkich narzędzi pneumatycznych, które eksportuje głównie do Azji, Ameryki i
Australii, poszukuje nowych partnerów, którzy pomogą jej w zdobyciu nowych
rynków europejskich. Firma przewiduje współpracę w oparciu o umowy
dystrybucyjne lub agencyjne. Zadaniem przyszłych partnerów będzie również
promowanie usług produkcyjnych firmy.

TW

BOTW20251130002

Tajwańska firma, specjalizująca się w integracji systemów, w dostosowywaniu
projektów i produkcji komputerów przemysłowych, poszukuje partnerów
europejskich, którzy są zainteresowani wspieraniem usług OEM / ODM, jak również
w marketingu swoich produktów, za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży.
Firma, od wielu lat, współpracuje z różnymi firmami we Francji, Włoszech,
Niemczech, Słowacji i Czech.

UK

BOUK20160202005

Brytyjski projektant i producent z siedzibą w Londynie, aktywny w sektorze
certyfikowanej etycznej i zrównoważonej mody, szuka kontaktów z hurtowniami i
producentami marek zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej. Hurtownicy i marki
nie muszą aktualnie mieć w ofercie linii ubrań posiadających certyfikaty etycznej
produkcji lub zrównoważonej mody. Wszystkie produkty są wykonywane w pełni na
zamówienie, włączając etykietowanie i oznaczanie projektów. Firm z fabrykami w
Indiach i Turcji, poszukuje umów produkcyjnych.

UK

BOUK20160208001

Firma z Wielkiej Brytanii złożyła wniosek i oczekuje na przyznanie międzynarodowe
patentu na swój innowacyjny "system dodatku wodoru do paliwa na żądanie", w
który można doposażyć pojazdy większości wiodących producentów samochodów.
Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów działających w sektorze dostaw części do
samochodów w całej Europie, którzy zaopatrują rynek taboru samochodowego.
Firma zaoferuje umowę na wyłączność dystrybutorowi, który może potwierdzi i
udowodni swój zasięg na rynku.

UK

BOUK20160106003

Producent innowacyjnych rękawic rehabilitacyjnych, które mogą być wykorzystane
przez ludzi dotkniętych przez urazy kręgosłupa, zapalenie stawów, udar mózgu,
stwardnienie rozsiane i chorobę Parkinsona, poszukuje dystrybutorów wyrobów
medycznych w Europie.

UK

BOUK20160209002

Brytyjska firma świadcząca usługi doradcze w sektorze wyrobów medycznych i
dostarczania technologia oferuje swoje doświadczenie i dostęp do dostawców w
zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń medycznych, aby pomóc
wprowadzać produkty na rynek. Firma oferuje wsparcie na każdym etapie projektu,
od etapu określania zakresu produktu, tworzenia koncepcji i szczegółowego projektu
do produkcji w pełnym zakresie. Firma oferuje podwykonawstwo oraz umowy
świadczenia usług dla instytucji akademickich oraz podmiotów działających w
temacie nauk przyrodniczych, a także dla konsumentów i firm zajmujących się
urządzeniami medycznymi.

UK

BOUK20151201005

Pośrednik handlu z Wielkiej Brytanii oferuje szeroki zakres wysokiej jakości
produktów, w tym gumę arabską (E414), gumę olibanum, wosk pszczeli, nasiona
sezamu, kwiaty hibiskusa oraz strąki senesu i poszukuje importera / dystrybutora w
branży surowców rolnych.

UK

BOUK20160119001

Brytyjski producent markowych suplementów żywnościowych dla zwierząt
domowych i koni opracował produkty klasy premium bazujące na wynikach badań
naukowych naukowych, których celem jest zdrowie stawów, przewodu
pokarmowego oraz skóry i sierści zwierząt w celu poprawy warunków życia zwierząt
i ich właścicieli. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie.
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UK

BOUK20160129002

Brytyjska firma to innowacyjny, niezależny sprzedawca oprogramowania
korzystający z szybkiego wzrostu rynku IT. Ich bezagentowe rozwiązanie do
monitorowania, które wykracza poza podstawowe monitorowanie informatyczne do
pomiaru usług biznesowych w świecie rzeczywistym zostało dobrze przyjęte w
społeczności Managed Service Provider (MSP). Aby zwiększyć zasięg swojego
oprogramowania w Wielkiej Brytanii firma zamierza zatrudnić specjalistę w
Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Hiszpanii i Turcji poprzez umowę pośrednictwa
handlowego.

UK

BOUK20160115001

Brytyjska firma to innowacyjny, niezależny sprzedawca oprogramowania
korzystający z szybkiego wzrostu rynku IT. Jej platforma sprzedażowa, która
poprawia efektywność sprzedaży i wydajność, zwiększa współczynniki konwersji i
rozwija zespół sprzedaży i zaangażowanie użytkownika końcowego między innymi
została dobrze przyjęta przez kilku dostawców i sprzedawców. Aby zwiększyć zasięg
swojej platformy, brytyjska firma poszukuje umów handlowych agencyjnych i
dystrybucyjnych Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Hiszpanii i Turcji.

UK

BOUK20160104002

To innowacyjne, brytyjskie MŚP produkuje szeroką gamę opakowań dla produktów
rolnych i przemysłowych, która zawiera siatkę paletową, siatkę do owijania beli, folie
i sznurki do belowania.Firma poszukuje dystrybutorów w szczególności w Hiszpanii,
Portugalii, Polsce i Nowej Zelandii, ale inne kraje również będą rozpatrywane.

UK

BRUK20160204001

Brytyjska firma opracowała innowacyjną tacę do żywności oraz kubki wykonane z
bambusa, słomy pszennej lub trzciny cukrowej, które gotują jedzenie szybciej niż
konwencjonalne tace (oraz przy wyższych temperaturach). Firma poszukuje
dostawcy / producenta pistoletu natryskowego i linii produkcyjnych, które mogą być
używane w celu stosowania kluczowych materiałów. Firma poszukuje możliwości
współpracy w oparciu o umowę produkcyjną z europejską firmą, która może pomóc
w zdefiniowaniu najbardziej odpowiedniego sprzętu.

UK

BRUK20160202001

Brytyjska firma zajmująca się importem hurtowym i dystrybucją żywności i napojów
poszukuje europejskich producentów wegańskich kulek energii poszukujących
przedstawiciela lub dystrybutora w Wielkiej Brytanii. Produkt musi być wolny od
sztucznych dodatków oraz cukru przemysłowego. Firma poszukuje handlowych
umów agencyjnych i umów dystrybucyjnych z europejskimi producentami zdrowej
żywności.

UK

BOUK20160209003

Szybko rozwijająca się, przyszłościowa firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie
marketingu cyfrowego klientom, którzy chcą sprzedawać więcej przez Internet z
lepszą marżą. Firma prowadzi działalność międzynarodową w wielu sektorach, m.in.
sektor detaliczny, finansowy, "zrób‐to‐sam", produkty dla zwierząt domowych,
upominki i gadżety. Przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi jako podwykonawca za
granicą i chce nawiązać współpracę z agencjami gospodarczymi i marketingowymi
zainteresowanymi dotarciem do odbiorców na rynku brytyjskim lub rozwojem na
swoim rynku krajowym.

UK

BOUK20151216002

Brytyjski projektant i sprzedawca sukienek na studniówkę, sukni balowych i
sukienek wieczorowych poszukuje dystrybutorów w Europie. Dystrybutor miałby
sprzedawać bezpośrednio do wyspecjalizowanych sprzedawców i domów
towarowych.

UK

BOUK20160216002

Brytyjska firma jest światowym liderem w projektowaniu i dostawie technologii
pozwalającej na przetwarzanie biogazu w odnawialny biometan, który może być
wykorzystywany w gazociągach i jako paliwo samochodowe. Firma prowadzi już
działalność międzynarodową, ale chciałaby poszerzyć ją o kolejne rynki poprzez
utworzenie sieci agentów, którzy reprezentowaliby firmę i promowali jej produkty.
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UK

BOUK20160223006

Brytyjska firma konsultingowa zajmująca się zarządzaniem jakością z ponad 27
letnim międzynarodowym doświadczeniem we wszystkich sektorach przemysłu i
usług opracowała internetowy system szkoleń dla organizacji zainteresowanych
akredytacją ISO 9001 lub pragnących usprawnić procesy organizacyjne dla spójności
i jakości. Partnerzy licencyjni i dystrybucyjni są poszukiwani w celu zwiększenia
sprzedaży międzynarodowej.

UK

BOUK20151028001

Brytyjska firma produkuje, importuje i dystrybuuje szereg drobnych artykułów
spożywczych i napojów przy połączeniu marki własnej i prywatnych. Firma
poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w pracy z markowymi producentami w
handlu detalicznym i gastronomii na lokalnych rynkach w Europie.

UK

BOUK20160224001

Firma z Wielkiej Brytanii została założona w 2013 roku i stała się jednym z
wiodących producentów trójkołowców w kraju. Wytwarza produkty dla potrzeb
komercyjnych i rekreacyjnych oraz według specjalnych wymagań klienta. Posiadając
dużą bazę klientów w kraju, firma poszukuje dystrybutorów, specjalistów od
wynajmu rowerów oraz detalistów za granicą, aby rozwijać swoją markę i
sprzedawać poza Wielką Brytanią.

UK

BOUK20160122001

Znany w Wielkiej Brytanii dostawca tradycyjnych słodyczy, ciastek i drobnych
produktów spożywczych w formie podarunkowej dostarcza wysokiej jakości
produkty dla konsumentów od ponad 150 lat.Oferta firmy obejmuje toffi, czekolady,
ciastka, krówki i konfitury, firma niedawno rozszerzyła swój asortyment, aby
poszerzyć rynek.Spółka zamierza rozwijać sprzedaż za granicą i poszukuje
dystrybutorów i agentów na całym świecie, którzy mają doświadczenie w pracy w
lokalnym sektorze "Fine Food"

UK

BOUK20160128004

Rodzinna firma brytyjska ze 100‐letnim doświadczeniem, będąca producentem
najwyższej jakości cydru Devonshire oraz Scrumpy poszukuje międzynarodowych
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych dla ich nowoczesnych i nagradzanych
wyrobów.

UK

BOUK20160115002

Mała brytyjska firma projektuje i tworzy oprogramowanie do wirtualnych
eksperymentów 3D i poszukuje agentów oraz dystrybutorów, którzy działają w
sektorach naukowych i / lub edukacyjnych w celu sprzedaży produktów do szkół i
innych instytucji sektora nauki.Produkt ten skierowany jest do szkół, uczelni i
organizacji naukowych, które nie mogą sobie pozwolić, aby uruchomić własne
laboratoria lub zakupić specjalistyczny sprzęt, ale chcą prowadzić zajęcia naukowe
oparte na programie nauczania swojego kraju.

UK

BOUK20160108004

Jeden z wiodących brytyjskich dostawców materiałów ściernych, narzędzi tnących,
akcesoriów i produktów pokrewnych poszukuje aktywnych dystrybutorów i
agentów w sektorze budowlanym działających na terenie UE. Spółka zamierza
poszerzyć swoją działalność na pozostałe rynki europejskie poprzez zawieranie
umów dystrybucyjnych lub agencyjnych z partnerami, którzy mają doświadczenie w
dostarczaniu sprzętu w branży budowlanej.

UK

BOUK20160208002

Brytyjska firma opracowała personalny system monitorowania i ostrzegania,
posiadający cechy niedostępne w innych systemach. Został on zaprojektowany do
zastosowania w monitoringu osób w podeszłym wieku, ale ma również zastosowanie
dla samodzielnych pracowników, w opiece zdrowotnej oraz wśród osób chorych.
Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych w celu umiędzynarodowienia do
umowy o świadczenie usług dystrybucji lub partnerów rozwojowych dla umowy o
świadczenie usług w celu poszerzenia funkcjonalności usług w chmurze.
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UK

BOUK20160215002

Innowacyjna firma z Wielkie Brytanii z sektora B+R pielęgnacji skóry, pracuje nad
innowacyjnym materiałem (przy użyciu nowoczesnych technik modelowania
komputerowego) w celu identyfikacji nowych naturalnych substancji czynnych do
pielęgnacji skóry. Oferowane usługi obejmują określenie nowych celów pielęgnacji
skóry, badania przesiewowe związków krzemowych, opracowanie nowego produktu
oraz testowanie. Firma zainteresowana jest produkcją i świadczeniem usług dla
producentów, dystrybutorów, uzdrowisk i innych podmiotów związanych z
kosmetykami i pielęgnacją skóry.

UK

BOUK20260207002

Angielski producent i dystrybutor pożywienia organicznego, z bogatym
doświadczeniem w dostarczaniu na rynek najwyższej jakości produktów bogatych w
składniki odżywcze, poszukuje partnerów do współpracy. W asortymencie posiada
ponad osiemdziesiąt produktów, pochodzących bezpośrednio od producentów
zagranicznych. Firma ma silną pozycję na rynku brytyjskim. Obecnie planuje rozwijać
sprzedaż zagraniczną i poszukuje dystrybutorów, posiadających doświadczenie w
pracy w branży zdrowej żywności.

UK

BOUK20251222002

Brytyjska firma poszukuje europejskich dystrybutorów swoich produktów
(monitorów analizujących oddech). Wartością dodaną jest wsparcie rzucania palenia,
wykrywanie nietolerancji żywności, diagnostyka i kontrola astmy, zatrucie tlenkiem
węgla. Firma poszukuje ogólnoeuropejskich dystrybutorów działających w sektorze
opieki zdrowotnej, najlepiej związanych z jednym z obszarów produktowych.

UK

BOUK20251127003

Brytyjska firma, specjalizująca się w aplikacjach dedykowanych dla policji w celu
wykorzystywania operacyjnego i egzekwowania prawa, zapewnia 12 użytecznych
technologii, skupionych w jednej bezpiecznej aplikacji, poszukuje dystrybutorów w
całej Europie. Aplikacja zapewnia szybkie współdzielenie informacji, lepszą
komunikację i zwiększa bezpieczeństwo, a także ułatwia orientację w terenie. Zdjęcia
i wideo można od razu udostępniać oraz strumieniować w czasie rzeczywistym do
współpracowników, umożliwiając tym samym szybszą reakcję policji, podejmowanie
decyzji i udzielanie odpowiedzi.

UK

BOUK20260205009

Brytyjska firma zajmująca się promowaniem artystów, oferuje wejście na Europę
artystom z przemysłu muzycznego. Firma prowadzi działalność w zakresie
planowania strategicznego, międzynarodowej promocji tras objazdowych artystów.
Firma stanowi punkt wejścia na europejskie rynki. Brytyjska firma zainteresowana
jest zawieraniem strategicznych porozumień poprzez umowy usługowe z
europejskimi agencjami wykonawców, na rynkach międzynarodowych. Współpraca
przewiduje obustronną kooperacje i korzyści promocyjne w Europie.

UK

BOUK20251214002

Brytyjska firma z siedzibą w Londynie opracowała innowacyjny, znieczulający środek
medyczny, zaprojektowany specjalnie do użytku weterynaryjnego. Firma poszukuje
dystrybutorów, aby pomóc im wejść na nowe rynki w krajach docelowych.

UK

BOUK20260205006

Brytyjski producent (z blisko 60‐letnim doświadczeniem we wtryskach, formowaniu
próżniowym, formowaniu żywicą i farbach wykończeniowych) poszukuje
europejskich partnerów do wspólnych przedsięwzięć, produkcji lub umów
podwykonawczych.

UK

BOUK20260205005

Brytyjska firma, specjalizująca się w formowaniu, wykańczaniu, malowaniu tworzyw
sztucznych, posiadająca szeroką gamę nowych produktów dostarczanych ‐ na rynek
brytyjski ‐ dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego, poszukuje agentów
sprzedaży, na podstawie komercyjnych umów agencyjnych lub dystrybutorów w
Europie, na podstawie umów dystrybucyjnych.

UK

BOUK20260205022

Brytyjska firma, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy
produktów do uzdatniania wody, w tym inhibitorów, chemikaliów do systemów
centralnego ogrzewania, zmiękczaczy wody, ultrafioletowych (UV) jednostek
dezynfekcji i filtrów do wody, rozpoczęła działalność na skalę międzynarodową.
Zainteresowana jest rozszerzeniem swoich rynków zbytu w wielu krajach
europejskich, poprzez powołanie dystrybutorów.
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UK

BOUK20160210002

Brytyjska firma, specjalizująca się w globalnych bezprzewodowych rozwiązaniach w
zakresie nadzoru, hybrydowych i mobilnych systemach nadzoru wykorzystywanych
w różnych sektorach, w tym bezpieczeństwie wewnętrznym, bezpieczeństwie lotnisk
i portów, monitoringu miejskim, transporcie i infrastrukturze krajowej poszukuje
partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucji

UK

BOUK20160125004

Brytyjska firma zajmująca się produkcją, marketingiem i sprzedażą innowacyjnej
gamy produktów przeznaczonych do ćwiczeń i rehabilitacji stawów z wbudowaną,
opatentowaną technologią oporu sprężyny, poszukuje rynków zbytu. Potencjalnymi
partnerami współpracy w zakresie oferowanych produktów są: dostawcy sprzętu
medycznego, urządzeń fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz firmy oferujące
produkty do aktywnego wypoczynku, utrzymania sprawności i podnoszenia
wydajności sportowej. Firma poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów.

UK

BOUK20160105001

Brytyjska organizacja wspierająca mulidyscyplnianarnie naukę we współpracy z
jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz badań fizyki
cząstek , oferuje pakiet usług mających na celu wspieranie nowych i małych
przedsiębiorstw w rozwoju swoich zaawansowanych technologicznie pomysłów
biznesowych i przekształcania ich w przedsięwzięcia komercyjne. Pakiet ten jest
oferowany jako umowy o świadczenie usług i umożliwia MSP dostęp na
preferencyjnych warunkach do wszelkich ekspertyz, udogodnień oraz własności
intelektualnej będącej w posiadaniu organizacji.

UK

BOUK20151209003

Brytyjska, rodzinna firma, zajmująca się od ponad 200 lat produkcją cydru, soku
jabłkowego i octu, poszukuje możliwości promowania swoich produktów w Europie.
Firma poszukuje wiarygodnych partnerów w celu zawarcia umów dystrybucji usług.

UK

BOUK20160201003

Brytyjskie MSP dostarcza testowe rozwiązania do kompleksowego druku obwodów
na płytkach (PCB) z wykorzystaniem narzędzi software i hardware do tworzenia
samodzielnych lub zintegrowanych rozwiązań testowych mających zastosowanie w
przemyśle (projekty i produkcja) . Firma poszukuje umów dystrybucji usług i umów
licencyjnych

UK

BOUK20160205008

Brytyjski producent wysokiej jakości odzieży damskiej i strojów kąpielowych
zainwestował w dawną linię i markę strojów kąpielowych o międzynarodowej
renomie brytyjskiego projektanta. Stroje ukierunkowane są na dojrzałe klientki,
poszukujące jakości i różnorodności oferty (kostiumy kąpielowe, bikini, tuniki, pareo,
sarongi i sukienki maxi). Obecnie firma chce rozwijać działalność za granicą i
poszukuje agentów lub dystrybutorów na całym świecie.

UK

BOUK20160205007

Brytyjskie przedsiębiorstwo opracowało naturalną, zdrową alternatywę dla
tradycyjnie wysokosłodzonych i wysokokalorycznych napojów energetycznych.
Gazowana, energetyczna woda funkcjonalna wykorzystuje wszystkie naturalne
składniki, nie zawiera sztucznych substancji słodzących i dodatków. Od
wprowadzenia na rynek w sierpniu, firma ma zabezpieczone kontrakty z wiodącymi
brytyjskimi i irlandzkimi detalistami i deklaracje potwierdzające zainteresowanie na
rynku międzynarodowym. Firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych, do pomocy we wdrażaniu planów międzynarodowego rozwoju.

UK

BOUK20160104001

Brytyjski producent produktów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, poszukuje
dystrybutorów dla swoich produktów: różnego rodzaju kontaktów magnetycznych,
skrzynek na złącza, przycisków alarmowych, dźwiękowych sygnalizatorów
wewnętrznych, pożarowych, kontroli dostępu i innych produktów,
przeciwpożarowych oraz systemów alarmowych. Szczególnym rynkiem
zainteresowania jest Rosja.
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UK

BOUK20160208003

Ten doświadczony brytyjski dostawca bezpiecznych technologii oceny dla wielu
sektorów edukacji zapewnia pełen zakres usług wspierających ocenę potrzeb
przemysłu.Zapewnia dostosowane usługi dla komisji egzaminacyjnych,
uniwersytetów, stowarzyszeń, spółka dostarcza nowoczesne oprogramowanie do
tworzenia, dostarczania i znakowania testów w formie papierowej oraz na ekranie
komputerowym.Firma rozszerza swoją międzynarodową bazę klientów i poszukuje
zagranicznych agentów.

UK

BOUK20160129003

Brytyjski MŚP oferuje specjalistyczny zakres usług fotografii i obrazowania w służbie
zdrowia, przemyśle farmaceutycznym i prawnym. Te usługi fotograficzne mogą
dostarczyć znormalizowane, wysokiej jakości obrazy, które mogą skutecznie
zapewnić solidne dowody leczenia w trakcie badania klinicznego lub w klinice, a
także przedstawić dowody w sprawach prawnych, które można przedstawić w
sądzie. MŚP zamierza zaoferować te specjalistyczne usługi dla partnerów firmy jako
umowy o świadczenie usług.

UK

BOUK20160112004

Brytyjski producent szerokiego asortymentu organicznych i holistycznych olejków,
kremów, żeli i płynów do kąpieli poszukuje dystrybutorów w celu budowania marki
poprzez sprzedaż produktów europejskim sieciom kosmetycznym i drogeryjnym,
centrom odnowy biologicznej, hotelom z usługami spa.

UK

BOUK20160112001

Brytyjska firma opracowała innowacyjny czujnik alarmu do zastosowania przy
lóżkach szpitalnych. Urządzenie aktywuje system przyzywowy po wykryciu alarmów
sprzętu medycznego, w związku z czym szczególnie zainteresuje szpitale z dużą
ilością jednoosobowych sal. Czujnik może działać wybiórczo z każdą nową, jak
również już istniejącą technologią opieki lekarskiej. Firma poszukuje partnerów
dystrybucyjnych w celu rozreklamowania produktu w Europie i na świecie.

UK

BRUK20151125002

Brytyjska firma handlująca unikatowymi, multifunkcjonalnymi modułowymi
systemami bagażowymi dla nart, snowboardów, butów narciarskich i powiązanego
wyposażenia poszukuje producentów toreb podróżnych w Europie.

UK

BRUK20160205002

Brytyjski producent z ugruntowaną pozycją w Wielkiej Brytanii zarówno w
przemyśle budowlanym (szczególnie panele z włóknem szklanym i zewnętrzne
przeszklone ramy drzwiowe) i w przemyśle motoryzacyjnym poszukuje partnerów z
Europy handlujących detalicznie produktami odpowiednimi do turystyki
kempingowej i przemysłu rozrywkowego lub budowlanego, którzy poszukują
możliwości dystrybucji lub joint venture na rynku brytyjskim.

UK

BOUK20160222003

Brytyjska przedsiębiorczyni odniosła sukces przy wprowadzeniu nowej gamy
produktów. Są to dotykowe i zabawkowe w stylu produkty dla ludzi z demencją lub o
specjalnych potrzebach. Produkty są stymulowane sensorami i bawią oraz czynią
ludzi w jakiś sposób bardziej kontaktowymi. Firma poszukuje dystrybutorów w
Europie, którzy zaopatrują domy opieki, szpitale i centra dziennego pobytu.

UK

BOUK20151111001

Brytyjska niezależna firma IT działająca w sektorze pocztowym od 1999 roku
poszukuje partnerów do umów usługowych. Głównym produktem jest platforma
zarządzania danymi paczek dla przewoźników pocztowych i kurierów. Rozwiązania
oparte są na technologii chmury i dają oprogramowanie jako usługę (saas) ponad
130 000 sprzedawcom na całym świecie. Firma ma doświadczenie i relacje
biznesowe z głównymi przewoźnikami pocztowymi, w tym Royal Mail, Yodel, APC i
Pocztą Nowej Zelandii.

UK

BOUK20160105002

Brytyjski producent specjalistycznych produktów w zakresie żywienia i zdrowia
koni, poszukuje partnerów w Europie praz poza nią, z doświadczeniem w branży,
gotowych zająć się dystrybucją pełnej gamy produktów oferowanych przez firmę.
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UK

BOUK20151217002

Brytyjska firma szkoleniowa z siedzibą w Londynie, oferuje kwalifikacje online i
offline uwierzytelniane przez Brytyjski Instytut Zarządzania (Chartered Management
Institute ), funkcjonujący w ramach krajowego systemu kwalifikacji (QCF). Firma jest
zainteresowana ustanowieniem partnerstwa joint venture z europejskimi firmami
doradczymi i instytucjami szkoleniowymi, które dzięki tej współpracy chciałyby
poszerzyć portfolio swoich produktów, a także podejmować wspólne działania przy
realizacji projektów finansowanych z UE.

UK

BOUK20160205002

Brytyjska firma ma do zaoferowania opaski na nadgarstek, produkowane z silikonu,
który zawiera roślinny środek odstraszający owady ‐ olej z eukaliptusa cytrynowego
(citriodiol). Środek został sprawdzony pod kątem odstraszania komarów, jego
trwałość wynosi 14 dni. Firma poszukuje agentów i/ lub dystrybutorów.

UK

BOUK20160219005

Producent zdrowej żywności i zarazem hurtownia z Wielkiej Brytanii jest jednym z
największych importerów super jedzenia w Europie. Jest dostępnych ponad 70
produktów pochodzących z całego świata, a te produkowane w Wielkiej Brytanii są
wciąż stale rozwijane. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy mają doświadczenie w
sprzedaży i produkcji zdrowej żywność / w żywności organicznej / suplementów
diety oraz posiadają kontakty i współpracują ze specjalistycznymi sklepami.

UK

BOUK20150116001

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje dwukierunkowej umowy serwisowej z inną
firma logistyczną na świadczenie usług w zakresie niezbędnego wyposażenia i
doświadczenia w celu pomocy przy instalacjach, modernizacji, pakowaniu, obsługi
transmisji, IT i systemach telekomunikacyjnych.

UK

BOUK20160213001

MSP z Wielkiej Brytanii o światowej renomie wytwarzająca wysokiej jakości,
innowacyjne produkty dentystyczne w szczególności specjalizująca się w wosku,
modelowaniu, akrylach do protez, wypełnień do zębów oraz dezynfekcji poszukuje
dystrybutorów międzynarodowych ze swoją szeroką gamą produktów i oferuje
usługi produkcyjne.

UK

BOUK20160106002

Producent innowacyjnych wykorzystywanych zarówno w budownictwie i sporcie
rękawic, które mogą być wykorzystane przez ludzi dotkniętych powtarzającymi się
urazami: szczepu, łokcia tenisisty, słabej przyczepności lub innych chorób (zapalenia
stawów, chorobę Parkinsona ...) w celu dalszego uprawiania sportu i codziennych
aktywności poszukuje dystrybutorów i sprzedawców produktów do detalistów oraz
agencji marketingowych, które mogłyby sprzedawać produkty jako markowe
prezenty korporacyjne federacją sportowym, gościom i przedsiębiorstwom w
Europie. Spółka zainteresowana jest podpisaniem umowy o dystrybucje.

UK

BOUK20160106004

Globalna platforma B2B (business‐to‐business) specjalizująca się w sprzedaży
brytyjskich produktów i usług we wszystkich branżach (od żywności, tekstylia,
elektroniki, prezentów, zabawek, artykułów medycznych i profesjonalnych usług
zdrowotnych) poszukuje zagranicznych nabywców, dystrybutorów, hurtowników i
pośredników którzy chcą pozyskać odpowiednie brytyjskim wykonane lub
zaprojektowane produkty i usługi. Działalność ta jest prowadzona poprzez
standardową umowę.

UK

BOUK20151215006

Brytyjska firma produkuje szeroką gamę produktów dla kotów i psów oraz
poszukuje dystrybutorów w całej Europie.

UK

BOUK20160106006

Brytyjska firma stworzyła płynną membranę, która po zetknięciu z powietrzem
przyjmuje właściwości gumy i twardnieje. Jako, że membrana posiada domieszkę
cementu, ma wyjątkową trwałość i jest odporna na wyginanie. Firma poszukuje
agentów i dystrybutorów zainteresowanych promocją ich produktu i sprzedaży go
przedsiębiorstwom zajmującym się uzdatnianiem wody.

UK

BOUK20160107004

Brytyjska firma z sektora MSP specjalizująca się w usługach związanych ze zdrowiem
i pielęgnacją koni poszukuje dystrybutorów i agentów działających na rynkach
końskim, weterynaryjnym i sportowym. Firma oferuje innowacyjne produkty do
schładzania, pomagające w leczeniu kontuzji oraz pomagające w regeneracji po
zawodach i treningach.
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UK

BOUK20160107003

Brytyjska firma z ugruntowaną pozycją jest producentem zaawansowanych,
robionych na zamówienie płytek drukowanych. Firma posiada możliwości produkcji
szerokiej gamy płytek drukowanych, od jednostronnych po posiadające 16 warstw.
Firma współpracuje z firmami z sektorów samochodowego, oświetleniowego oraz
komunikacyjnego. Firma oferuje usługi podwykonawstwa.

UK

BOUK20160125003

Brytyjska firma specjalizująca się w organizowaniu staży w brytyjskich firmach dla
zagranicznych studentów poszukuje agentów w krajach Europy. Idealny partner
powinien mieć kontakty na uczelniach w celu znalezienia potencjalnych kandydatów
na staż.

UK

BOUK20160112005

Brytyjska firma oferująca rozwiązania IT z zakresu rekrutacji pracowników na całym
świecie oferuje usługi podwykonawstwa. Firma oferuje szerokie spektrum rozwiązań
‐ planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), systemy zarządzania relacyjnymi
bazami danych (RDBMS), infrastruktura, tworzenie aplikacji. Jej zespół pracuje dla
różnych sektorów ‐ inżynieryjnego, zarządzania projektami oraz zarządzanie
techniczne.

UK

BOUK20151216001

Doświadczona szkocka firma produkcyjna, tworząca rozwiązania techniczne
poszukuje dystrybutorów generatorów azotów.
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