Wybrane oferty międzynarodowej współpracy biznesowej | kwiecień 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 kwietniu 2016 roku dodaliśmy 254 oferty – statystyka w podziale na kraje:
HU ......... 5
MT ......... 1
ES ........ 23
AT ..........1
CL .......... 2
IL ........... 2
NL ........14
CY .......... 2
FI ........... 2
BA ..........1
FR ........ 26
IT ......... 16
PT ........10
BE ..........5
CZ .......... 4
GR ......... 3
JP .......... 2
RO ........18
BG ..........2
DE .......... 8
HR ......... 1
LT .......... 1
RS........... 3
BR ..........1
DK .......... 1
Kraj

RU ......... 4
SE ........ 10
SG .......... 3
SI ........... 3
SK .......... 3

TR ........ 23
TW ........ 3
UK ....... 51

Nr ref.

Treść oferty

AT

BOAT20151109001

Austriacka firmą specjalizującą się w hipoalergicznych suplementach diety i kosmetykach szuka głównego
partnera dystrybucyjnego z bardzo dobrymi kontaktami w grupach docelowych (lekarze, farmaceuci oraz
ludzie, którzy pracują w branży zdrowotnej).

BA

BOBA20151214001

Firma specjalizująca się w administrowaniu serwerów mediowych poszukuje partnerów biznesowych
zainteresowanych franczyzą i/lub outsourcingiem ich usług i/lub produktów, szczególnie dla firm
mediowych z Unii Europejskiej, które potrzebują wysokiej jakości usług administrowania serwerem,
bezpieczeństwa bazy danych i stałego wsparcia w strumieniowej transmisji wideo, aktualizacji
i optymalizacji architektury klient‐serwer.

BE

BOBE20151126001

Belgijska firma specjalizująca się w planowaniu i projektowaniu edukacyjnych narzędzi / gier dla dzieci
rozwijających zręczność i logiczne myślenie, poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy
w ramach umowy dystrybucji.

BE

BRBE20160222001

Belgijska firma zajmująca się rozwijaniem i promowaniem nowego produktu ‐ materiału do golfa. Firma
szuka partnera, który będzie w stanie produkować nowy rodzaj toreb do golfa.

BE

BOBE20160210001

Firma jest w Belgii liderem w produkcji i dystrybucji mięsnych składników posiłków. Firma poszukuje
przedstawicieli handlowych specjalizujących się w produktach żywnościowych, by nawiązać współpracę
z lokalnymi producentami mięsa, owoców, warzyw, mleka, makaronów, przypraw, sosów, a także
producentami wyrobów niespożywczych, takich jak opakowania i patyki do szaszłyków.

BE

BRBE20160316001

Belgijska firma zamierza rozpocząć działalność dystrybutora lub agencji sprzedaży dla linii (najlepiej)
produktów przemysłowych w krajach Beneluksu i ewentualnie Francji. W zależności od rodzaju produktu
i potencjału produktów inne kraje mogą być również brane pod uwagę.

BE

BOBE20160215002

Belgijska firma opracowała zaawansowaną technologicznie, opatentowaną folię okienną. Folia ta jest
idealnym rozwiązaniem do regulacji cieplnej i ochrony przed słońcem dla budynków, domów i firm. Firma
poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów.

BG

BOBG20160224001

Bułgarska firma specjalizująca się w budowie obiektów użyteczności publicznej poszukuje partnerów do
realizacji umów usługowych, podwykonawstwa lub joint‐venture. Firma wdraża działania budowlane
i projektowe dla biznesu i organizacji publicznych. Oferuje swój zespół konstrukcyjny do prac
projektowych i podwykonawstwa. Przewidywane formy współpracy to umowa usługowa i joint‐venture.

BG

BRBG20160224001

Bułgarska firma z północno‐zachodniej części kraju, specjalizuje się w imporcie, dystrybucji i handlu
meblami i akcesoriami łazienkowymi. Firma zapewnia własny transport, oferuje umowę agencyjną i/lub
dystrybucyjną dla firm z Europy i poza.

BR

BOBR20151026001

Brazylijska firma oferuje szeroki wybór napojów na bazie wody kokosowej (100% woda kokosowa)
i napojów mieszanych z wody kokosowej i owoców, takich jak żurawina, żubrówka‐imbir, ananas, zielona
herbata. Dostępne w butelkach o pojemności 350 ml, 400 ml, 200 ml i 1 L. Firma była oficjalnym
sponsorem Karnawału w Salwadorze w 2016 roku. Poszukuje agencji handlowych, sprzedawców
detalicznych i hurtowni do dystrybucji swoich produktów w Europie i Ameryce Północnej.
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CL

BOCL20151109001

Chilijska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości dodatków żywieniowych ze świeżych owoców,
takich jak jagody, jeżyny, jagody acai, jabłka, winogrona i truskawki, które są suszone z wykorzystaniem
niskiej temperatury a następnie higienicznie pakowane. Dodatki te mogą stanowić uzupełnienie innych
produktów żywieniowych i są pożywną alternatywą preferowaną przez konsumentów zdrowej, wolnej od
dodatków żywności. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie.

CL

BRCL20160118001

Chilijska firma specjalizująca się w sektorze urządzeń automatycznych poszukuje europejskich
producentów automatów (na przykład do gum, zabawek, a także gotowych posiłków), by zaproponować
swoje usługi dystrybucji na rynek chilijski i Ameryki Południowej.

CY

BOCY20151215001

Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji systemów i urządzeń do nawadniania, systemów
drenażowych, sanitarnych oraz instalacji grzewczych, nawiąże współpracę z agentami i dystrybutorami
z Europy i z poza niej, gotowymi zająć się sprzedażą produktów firmy w swoich krajach.

CY

BOCY20160210001

Mała kancelaria prawna z Cypru nawiąże współpracę z europejskimi i rosyjskimi firmami prawniczymi,
biurami rachunkowymi/audytorskimi i instytucjami bankowymi. Cypryjskie przedsiębiorstwo specjalizuje
się w prawie spółek, prawie handlowym, migracji firm, migracji kapitału, prawie spedycyjnym
i podatkowym i oferuje usługi z tego zakresu europejskim i rosyjskim firmom prawniczym, audytorskim
i instytucjom bankowym, które prowadzą, bądź chciałyby prowadzić, transakcje w ramach
międzynarodowej działalności gospodarczej. Firma chce nawiązać współpracę na podstawie umowy
o świadczeniu usług lub umowy podwykonawstwa.

CZ

BOCZ20160307001

Czeskie, prywatne akredytowane laboratorium genetyczne poszukuje partnera w dziedzinie badań
genetycznych zwierząt (głównie psów i kotów), które działają jako pośrednik w ramach umowy
o świadczenie usług.

CZ

BOCZ20151207002

Czeska firma inżynierska oferuje swoje wolne moce produkcyjne na podstawie umowy o świadczeniu
usług produkcyjnych. Firma produkuje spawy, odkuwki, instalacje technologiczne, kruszarki, stalowe
konstrukcje morskie, jednostki technologiczne i elementy maszyn do produkcji metalurgicznej.

CZ

BRCZ20160323001

Czeski firma handlowa i produkcyjna opracowała innowacyjną małą mobilną elektrownię słoneczną.
Firma poszukuje dostawców kontenerów 19 stóp stalowych dla elektrowni mobilnej wykonane zgodnie
z przygotowaną dokumentacją techniczną w ramach porozumienia produkcyjnego.

CZ

BOCZ20160119001

Czeskie przedsiębiorstwo opracowało nietoksyczne i niechemiczne biocydy, które wykazują skuteczność
w zwalczaniu grzybni grzybów mycoparasite znajdujących się na otynkowanych ścianach. Firma
poszukuje dystrybutorów farb do wnętrz (dystrybutorów produktów zwalczających pleśń, dystrybutorów
artykułów gospodarstwa domowego, dystrybutorów środków do dezynfekcji lub dezynsekcji), które
chciałyby poszerzyć swoją gamę produktów, w oparciu o umowy dystrybucyjne.

DE

BODE20160128001

Niemiecka firma specjalizująca się w rozwijaniu i budowie innowacyjnych zakładów i wyposażenia do
suchej filtracji, separacji, odpylania oraz czyszczenia powietrza wydechowego oraz pneumatycznych
systemów transportowych dla przemysłu cukierniczego, skrobi oraz mleczarskiego. Firma poszukuje
agentów.

DE

BODE20151221001

Niemiecka firma będąca właścicielem dwóch akceleratorów elektronów oraz spektrometru gamma
wysokiej rozdzielczości posiada możliwości utwardzania wysokiej jakości produktów kompozytowych
przy pomocy wiązki elektronów, kontrolowanej degradacji, łańcuchowego rozszczepiania przy pomocy
promieniowania wiązki elektronów, sterylizacja sprzętu medycznego, pakowania. Firma poszukuje zleceń
od przemysłu.

DE

BODE20160304001

Niemiecka firma jest aktywna w doradztwie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, projektowaniu
ochrony i badań. Dodatkowo firma nastawia się na inżynierię pożarową. Oferuje usługi w ramach umów na
świadczenie usług lub outsorcingu.

DE

BRDE20160301001

Niemiecka firma posiadająca sklep internetowy z wysokiej jakości odzieżą sportową do jazdy konnej szuka
zakładu krawieckiego. Firma chciałaby zawrzeć umowę produkcji na nieduże ilości spodni i innych
akcesoriów do jazdy konnej.

DE

BRDE20160314001

Niemiecka firma z sektora MŚP specjalizuje się planowaniu, projektowaniu, rysowaniu maszyn używanych
w przemyśle stalowym i aluminiowym. Cała produkcja maszyn zlecana jest na zewnątrz, dlatego firma
niemiecka szuka producentów, którzy będą w stanie produkować maszyny na podstawie dostarczonych
rysunków. Firma chce podpisać umowę produkcji lub podwykonawstwa.

DE

BODE20160223001

Niemiecki firma, jedna z wiodących w dziedzinie technologii środowiskowych, oferuje pneumatyczne
systemy transportowe dla bezproblemowego transportu ścieków. Odpady i ścieki gromadzone są
i transportowane bez blokowania, przy pomocy sprężonego powietrza. Ponadto pozostałości ścieków oraz
zapach pozostają utleniane. Niemiecka firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Anglii, Irlandii,
Polsce, na Węgrzech, w Szwajcarii i we Włoszech.

DE

BODE20160217001

Niemieckie MSP aktywnie w branży napraw elementów betonowych poszukuje partnerów. Firma oferuje
naprawy betonowych elementów budowlanych i urządzeń infrastruktury uszkodzonych w wyniku pęknięć
lub korozji przy wykorzystaniu współczesnych procesów naprawczych, takich jak wstrzyknięcie zawiesin
i żywic na bazie cementu. Oferowane procesy napraw są zgodne z certyfikatami Niemieckiego
Stowarzyszenia Budowli Betonowych i Inżynierii. MSP szuka partnerów do podwykonawstwa, umów
produkcyjnych i wspólnych przedsięwzięć.
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DE

BODE20160301001

Niemiecka firma specjalizuje się w obrocie ekskluzywną, organiczną, naturalną i certyfikowaną oliwą
z oliwek i innymi przysmakami z Grecji. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych w szczególności
w krajach Beneluksu i Skandynawii.

DK

BRDK20160222001

Duńska firma inżynierska i handlowa, specjalizująca się w maszynach i sprzęcie do produkcji proszku
i granulatu głównie z sektora spożywczego, poszukuje nowych produktów, które mogłaby wprowadzić na
rynek duński w ramach umowy agencyjnej. Istotnymi produktami mogłyby być wykrywacze metalu do
przemysłu spożywczego, wyposażenie silosu, zawory, wibratory itp. Firma poszukuje partnerów z Europy
lub Stanów Zjednoczonych.

ES

BOES20150727002

Hiszpańska firma produkująca sosy dla sektora HoReCa z ponad 30‐letnim doświadczeniem poszukuje
partnerów. Firma posiada referencje od ponad 60 klientów i jest w stanie produkować sosy zgodnie
z recepturą zamawiającego. Sosy mają długie terminy ważności i mogą być przechowywane
w temperaturze pokojowej. Firma stworzyła właśnie nową linię produktów dla smakoszy, którą chciałaby
wypromować na rynku międzynarodowym.

ES

BOES20151214007

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji miodu i nugatu z hiszpańskich surowców poszukuje
dystrybutorów specjalizujących się w dostarczaniu produktów dla smakoszy do restauracji i hoteli.

ES

BOES20160128003

Hiszpańska firma oferuje system zarządzania punktami ładowania samochodów elektrycznych. Pozwala
on na kontrolę i zarządzanie punktami ładowania oraz transakcjami pomiędzy nimi. Jest to rozwiązanie
obsługujące wiele języków ‐ hiszpański, niemiecki, angielski, francuski i polski. Rozwiązanie zostało
wdrożone od 2011 roku w kilku krajach Europy. Firma poszukuje partnerów zagranicznych.

ES

BOES20160122003

Wiodąca, hiszpańska firmą specjalizująca się w rozwoju, produkcji i wprowadzania do obrotu dodatków
składników w różnych sektorach przemysłu spożywczego, takich jak mleczarski, przemyśle rybnym,
poszukuje dystrybutorów.

ES

BOES20151130003

Hiszpańska firma zlokalizowana w Barcelonie z ponad 30‐letnim doświadczeniem w produkcji tkanin
zamierza rozszerzyć swoją działalność, firma poszukuje współpracy na podstawie umowy produkcyjnej,
usługowej, podzlecenia lub outsourcingu. Firma oferuje usługi produkcyjne tkanin od projektu
technicznego poprzez wybór materiału, skończywszy na produkcji odzieży.

ES

BOES20160216002

Hiszpańska agencja poligraficzna specjalizująca się w produkcji opakowań farmaceutyków oraz
w przygotowania do druku, DTP (Bezpośrednio Do Farmacji) oraz wydawnictwo poszukuje firmy do
zawarcia umowy typu joint venture, outsourcingu lub umowy handlowej. Firma oferuje swoje usługi
pakowania i druku dla laboratoriów, biur tłumaczeń, drukarni oraz dla przemysłu farmaceutyków.

ES

BOES20160202004

Hiszpańska firma z ponad 20‐letnim doświadczeniem w produkcji elektrycznych systemów grzewczych,
poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma rozważ także współpracę w ramach umowy
przedstawicielstwa.

ES

BOES20150929001

Ta hiszpańska firma jest producentem podeszew i wkładek do butów, wykonanych z termoplastycznej
gumy i rozszerzalnego, termoplastycznego poliuretanu, stosowanego jako składnik w procesie produkcji
wysokiej jakości butów. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych zajmujących się elementami do
produkcji obuwia, posiadających dobre kontakty z producentami obuwia. Firma w szczególności
zainteresowana jest partnerami z Niemiec oraz z krajów Europy Wschodniej, ale jest również otwarta na
inne kraje.

ES

BOES20160309001

W ramach strategii internacjonalizacji, hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji klejów
termotopliwych do opakowań w przemyśle spożywczym, poszukuje dystrybutorów oraz pośredników
handlowych. Firma jest szczególnie zainteresowana nawiązaniem współpracy z partnerami pozostającymi
w kontakcie z klientami z branży spożywczej, tj. dostawcami kartonów lub maszyn do pakowania (pomoc
techniczna lub producenci). Firma oferuje pełen zakres wysokiej jakości innowacyjnych produktów
o najwyższych parametrach na różnych podłożach.

ES

BOES20151214012

Hiszpańska firma działająca w sektorze oświetleniowym, specjalizująca się w dystrybucji i komercjalizacji
innowacyjnych komponentów, sprzętu elektronicznego, lamp LED i systemów dla przemysłu
oświetleniowego, poszukuje partnerów na rynku europejskim.

ES

BOES20151218001

Hiszpańska firma z sektora MŚP z bogatą wiedzą i doświadczeniem w zakresie elektroniki, oferuje swoją
wiedzę specjalistyczną oraz umiejętność projektowania systemów wbudowanych oraz sprzętu
komputerowego / mikrooprogramowania firmom poszukującym tego typu rozwiązań, nastawionych na
dostosowywanie usług do konkretnych wymogów oraz obszarów zastosowań. W związku z powyższym,
firma poszukuje partnerów w ramach umów o świadczenie usług, outsourcing lub podwykonawstwo.

ES

BOES20151112007

Hiszpańska firma z okolic Barcelony, specjalizująca się w świadczeniu specjalnych usług transportowych,
poszukuje europejskich firm chcących nawiązać umowę o świadczenie usług.

ES

BOES20160202001

Hiszpańska firma wytwarzająca nowoczesne meble łazienkowe, w szczególności brodziki, panele
i projekty umywalek, zgodnie z życzeniami klientów, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych na rynku europejskim.

ES

BOES20160121001

Hiszpański producent różnego rodzaju napojów alkoholowych i bezalkoholowych poszukuje
dystrybutorów żywności, napojów lub agentów w celu dystrybucji swoich produktów. Firma
przekształciła się w producenta napojów. Posiada przedstawicielstwa w 25 krajach.
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ES

BOES20160119002

Hiszpańskie MSP aktywne w zakresie sportu i rekreacji podczas wypoczynku oferuje swoje usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz sportowych organizacji turystycznych w zakresie otwartych jak
i zamkniętych pakietów usług, w tym rekomendacji i rezerwacji pól golfowych, hoteli, transferów,
przewodników wycieczek dla grup, i tak dalej.

ES

BOES20160301001

Hiszpańska firma jest doświadczonym (+ 30 lat) producentem tłoczonych części zgodnych ze specyfikacją
klientów. Zajmuje się wszelkiego rodzaju sektorami przemysłu, choć specjalizuje się w urządzeniach
domowych i częściach motoryzacyjnych. Firma poszukuje agenta dla rynku francuskiego, szczególnie
zaangażowanego w następujących sektorach: sprzęt gospodarstwa domowego, przemysł motoryzacyjny
i maszyny rolnicze.

ES

BOES20160114002

Hiszpańska firma międzynarodowa specjalizującą się w usługach monitorowania sieci end‐to‐end oferuje
usługi monitorowania sieci w ramach outsourcingu lub przedstawicielstwa.

ES

BOES20160128004

Hiszpańska firma jest jednym z czołowych europejskich producentów baterii i klatek dla chowu kur,
hodowli piskląt, kurcząt, brojlerów oraz innego sprzętu rolniczego. Z ponad 60‐letnim doświadczeniem
i ogromnym działem B+R, firma stale rozwija nowe technologie dla rynku jaj. Obecnie firma poszukuje
agentów i dystrybutorów do wprowadzenia swojej najnowszej technologii na rynek. Firma przedstawia
swoje produkty w najważniejszych wystawach drobiu.

ES

BOES20160226002

Hiszpańska innowacyjna firma gastronomiczna, łączy wiedzę i bogate doświadczenie w projektowaniu
wnętrz i wysokiej jakości kuchni. Firmy oferuje bogatą ofertę gastronomiczną dla klienta, aby mógł się on
cieszyć o każdej porze dnia z wyjątkowej i ekskluzywnej przestrzeni przeznaczonej do zwiększania
funkcjonalności i posiadającej niepowtarzalny styl, łączący różne dekoracje i trendy. Firma poszukuje
franczyzobiorców z dużym doświadczeniem w tej branży.

ES

BOES20160209001

Hiszpański producent karmy dla zwierząt domowych, który do produkcji używa szlachetnych
i naturalnych składników pozyskiwanych od lokalnych dostawców, poszukuje możliwości zawarcia umów
o świadczenie usług dystrybucji. Produkcja firmy odbywa się w jednym z najnowocześniejszych zakładów
produkcyjnych w Europie, przy użyciu technologii, które zapewniają, że wszystkie niezbędne składniki
odżywcze są obecne w produkcie końcowym. Firma oferuje wysokiej jakości produkty w bardzo
przystępnych cenach.

ES

BRES20160216001

Hiszpański producent i dystrybutor zdrowych produktów spożywczych poszukuje importerów awokado
i dystrybutorów z krajów takich jak Republika Dominikany i innych amerykańskich krajów, którzy mogą
dostarczyć je na zasadzie podwykonawstwa, w celu zaspokojenia potrzeb surowcowych. Firma poszukuje
drugiego gatunku awokado hass do użytku przemysłowego, miazgi w doskonałych warunkach i wysokiej
zawartości tłuszczu.

ES

BRES20160208001

Hiszpańskie MSP technologiczne poszukuje chińskich producentów do projektowania prototypów
urządzeń do gier i produkcji. Produkty końcowe zostaną wykorzystane do dalszej dystrybucji i sprzedaży.
Firma oczekuje umowy produkcyjnej.

ES

BOES20160301004

Hiszpańska firma znajdująca się w Lleida (Katalonia) produkuje i sprzedaje nowy rewolucyjny system
montażu ramy z rur kwadratowych, która umożliwia montaż ramki bez użycia spawania. System ten daje
możliwość stworzenia i budowy konstrukcji ze stali, żelaza i/lub drewna, bez konieczności spawania.
Konstrukcje te są szczególnie przydatne w ogrodnictwie, w montażu szklarni, paneli słonecznych
i ogrodzeń. Firma jest zainteresowana podpisaniem umów długoterminowych z dystrybutorami z krajów
UE.

FI

BOFI20160329001

Fińska firma programistyczna dostarczająca systemy zarządcze dla edukacji poszukuje dystrybutorów.
Produkty mogą być dostarczane w trybie oprogramowanie jako usługa (SaaS) lub bezpośrednio.

FI

BOFI20160210002

Fińska firma opracowała innowacyjny i efektywny kosztowo sposób, aby przekształcić zwykłe miejsce
w interaktywne doświadczenia. Rozwiązania, które oferuje ta firma są idealne dla organizacji imprez,
wystaw, instalacji i pokazów publicznych. Firma poszukuje organizatorów oraz producentów wydarzeń,
którzy chcieliby skorzystać z ich rozwiązań zapewniając swoim klientom innowacyjne i interaktywne
doświadczenia. Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy o świadczenie usług lub umowy
o podwykonawstwo.

FR

BOFR20160129003

Francuska firma z sektora MŚP specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu rozwiązań środowiskowych
sprzedaje innowacyjną zieloną komorę fermentacyjną przeznaczony do masowego karmienia. To
zautomatyzowane urządzenie zapewnia aerobową fermentacyjne termofilną (70°C) co pozwala na
zamianę bioodpadów (odpady kuchenne, przeterminowana żywność) bezpośrednio w proszek (redukcja
wagi o 90% w ciągu 24 godzin). Firma poszukuje agentów i dystrybutorów zainteresowanych dystrybucją
ich produktu.

FR

BOFR20160211001

Francuska firma z sektora MŚP projektująca i produkująca akcesoria dla dzieci stworzyła unikalny pomysł
‐ robione na zamówienie mięciutkie zabawki. Wszystkie jej wysokiej jakości wyroby są produkowane we
Francji. Firma poszukuje partnerów, którzy chcieliby wprowadzić jej produkty na rynek międzynarodowy.
Firma poszukuje agentów i dystrybutorów.

FR

BOFR20160113004

Francuska firma produkuje i sprzedaje najwyższej jakości nowe, efektowne i skuteczne organiczne
kosmetyki. Firma poszukuje agentów sprzedaży i dystrybutorów w całej Europie, Stanach Zjednoczonych,
Chinach, Azji, Afryce Północnej.
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FR

BOFR20160205001

Francuska firma specjalizująca się w produkcji mechanicznych urządzeń zapobiegających przepełnieniu
oraz innych urządzeń do składowania i bezpieczeństwa cieczy w zbiornikach statycznych. Firma poszukuje
potencjalnych partnerów do dystrybucji swoich produktów. Produkty/urządzenia mają na celu zapobiec
powodzi, gdy zbiorniki są wypełnione.

FR

BOFR20150425001

Firma z Polinezji produkuje luksusowe kosmetyki oparte na oleju Monoi. Firma posiada pełną gamę
produktów takich jak perfumy, balsam do rąk i stóp oraz świece do masażu. Każdy produkt składa się
z różnych zapachów oleju Monoi. Produkty firmy są produktami wysokiej jakości. Firma ma siedzibę
w Tahiti, poszukuje dystrybutorów w krajach Europy i Ameryki Północnej.

FR

BOFR20160210002

Francuska firma z doświadczeniem w projektowaniu silników elektrycznych i generatorów, oferuje
niestandardowe produkty w różnych wariantach, dostosowane do wymagań klientów (np. : kompletny
zestaw laboratoryjny dynamometrów, elementy i podzespoły zlecone przez klienta, przemysłowe silniki
szczotkowe, itp.) Firma poszukuje agenta sprzedaży działającego w tym samym sektorze.

FR

BOFR20150519002

Firma zlokalizowana na Tahiti (Polinezja Francuska), zajmująca się uprawą, konserwacją, produkcją
i eksportem laski wanilii, wanilii w proszku oraz wódki o smaku waniliowym, poszukuje dystrybutorów
w krajach europejskich. Oferowane produkty gwarantują najwyższą jakość i są dobrze znane słynnym
kucharzom. Obecnie firma prowadzi sprzedaż przez Internet i posiada biuro w USA.

FR

BOFR20160127002

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży innowacyjnych, spersonalizowanych
akcesoriów, które pozwalają osobom niepełnosprawnym dostosować posiadany sprzęt ortopedyczny pod
kątem indywidualnych preferencji i estetyki, poszukuje dystrybutorów.

FR

BOFR20160216003

Francuskie MŚP specjalizujące się w rozwoju innowacyjnych i technicznych produktów z włókien
naturalnych opracowało innowacyjny, w 100% naturalny, nietkany materiał do pokrywania ścian
wewnętrznych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów.

FR

BOFR20160204002

Francuska firma z certyfikatem GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) specjalizująca się w farmakokinetyce
świadczy usługi od odsiewu do późnej fazy badań klinicznych poprzez oferowanie szerokiego zakresu
narzędzi do odsiewu in vivo o wysokiej wartości przewidywania i pełne wsparcie dla studiów
regulacyjnych przez cały okres rozwoju. Laboratorium poszukuje firm i organizacji B+R działających
w sektorach farmaceutycznym, zdrowia zwierząt i kosmetycznym, które potrzebują usług lub
podwykonawstwa.

FR

BRFR20160129002

Francuskie biuro zaopatrzeniowe szuka długofalowej współpracy z podwykonawcami części metalowych.
Firma oferuje polskim podwykonawcom pomoc w znalezieniu kontraktów we Francji, a następnie oferuje
swoje usługi jako agent sprzedaży.

FR

BRFR20160307001

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży najwyższej jakości odzieży dla dzieci
w wieku od 3 miesięcy do 10 lat poszukuje podwykonawców. Firma poszukuje nowych zakładów
krawieckich/fabryk, które produkowałyby odzież dziecięcą według projektów francuskiej firmy.

FR

BRFR20160222001

Francuska firma z sektora sprzętu domowego poszukuje europejskiego dostawcy i/lub producenta
natrysków i akcesoriów w celu poszerzenia swojej linii produkcyjnej i dystrybuowania tych produktów we
Francji, w ramach umowy dystrybucyjnej.

FR

BRFR20160324001

Francuskie MŚP działające w sektorze wartości dodanej dla przemysłu maszynowego, lotniczego lub
nuklearnego jest zainteresowane otworzeniem swojej działalności zagranicą poprzez przejęcie lub
inwestycję w mechaniczny przemysł wysoko precyzyjny w celu zdobycia masy krytycznej dla zamówień
publicznych na rynkach takich jak nuklearny, energetyczny, zbrojeniowy, lotniczy.

FR

BOFR20160216004

Francuska rzemieślnicza firma cukiernicza opracowała unikalne ciastka na bazie tradycyjnej receptury
z Alzacji. Ciastka, dostępne w 57 wersjach smakowych mogą być serwowane z kawą, herbatą, lodami,
sałatką owocową, szampanem i koktajlami. Ponadto, można je wykorzystywać w celach dekoracyjnych
(domowe desery, przyjęcia, gabloty i witryny itp.). Firma poszukuje przedstawicieli handlowych oraz
importerów z Europy.

FR

BOFR20160215003

Francuska firma zajmuje się produkcją najwyższej jakości wina i szampana od 1922 roku. Winnica
o powierzchni 18 hektarów mieści się w dolinie rzeki Marny. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych
w Europie, jak również w państwach trzecich.

FR

BOFR20160208001

Francuska firma rozwinęła wyrafinowaną i unikatową linię kosmetyków w innowacyjnych opakowaniach.
Produkty zawierają składniki pochodzenia roślinnego i są wolne od substancji chemicznych.

FR

BOFR20150423004

Firma z branży spożywczej zlokalizowana na Tahiti, stworzona w 2014 roku specjalizuje się w produkcji
mąki z chlebowca i z bananów. Mąka z chlebowca to nowy produkt, znany na całym świecie z tego, że nie
zawiera glutenu. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie.

FR

BOFR20160108002

Francuskie przedsiębiorstwo jest uznanym producentem żywności w regionie . Oferuje swoją gamę 100%
naturalnych, musujących soków jabłkowych . Firma oferuje również swoje inne naturalne, tradycyjne soki.
Przedsiębiorstwo zainteresowane jest współpracą za pośrednictwem agencyjnych umów handlowych
i dystrybucji usług na całym świecie.

FR

BOFR20160112001

Firma specjalizuje się w projektowaniu i instalacji przestrzeni sportowych typu: Multi Use Games Area,
umożliwiających prowadzenie ‐ w ograniczonej przestrzeni ‐ 8 i więcej dyscyplin sportowych (piłka nożna,
ręczna, koszykówka). Firma pozostaje liderem rynku w całej Europie dzięki silnemu przywiązaniu do
swoich wartości: solidność, bezpieczeństwo, estetyka, łatwość obsługi. Poszukuje dystrybutorów.
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FR

BOFR20160112002

Wiodący francuski importer i dystrybutor herbat ziołowych, rooibos i przypraw, który funkcjonuje na
rynku w oparciu o zasadę "sprawiedliwego handlu" poszukuje dystrybutorów, współpracujących ze
sklepami z asortymentem roślinnym, zielarskim, w celu sprzedaży ich produktów. Firma zainteresowana
jest zawarciem umowy w oparciu o usługę dystrybucyjną.

FR

BOFR20151211001

Francuska firma specjalizująca się w produkcji knotów do świec chce uzyskać dostęp do nowych rynków
na poziomie międzynarodowym. Są poszukuje partnerów chętnych do włączenia knotów do procesu
produkcyjnego. Firma jest zainteresowana umowami produkcyjnymi.

FR

BOFR20151216001

Francuska firma produkcyjna, działająca od 1980 roku, oferuje sprzęt elektroniczny/produkty
elektroniczne i rozwiązania elektryczne dedykowane kontroli i ochronie przemysłowych i morskich
generatorów. Firma poszukuje dystrybutorów.

FR

BRFR20160302001

Francuska firma poszukuje nowych dostawców w Europie, będących w stanie produkować rocznie od 30
do 70 mln szt. opakowań plastikowych z aluminiowymi pokrywami. Firma specjalizuje się w imporcie
opakowań spożywczych oraz dystrybucji ‐ do francuskich rolników i mleczarni ‐ plastikowych opakowań
jogurtowych Sprzedaje również plastikowe opakowania do śmietany i sera. Oferuje współpracę w ramach
umowy produkcyjnej.

FR

BOFR20160222001

Francuska firma specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości trufli poszukuje agentów sprzedaży
i dystrybutorów w Europie.

FR

BOFR20160216001

Mała francuska firma specjalizująca się w zarządzaniu projektami (wsparcie procesu, rozwój narzędzi,
ewaluacja) jest zainteresowana współpracą w ramach umowy joint venture w Europie, aby poszerzyć swój
wachlarz usług.

GR

BOGR20160210001

Greckie MŚP opracowało innowacyjną platformę, która dostarcza usługi konsultacyjne zarówno firmom
początkującym, jak i dobrze rozwiniętym. Usługi obejmują takie funkcje biznesowe jak finansowanie,
marketing i zarządzanie. Firma poszukuje partnera branżowego do joint‐venture w celu poprawy
funkcjonalności usług oraz agentów handlowych do promocji rynkowej usług.

GR

BOGR20151209001

Firma zlokalizowana w prowincji Lasithi na Krecie, która jest południową wyspą Grecji, produkuje,
oznakowuje i butelkuje wysokiej jakości oliwę z pierwszego tłoczenia, kwasowość poniżej 0,3, chronioną
nazwą pochodzenia "Sitia Lasithiou Kritis". Oliwa pakowana jest w bardzo eleganckie butelki o pojemności
375 ml i 500 ml, które podkreślają jakość produktu. Firma oferuje komercyjne umowy agencyjne oraz
umowy o dystrybucję partnerom, którzy mogliby rozszerzyć jej bazę klientów o ich lokalne rynki.

GR

BOGR20160126001

Grecki firma założona w 1996 roku jest aktywna w branży odlewniczej i produkuje formy metalowe do
produkcji aluminium lub cynku, jak również posiada własną odlewnię. W celu rozszerzenia działalności na
skalę międzynarodową, firma poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy w ramach umów
produkcyjnych bądź świadczenia usług.

HR

BOHR20151209002

Chorwacka firma działająca w branży spożywczej a mianowicie w produkcji najwyższej jakości kawy,
poszukuje agentów, pośredników i dystrybutorów zaangażowany w sprzedaż detaliczną i HoReCa
(Hotellerie‐Restaurant‐Cafe). Firma poszukuje współpracy na nowych rynkach.

HU

BOHU20160317002

Węgierska MŚP specjalizujące się w produkcji radioodtwarzaczy łóżkowych, poszukuje partnerów
zagranicznych do dystrybucji tego systemu. Radioodtwarzacze łóżkowe wykorzystywane są w ogólnych
salach szpitalnych, salach intensywnej opieki medycznej, salach szpitalnych dla VIP'ów, wysokiego
standardu domach społecznych czy domach spokojnej starości. Partnerem do dystrybucji może być firma
medyczna.

HU

BOHU20151223001

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji wiązek kablowych oraz montażu elektroniczno‐
mechanicznego poszukuje usług pośrednictwa na rynku (dystrybutorów) do swoich produktów i oferuje
swoje usługi jako podwykonawcy zainteresowanym partnerom.

HU

BOHU20151223002

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji i projektowaniu urządzeń: pojedynczych produktów,
specjalnych maszyn, linii montażowych i urządzeń testujących oferuje swoje usługi w zakresie
podwykonawstwa dla branży tworzyw sztucznych, elektronicznej, projektowania i samochodowej.

HU

BOHU20160308001

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji systemów wzywania personelu medycznego z sygnalizacją
dźwiękową i świetlną oraz systemów wzywania personelu medycznego z zestawem głośnikowym,
chciałaby rozwinąć swoje możliwości eksportowe. Systemy są stosowane w salach chorych, na oddziałach
intensywnej terapii, salach szpitalnych dla VIP, domach spokojnej starości, domach opieki. Firma
poszukuje dystrybutorów, by umożliwić komercjalizację tych systemów na całym świecie.

HU

BOHU20160201001

Węgierska firma produkująca proszek z pestek (i skórek) niebieskich (czerwonych) winogron oraz olej
z pestek niebieskich (czerwonych) winogron, chciałaby nawiązać współpracę z zagranicznymi sklepami ze
zdrową żywnością, hurtowniami zdrowej żywności, sklepami spożywczymi, super‐ i hipermarketami,
aptekami lub internetowymi sklepami ze zdrową żywnością, które podjęłyby się dystrybucji produktów
w danym kraju.

IL

BOIL20160221001

Izraelska firma założona w 1887r. jest aktywna w rozwoju, produkcji i sprzedaży zdrowej żywności:
organicznej, bez cukru, bezglutenowej, bez laktozy i surowców spożywczych. Firma poszukuje
dystrybutorów aktywnych w tym sektorze do współpracy w ramach umów usług dystrybucyjnych,
agentów handlowych i dodatkowo sprzedawców, dla których mogłaby produkować pod ich marką (Private
label) na bazie umowy produkcyjnej.
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IL

BOIL20150816001

Izraelskie MSP specjalizuje się w wysokiej jakości kuciu na gorąco i precyzyjnej obróbce mosiądzu. Firma
opracowuje i produkuje szeroką gamę zaworów kulowych, specjalnych zaworów i armatury na żądanie.
Firma odznacza się wysoką jakością oferowanych produktów i zaawansowanymi rozwiązaniami
inżynieryjnymi. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych, dystrybutorów i możliwości
podwykonawstwa.

IT

BOIT20150820001

Południowowłoska firma, specjalizująca się w produkcji wyrobów spożywczych (sosy, przyprawy, oliwki
w zalewie). Firma poszukuje dystrybutorów w celu poszerzenia swojej obecności na zagranicznych
rynkach.

IT

BOIT20160113001

Włoska firma z ponad 30‐letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji systemów oczyszczania
gazów dla silników Diesla i silników napędzanych gazem poszukuje dystrybutorów. Główne linie
produkcyjne obejmują: utlenianie i trójdrożne katalizatory, węgiel wysokociśnieniowy (CHP) katalizatory,
filtry cząstek stałych, oczyszczacze spalin i akcesoria. Produkty te są szeroko stosowane do pojazdów
przemysłowych takich jak: wózki widłowe, agregaty prądotwórcze, pojazdy ciężarowe, maszyny do robót
ziemnych i urządzeń przetwórczych.

IT

BOIT20150917002

Młoda, włoska firma opracowała platformę "chmura" do zbierania danych i zdalnego sterowania
wszelkiego rodzaju urządzeniami elektronicznymi. Pozwala to użytkownikowi na sterowanie urządzeniem
w czasie rzeczywistym dzięki zdalnemu interfejsowi. Firma poszukuje partnera, który mógłby
rozprowadzić produkt do swoich klientów i pomóc firmie w celu znalezienia nowych rynków i nowych
potrzeb, które urządzenie może spełnić.

IT

BOIT20160212001

Włoska firma produkująca konstrukcje metalowe i maszyny, opracowała urządzenie do recyklingu
odpadów organicznych, posiadające innowacyjny system tnący, który pozwala na znaczne zmniejszenie
ilości odpadów. Firma poszukuje dystrybutorów.

IT

BOIT20160226001

Włoska firma działająca w branży ICT, specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania,
wdrażaniu usług Microsoft w chmurze (cloud computing) oraz w usługach konsultingowych. Firma
poszukuje partnera handlowego dla oferowanej usługi ‐ systemu POS (Point of Sale) do zarządzania
sprzedażą detaliczną w sklepach z telefonami. Idealnymi partnerami do współpracy dla tej firmy byliby
operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy akcesoriów do telefonów komórkowych oraz firmy typu
"software house" z doświadczeniem na rynku telefonii komórkowej lub innym rynku detalicznym.
Oferowana przez firmę technologia oparta na systemie w chmurze, może być używana do bezpośredniej
sprzedaży/kupna, umożliwiając sprawdzenie listy cen, promocji, zamierzonej wysokości sprzedaży.

IT

BOIT20151214002

Włoski akcelerator aktywny w dziedzinie innowacji społecznych, odnoszący się do tematów społecznych
z podejściem przedsiębiorczym poprzez tworzenie zrównoważonych firm o specyficznym nastawieniem
na sektor e‐zdrowia, poszukuje partnerów zainteresowanych jego usługami jako inkubatora. Główne rynki
docelowe to: zdrowie, rolno‐spożywczy, środowisko i energia, kultura i sztuka, włączenie społeczne.
Akcelerator poszukuje długoterminowej współpracy w ramach umowy usługowej.

IT

BOIT20151125003

Ta włoska firma jest producentem tabliczek czekolady, czekolady z dmuchanym ryżem, czekolady
w słoikach. Firma oferuje wysokiej jakości produkty, mimo że są one wytwarzane ręcznie. Firma poszukuje
nowych rynków, szczególnie w północno‐wschodniej Europie. W zależności od produktu poszukiwani są
kontrahenci umów dystrybucyjnych, sprzedawcy na wielką skalę i specjalistyczne sklepy.

IT

BOIT20160209001

Włoska firma działa w sektorze elektrycznym i specjalizuje się w projektowaniu systemów elektrycznych
i mechanicznych, antywłamaniowych systemów alarmowych, filtracyjnych i zasysających. Firma wykonuje
prace elektryczne, mechaniczne i hydrauliczne, z zakresu automatyki i energii odnawialnej np.
fotowoltaiki. Firma chce brać udział w międzynarodowych przetargach i poszukuje partnerów
z umiejętnościami w sektorach elektrycznych. Współpraca ma się opierać na umowach usługowych lub
podzlecania.

IT

BOIT20160324002

Włoska firma z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w produkcji biżuterii, poszukuje dystrybutorów.
Firma stworzyła unikalną linię biżuterii wolnej od niklu, ze stali nierdzewnej, o prostym projekcie,
z grawerem w dobrej rozdzielczości. Firma poszukuje współpracy na zasadzie umów dystrybucyjnych.

IT

BOIT20160202001

Włoski producent maszyn do produkcji pieczywa świadczący usługi na najwyższym poziomie, zaopatruje
sklepy, małe, średnie i duże piekarnie oraz fabryki cukiernicze, a także udostępnia półautomatyczne lub
automatyczne fabryki. Firma poszukuje zagranicznych pośredników sprzedaży.

IT

BOIT20160114001

Zlokalizowana w południowych Włoszech firma zajmująca się produkcją owocowych półproduktów do
ciast, pozyskiwanych poprzez przetwarzanie lokalnych odmian owoców, poszukuje agentów
i dystrybutorów, w celu zbudowania nowych kanałów sprzedaży za granicą. Firma oferuje również usługi
produkcyjne dla firm cukierniczych i spożywczych zainteresowanych wykorzystywaniem półproduktów
owocowych jako surowca do produkcji owoców kandyzowanych.

IT

BOIT20160118002

Włoska firma, założona w 1972 roku, z siedzibą w południowej części Włoch (region Apulia), zajmująca się
produkcją winogron, poszukuje dystrybutorów w celu rozszerzenia swojej działalności na obszarze
Niemiec, Holandii, Polski, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

IT

BOIT20160208003

Włoska firma z regionu Emilia‐Romania, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości białych
i czerwonych win, poszukuje solidnych importerów i dystrybutorów, w celu powiększenia swojej sieci
dystrybucyjnej za granicą. Współpraca handlowa powinna opierać się w ramach umowy agencyjnej lub
umowy o świadczenie usług dystrybucji.
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IT

BOIT20160212003

Niewielka, włoska firma spożywcza, z siedzibą w Lombardii specjalizująca się w uprawie i produkcji
produktów biologicznych dla smakoszy, poszukuje doświadczonych dystrybutorów i / lub przedstawicieli
handlowych, aby eksportować swoje produkty za granicę i rozszerzyć swój rynek.

IT

BOIT20160114002

Włoska firma z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w przetwarzaniu tłuszczu zwierzęcego
poszukuje dystrybutorów w celu rozszerzenia swojej działalności za granicą. Produkty firmy znajdują
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak produkcja karm dla zwierząt, przemysł
spożywczy, kogeneracja / biopaliwa i oleochemia (kosmetyki). Firma stara się nawiązać współpracę
w formie umowy dystrybucyjnej z międzynarodowymi partnerami.

IT

BOIT20160229001

Mała włoska firma produkująca własne wysokiej jakości likiery ziołowe i inne produkty wytwarzane
rzemieślniczo (np. Limoncello) poszukuje wiarygodnych dystrybutorów zagranicznych z istniejącą siecią
potencjalnych klientów, aby rozpocząć działalność na rynkach międzynarodowych. Poszukiwane są
jedynie umowy o świadczenie usług dystrybucji.

JP

BOJP20160311001

Japońska firma stworzyła niefałdującą się tkaninę oraz jednokierunkowe włókna węglowe, które mogą
służyć jako baza do produkcji termoutwardzalnych i termoplastycznych żywic kompozytowych do
zastosowań w lekkich konstrukcjach. Firma poszukuje agentów posiadających wiedzę o wzmacnianych
włóknem węglowym plastikach oraz kontakty m. in. w sektorze chemicznym.

JP

BOJP20160303001

Japońska firma specjalizująca się w oprogramowaniu do analizy medycznej oferuje licencję na swoje
oprogramowanie do diagnozy zdjęć dla sektora ortodontycznego. Program ten umożliwia identyfikację
punktów cefalometrycznych. Firma poszukuje partnerów w UE zainteresowanych pozyskaniem licencji
oraz wprowadzeniem oprogramowania na rynek z oznakowaniem CE i własnym znakiem towarowym.
Partner powinien mieć doświadczenie z zakresu materiałów ortodontycznych.

LT

BOLT20160322001

Litewska firma prawnicza posiadająca duże doświadczenie z zakresu kilku gałęzi prawa handlowego
(prawo umów, przetargów publicznych, finansowego, własności intelektualnej) oferuje swoje usługi
przedsiębiorcom chcących prowadzić interesy na Litwie (wchodzenie na rynek, zakładanie spółek,
inwestycje)

MT

BOMT20160212001

Firma z Malty oferuje szeroką gamę tzw. produktów szybkozbywalnych (fast‐moving consumer goods)
w kategoriach higiena osobista oraz artykuły gospodarstwa domowego. Wszystkie oferowane artykuły
produkowane są w zakładach certyfikowanych ISO na terenie całej Europy. Firma jest zainteresowana
powołaniem wyłącznych dystrybutorów w poszczególnych krajach. Idealny partner powinien
specjalizować się w imporcie i dystrybucji dla sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz deklarować chęć
rozwoju marki na swoim terytorium.

NL

BONL20160216002

Ta holenderska firma biochemiczna, specjalizuje się w produkcji, przyjaznych dla środowiska, preparatów
czyszczących i pielęgnacyjnych przeznaczonych dla ludzi i zwierząt. Firma opracowała bezpieczny, wolny
od składników chemicznych, środek czyszczący dla zwierząt hodowlanych i domowych (w tym koni) oraz
ich otoczenia. Firma oferuje współpracę w ramach umowy dystrybucyjnej doświadczonym partnerom
posiadającym bazę klientów (weterynarze, sklepy zoologiczne, hodowcy drobiu i trzody chlewnej).

NL

BONL20160212001

Holenderska firma handlowa jest zainteresowana spotkaniem nowych agentów lub dystrybutorów dla
innowacyjnych nowych produktów biologicznych do zwalczania czerwonych robaków Dermanyssus
Gallinae (roztocze, ptaszyniec kurzy) na kurczakach. Produkt działa na układ immunologiczny kury,
tworząc naturalną toksynę, która uniemożliwia larwie żerowanie w krwi kury. Firma oferuje nowym
partnerom długoterminową współpracę w oparciu o umowy agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.

NL

BRNL20160301001

Duńska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji toreb i akcesoriów dla modnych mężczyzn
zamierza rozszerzyć ofertę produktów, dlatego poszukuje producentów toreb skórzanych i płóciennych
w celu zawarcia umowy produkcyjnej.

NL

BRNL20160304001

Holenderska firma z ugruntowaną pozycją na rynku krajowym w sektorze wysokojakościowych
produktów spożywczych. Firma jest zainteresowana kontaktami z potencjalnymi partnerami, którzy
produkują wysokiej jakości produkty delikatesowe, głównie bezglutenowe, syropy kawowe, herbatniki
(cantucinni), słodkie i słone produkty pasujące do ich portfolio. Firma holenderska jest skłonna
negocjować różne rodzaje współpracy w ramach umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej.

NL

BONL20160129001

Holenderska firma specjalizuje się w rozwoju i produkcji drukarek 3D. Drukarki biurkowe 3D umożliwiają
przetwarzanie różnych rodzajów plastiku, mają duże blaty. Typowymi aplikacjami dla drukarek są
prototypowanie, produkcja zlecona (na zamówienie), architektura oraz indywidualne (osobiste) projekty.
Firma chce utworzyć sieć pośrednictwa sprzedaży, w związku z czym poszukuje dodatkowych
przedstawicieli na całym świecie, w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.

NL

BONL20160105002

Holenderska firma poszukuje partnerów w celu zbudowania trwałej sieci dystrybucji innowacyjnej gry
sportowej w stylu „rzucaj‐łap”. Gra, przeznaczona dla uczestników powyżej 10 roku życia, może być
rozgrywana turniejowo bądź rekreacyjnie. Rozpowszechnienie gry w innych krajach może sprawić, iż
stanie się ona nowym, oficjalnie uznanym sportem. Firma poszukuje dystrybutorów oraz współpracy
w ramach umowy licencyjnej.

NL

BONL20160122001

Holenderska firma specjalizująca się w dziedzinie telemetrii i rozwiązań z zakresu bezpiecznych sieci
bezprzewodowych (WLAN), oferuje zawarcie umowy o dystrybucję potencjalnym partnerom, którzy
działają w tej branży i są w stanie promować jej linię produktową (rozwiązania WLAN, kontrolery dostępu,
punkty dostępu, przełączniki sieciowe, wyposażenie dodatkowe).

NL

BONL20160219002

Firma z Holandii aktywna w branży rolno‐spożywczej szuka dystrybutorów wysokiej jakości systemów
karmienia krów, systemów procesowych obornika i oświetlania stodoły.
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NL

BONL20160224001

Holenderska firma opracowała innowacyjny czujnik wilgotności gleby, które wysyła informacje
o wilgotności gleby i dane na temat przewodnictwa elektrycznego bezpośrednio do Internetu, aby
informacje można odczytać na komputerze, tablecie lub smartfonie. Holenderski MSP poszukuje
partnerów do umowy dystrybucyjnej lub handlowej umowy agencyjnej. Poszukiwane są firmy działające
w rolnictwie (ogrodnictwo, hodowla roślin itp.), które potrzebują czujników wilgotności gleby.

NL

BONL20160218002

Młoda, holenderska firma, specjalizująca się w bezcukrowych cukierkach i przekąskach, prężnie się
rozwija. Firma oferuje pod swoją własną marką produkty, które są smaczne i nie zawierają szkodliwych
składników. W Holandii produkty te sprzedawane są obecnie w stołówkach, parkach rozrywki
i supermarketach. By poszerzyć rynki zbytu, firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
o świadczeniu usług.

NL

BRNL20160229001

Młoda holenderska firma rozwija się dynamicznie w dziedzinie słodyczy bezcukrowych i przekąsek. Firma
oferuje produkty, które są smaczne i nie zawierają szkodliwych składników, które mogą być wykluczone.
Produkty dostępne są w stołówkach, parkach rozrywki i supermarketach. Aby rozszerzyć gamę produktów
pod własnym znakiem towarowym, firma poszukuje producenta, który może dostarczać twarde cukierki
na bazie słodzika i który jest zainteresowany umową dotyczącą produkcji.

NL

BRNL20160318001

Holenderskie MSP zajmuje się uprawą owoców takich jak dynia ozdobna oraz tworzeniem kompozycji
kwiatowych w kwiaciarniach, centrach ogrodniczych i innych placówkach, które są związane
z projektowaniem wnętrz domów, biur, budynków użyteczności publicznej itp. Firma poszukuje klejów
termicznych, które mogą być doprowadzone do stanu cieczy a następnie zastosowane. Te kleje są znane
także jako kleje EVA. Firma poszukuje partnera z technicznym know‐how i zdolnościami produkcyjnymi
w celu zawarcia umowy produkcyjnej.

NL

BRNL20160321001

Holenderska firma jest aktywna na rynku ponad 70 lat w sektorze spożywczym wysokiej jakości. Firma
jest zainteresowana kontaktami z producentami, którzy wytwarzają wysokiej jakości produkty, które są
nowe i nie są powszechnie dostępne w sieci sprzedaży detalicznej. Holenderska firma jest skłonna
negocjować różne rodzaje umów dystrybucyjnych.

NL

BONL20160218001

Holenderski specjalista w tworzeniu, projektowaniu i produkcji systemów do oczyszczania ścieków
przemysłowych opracował ogranicznik przepływu. Został on zaprojektowany, aby ograniczyć przepływ
w basenach przelewowych, przepięciowych i systemach kanalizacyjnych (dla wody deszczowej oraz
łączonej) do ustalonej, maksymalnej wydajności odwadniania. Firma jest zainteresowana podpisaniem
umowy dystrybucyjnej lub umowy produkcyjnej z dystrybutorami, firmami inżynieryjnymi i firmami
produkującymi systemy uzdatniania wody.

PT

BOPT20160223003

Portugalski producent wysokiej jakości produktów spożywczych, takich jak: ciasteczka, dżemy, galaretki
z owoców, poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli handlowych lub niezależnych sprzedawców na
rynku europejskim. Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy dystrybucji lub umowy
przedstawicielstwa.

PT

BOPT20160223005

Portugalska firma zajmująca się przygotowaniem, obróbką i komercjalizacją czarnego mięsa wieprzowego,
kiełbasy i szynek planuje ekspansję handlową na rynku międzynarodowym. Firma jest zainteresowana
znalezieniem partnerów, którzy mogą być dystrybutorami lub agentami handlowymi z kontaktami
z restauracjami, super i minimarketami.

PT

BOPT20160223001

Portugalska firma usytuowana w pobliżu Guardy, produkuje oliwki oraz oliwę z oliwek z pierwszego
tłoczenia. Wyciąg z soku z oliwek wytwarzany jest przy użyciu młyna na zimno, bez użycia wody.
Portugalski producent poszukuje dystrybutorów na zagranicznych rynkach.

PT

BOPT20160216001

Portugalska firma z Madery specjalizująca się w produkcji i komercjalizacji świeżych i mrożonych ryb
i owoców morza, m. in. czareczek, poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów, agentów,
przedstawicieli). Preferowane formy współpracy to pośrednictwo handlowe i umowy dystrybucyjne.

PT

BOPT20160108001

Portugalska firma, działająca w branży spożywczej, producent regionalnych tradycyjnych słodyczy, ciast
i lodów poszukuje dystrybutorów i agentów rynkowych w celu sprzedaży swoich produktów. Firma jest
szczególnie znana ze swoich tradycyjnych wyrobów ‐ Aveiro słodkie jaja, które są lokalną specjalnością
i chronione są oznaczeniem geograficznym produktu.

PT

BOPT20151214001

Portugalska firma ‐ duży producentem i eksporter wina z regionu Lizbony, poszukuje agenta /
dystrybutora wyrobów winiarskich. Firma potrzebuje partnera, który posiada niezbędną
wiedzę/doświadczenie na danym rynku i w sektorze win. Firma oferuje agencyjną umowę o świadczeniu
usług dystrybucyjnych.

PT

BOPT20160224002

W 100% Portugalska firma zajmującą się ręczną produkcją czekolady produkuje czekoladki, batoniki
czekoladowe i krem czekoladowy z wykorzystaniem wysokiej jakości kakao, wina Porto i innych
wyselekcjonowanych składników. Czekoladki zostały docenione w konkursach krajowych
i międzynarodowych. Firma poszukuje umów dystrybucyjnych lub pośredników handlowych na rynkach
zagranicznych.

PT

BOPT20160129001

Młody, ale doświadczony i wykwalifikowany zespół projektantów i inżynierów z Portugalii powstały
w celu rozwiązywania problemów w uznanym studio z własnym laboratorium do eksperymentów
i zapleczem do prototypowania pomaga klientom z wielu sektorów, takich jak przemysł lotniczy,
motoryzacyjny, opieka zdrowotna, handel detaliczny. Firma przenosi pomysły do rzeczywistości poprzez
dobre sprawdzenie konstrukcji produktów oraz nastawienia na rozwój i wykorzystanie zaawansowanych
materiałów. Firma oferuje swoje usługi i podwykonawstwo.
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PT

BOPT20160215001

Portugalska firma z Madery, które sprzedaje oryginalne produkty z Toskanii, takie jak salami
(przygotowane na zimno) sery owcze, sosy, dżemy, miód, wino, oliwę z oliwek i kawę, poszukuje
pośredników handlowych (dystrybutorów / agentów / przedstawicieli). Produkty są oryginalne i wysoko
cenione. Firma jest zainteresowana nawiązaniem agencyjnych umów handlowych lub umów
dystrybucyjnych.

PT

BOPT20160224001

Portugalska palarnia kawy wybierająca najlepsze ziarna, tworzy własne mieszanki i wykorzystuje
tradycyjny 18‐minutowy proces palenia do produkcji wyjątkowo aromatycznej kawy. Firma pakuje swoje
produkty w opakowania w kształcie ziarna oraz kapsułki kompatybilne z ekspresami Nespresso. Firma
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych działających na rynku europejskim.

RO

BORO20160217001

Rumuńska firma z siedzibą na wybrzeżu Morza Czarnego oferuje wysokiej jakości usługi zakwaterowania
dla turystów z całego świata i posiada jedno z najlepszych centrów SPA, znane ze swoich usług
i programów rehabilitacyjnych. Firma poszukuje partnerów wśród tour operatorów i agencji
turystycznych.

RO

BORO20150721002

Rumuńska firma jest największym producentem i dostawcą rozwiązań z zakresu oświetlenia LED. Firma
projektuje, produkuje i dostarcza oświetlenie LED do zastosowań ogólnych. Poszukiwani są agenci
i dystrybutorzy.

RO

BORO20151110003

Mała, rumuńska firma z Transylwanii produkuje dżemy, kompoty i syropy wykonane z różnych rodzajów
owoców jagodowych. Jest zainteresowana do wejścia na rynki zewnętrzne, firma poszukuje partnerów
handlowych, które chcą działać jako dystrybutorzy produktów rumuńskich za granicą.

RO

BORO20150702001

Firma z Rumunii aktywnie działająca w zakresie produkcji wyrobów metalowych i elementów
konstrukcyjnych (np. ramy metalowe lub części dla budownictwa), poszukuje dystrybutora w celu
sprzedaży swoich produktów oraz oferuje swoje usługi jako podwykonawca w zakresie produkcji
wyrobów metalowych, takich jak stal lub wyroby ze stali nierdzewnej.

RO

BORO20151210001

Rumuńska firma z Transylwanii, projektuje i produkuje szeroki zakres wyposażenia dla przemysłu
spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego. Firma ma ponad 20 lat doświadczenia i oferuje swoje
usługi jako podwykonawca zagranicznych partnerów branżowych.

RO

BORO20151217001

Firma z północno‐wschodniej Rumunii poszukuje agenta handlowego do promocji i dystrybucji narzędzi
analizy jeżyka mówionego. Głównym produktem firmy jest oprogramowanie.

RO

BRRO20160208001

Rumuńska firma specjalizuje się w naprawianiu i serwisie wind i instalacji elektrycznych. Firma poszukuje
producentów pojedynczych części do wind w celu zawarcia umowy produkcyjnej.

RO

BORO20151214001

Rumuńska firma z Transylwanii działa w branży zajmującej się recyklingiem wyrobów polietylenowych
i foliowych. Od roku 2006 firma specjalizuje się w zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, recyklingu,
a także produkcji i sprzedaży torebek i folii. Rumuński producent polietynolu o niskiej gęstości (LD‐PE)
z recyklingu oraz folii poszukuje dystrybutorów do sprzedaży produktów zagranicą.

RO

BORO20160208002

Rumuńscy wynalazcy z uniwersytetu i firmy w północno‐wschodniej Rumunii poszukują możliwości
współpracy w oparciu o umowę agencyjną w celu promocji i dystrybucji innowacyjnego systemu
odkształcenia plastycznego.

RO

BORO20160208003

Rumuński zakład pszczelarski zajmuje się produkcją i sprzedażą naturalnych produktów, takich jak: miód,
pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele, nalewki propolisowe oraz różne odmiany miodu (miód
surowy, z goji, z orzechami laskowymi, z orzechami włoskimi, migdałami itd.). Część personelu zakładu
jest obecnie w trakcie procesu certyfikacji na produkcję i sprzedaż produktów organicznych. Firma
przewiduje długoterminową współpracę w ramach umów dystrybucyjnych z partnerami z Europy oraz
innych kontynentów.

RO

BORO20151110002

Rumuńska firma, założona w 2013 roku w Siedmiogrodzie, oferuje swoje usługi w zakresie badań
i rozwoju w dziedzinie biotechnologii tj. : analizy i przetwarzania danych, rozwiązań technicznych
i projektów badawczych. Rumuńska firma oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie technik
analitycznych i projektów badawczych za pośrednictwem umów o świadczenie usług.

RO

BORO20151012001

Rumuński firma znajdująca się w Transylwanii, działająca w zakresie technologii informatycznych i usług
komputerowych, oferuje swoje usługi jako podwykonawca dla firm z innych krajów działających w tej
samej lub pokrewnej branży.

RO

BORO20160201002

Położona w Siedmiogrodzie, rumuńska spółka specjalizuje się w produkcji i handlu naturalnych
i dietetycznych produktów spożywczych i składników wykonanych z soi. Firma produkuje różne produkty
oparte na roślinnym białku sojowy, które nadają się do domowego użytku, dla wegetarian, w gastronomii
i restauracjach, w przemyśle mięsnym, w wypieku ciast, do wyrobów ciastkarskich, itp. Firma poszukuje
dystrybutorów i / lub przedstawicieli do dystrybucji swoich produktów za granicą.

RO

BORO20151106001

Założona w 2000 roku w Transylwanii rumuńska firma aktywnie angażuje się w produkcję pozostałej
odzieży wierzchniej takiej jak: suknie ślubne, odzież robocza, ubrania dziecięce. By powiększyć grono
partnerów, z którymi współpracuje, rumuńska firma oferuje usługi podwykonawstwa firmom
zagranicznym, działającym w dziedzinie produkcji odzieży (zwłaszcza odzieży roboczej).

RO

BORO20151002003

Rumuńska firma zlokalizowana w Okręgu Marmarosz specjalizuje się w produkcji i sprzedaży sof i foteli.
Firma oferuje usługi podwykonawstwa dla firm z Unii Europejskiej.
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RO

BORO20160201001

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji i rozwijaniu kompletnych rozwiązań pokryć dachowych
oferuje swoje produkty do dystrybucji i odsprzedaży na rynkach europejskich. Z mocą produkcyjną
sięgającą ponad 5,5 miliona metrów kwadratowych blach dachowych rocznie, firma jest liderem na rynku
rumuńskim w tej dziedzinie, oferując wysokiej jakości produkty w konkurencyjnych cenach. Umowy
o dystrybucję mogą zostać zawarte z dystrybutorami i sprzedawcami materiałów budowlanych.

RO

BRRO20160328001

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów stomatologicznych i medycznych, narzędzi
i sprzętu dla stomatologii i gabinetów medycznych, prywatnych klinik, szpitali, aptek i ośrodków zdrowia
w całym kraju rozszerza swoją ofertę produktów i poszukuje producentów z Europy, zainteresowanych
rynkiem rumuńskim. Firma jest gotowa do pracy na podstawie umowy dystrybucyjnej.

RO

BORO20151111001

Położona w południowej części Transylwanii, mała firma rumuńska specjalizuje się w uprawie i sprzedaży
drzew owocowych, krzewów owocowych, róż i winorośli. Firma poszukuje partnerów zagranicznych
zainteresowanych dystrybucją rumuńskich drzew i krzewów owocowych granicą.

RS

BORS20160219001

Serbska firma z branży IT specjalizuje się w badaniach i rozwoju oprogramowania do rozszerzonej
rzeczywistości dla wszystkich platform soft‐ i hardware'owych. Firma oferuje oprogramowanie
o potencjale dostosowania do różnych przemysłów. Firma poszukuje partnerów do umów usługowych
i agencji handlowej dla rozszerzonej rzeczywistości i/lub reprezentowania firmy i zdobywania klientów
w następujących sektorach: utrzymanie ruchu, samochodowy, utrzymanie domu, marketing, sprzedaż itp.

RS

BORS20160218001

Serbska firma oferuje zestawy do przedklinicznych testów toksykologicznych, farmakokinetyki i pewnych
badań farmakodynamicznych) dla ludzi i zwierząt i nowo zsyntezowane substancje zgodnie z normami
farmaceutycznymi, OECD i GLP. Firma oferuje również badanie biozgodności dla urządzeń medycznych
i badanie jakości produktów farmaceutycznych. Firma oferuje potencjalnym partnerom swoje usługi
w formie umowy podwykonawstwa lub usługowej.

RS

BORS20150922001

Firma z centralnej Serbii założona w 2007r. produkuje gumowe i plastikowe części samochodowe:
wtryskowe uszczelniające profile gumowe, przewody hamulcowe i hydrauliczne przewody sprzęgłowe
oraz techniczne wyroby gumowe. Firma ma wyjątkowe wyniki biznesowe i szybki wzrost. Poszukuje
przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów z krajów UE dla swoich finalnych wyrobów i form, oferuje
usługi utrzymania wyposażenia produkcyjnego.

RU

BORU20160128003

Rosyjska firma produkująca szeroką gamę urządzeń grzewczych takich jak wentylatory, kurtyny
powietrzne, grzejniki na podczerwień i elektryczne poszukuje agentów i dystrybutorów.

RU

BORU20160323002

Rosyjski producent armatury poszukuje partnerów do zagranicznej dystrybucji w ramach umowy
dystrybucyjnej w obrębie sektora budowlanego.

RU

BORU20160125003

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej klasy klasycznych męskich akcesoriów, takich jak
krawaty, muszki i poszetki poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucji.

RU

BORU20151003010

Rosyjska firma z regionu Krasnojarska, specjalizująca się w produkcji odzieży zewnętrznej, sprzętu
turystycznego (namioty, śpiwory, kurtki, czapki, rękawice z jednym palcem, skarpetki) oraz
wodoodpornych ubrań roboczych i sprzętu dla rybołówstwa, polowania, alpinizmu, etc. z ekologicznych
i naturalnych materiałów, poszukuje partnerów w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług
dystrybucyjnych.

SE

BOSE20160309001

Szwedzki MSP rozwija i produkuje szereg oryginalnych produktów opartych na szwedzkich jagodach
i rabarbaru, takich jak soki, lemoniady, grzane, bezalkoholowe wino, dżem i galaretkę. Wszystkie produkty
są pozyskiwane i produkowane lokalnie, oparte na jagodzie i rabarbarze rosnącym w sąsiedztwie. MSP ma
długą tradycję rozwojową i produkcyjną tego typu produktów i posiada doskonałą reputację w swojej
dziedzinie biznesu. Firma poszukuje nowych dystrybutorów.

SE

BRSE20160329002

Szwedzka marka najwyższej jakości odzieży męskiej poszukuje producenta wysokiej jakości jeansów.
Firma oferuje długoterminową współpracę, wielkość zamówień będzie zwiększać się z czasem.

SE

BRSE20160329001

Duża, międzynarodowa firma z siedzibą w Szwecji z branży podłogowej poszukuje współpracy z małymi
firmami bądź start ‐upami oferującymi innowacyjne produkty do pielęgnacji lub montażu podłóg.

SE

BRSE20160303001

Szwedzka hurtownia sprzętów kuchennych posiadająca krajową sieć dystrybucyjną, poszukuje wałków do
ciasta wykonanych z drewna brzozowego lub bukowego. Wałki powinny być dostępne w dwóch wersji
gładkiej jak i ze wzorem w różnych rozmiarach. Firma chciałaby zawrzeć umowę dystrybucji
z producentem wałków do ciasta.

SE

BRSE20160202001

Szwedzka firma zajmująca się handlem i sprzedażą standardowych i spersonalizowanych produktów
skórzanych poszukuje dostawcy (umowa dystrybucyjna lub agencyjna). Produkty powinny być
wytwarzane z prawdziwej skóry i są to: portfele, pokrowce na tablet, pokrowce na mapy w różnych
rozmiarach oraz aktówki. Firma sprzedaje głównie na rynku skandynawskim, a w szczególności
szwedzkim.

SE

BOSE20160314001

Szwedzka firma ‐ nagradzany producent i sprzedawca organicznych produktów do pielęgnacji skóry ‐
oferuje trzy różne produkty: krem wielofunkcyjny w dwóch rozmiarach, dezodorant i serum do twarzy.
Produkty sprzedawane są w Szwecji, jak i na arenie międzynarodowej, za pośrednictwem kilku sklepów
stacjonarnych i on‐line. Wszystkie produkty pochodzą z trwałego opakowania wykonanego
i zaprojektowanego w Szwecji. Firma poszukuje kooperantów w ramach umów dystrybucyjnych we
Francji, Niemczech, Polsce, Szwajcarii i USA.
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SE

BOSE20160311001

Rodzinny szwedzki tartak poszukuje umów produkcyjnych z producentami domów. Tartak oferuje
dostosowaną tarcicę oraz inne wyroby z drewna, które odpowiadają potrzebom producentów domów.
Produkty są najczęściej przetworzone, aby sprostać wymaganiom klienta, łącznie z mikro wczepami,
wstępnym cięciem, impregnacją, szeroką gamą profili planowania i powlekania zewnętrznej elewacji.
Przetworzone produkty skracają czas, potrzebny do zakończenia produkcji domu.

SE

BOSE20160114001

Poszukiwani są agenci handlowi mogący reprezentować szwedzkiego producent współczesnych mebli
skandynawskich projektowanych na zamówienia takich jak sofy, krzesła, meble oraz łóżka. Dołącz do
producenta w jego międzynarodowym rozwoju i dodaj nowoczesną gamę produktów do swojej oferty
przeznaczoną dla branży hotelarskiej, biurowej i opieki zdrowotnej! Rynkami głównymi są Niemcy
i Włochy, ale także inne rynki europejskie i globalne są brane pod uwagę. Producent poszukuje agentów
handlowych umów.

SE

BOSE20160210002

Szwedzka firma projektująca i produkująca automatycznie prowadzone pojazdy (AGV), którymi są
mobilne roboty wykorzystywane do przenoszenia komponentów i materiałów w obiektach
przemysłowych, poszukuje partnerów z branży automatyki przemysłowej, w celu zawarcia komercyjnych
umów agencyjnych we Francji, Polsce i Czechach. Firma oferuje zarówno standardowe modele jak
i zindywidualizowane AGV.

SE

BOSE20160119001

Oparty na chmurze system obsługi pracy, opracowany przez małą szwedzką firmę, jest obecnie oferowany
nowym klientom, partnerom dystrybucyjnym lub partnerom w ramach umowy joint‐venture w Europie
i poza nią. System pozwala zaoszczędzić czas pracowników terenowych i menedżerów, zmniejsza ryzyko
wystąpienia błędów w całym procesie od etapu opisu stanowiska pracy do fakturowania, a także zwiększa
jakość usług. Działa na platformach Android i Apple i posiada interfejsy końcowego użytkownika do
popularnych systemów ERP i CRM.

SG

BOSG20151211002

Singapurska firma dostarczająca zintegrowane systemy w zakresie oczyszczania wody i powietrza oraz
regulacji temperatury jest zainteresowana podpisaniem umów koncesyjnych, produkcyjnych i usługowych
w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania gminnych ścieków i / lub stref przemysłowych.

SG

BOSG20160309001

Firma z Singapuru produkuje, sprzedaje i serwisuje ultradźwiękowe systemy czyszczenia i nadzoru. Firma
jest zainteresowana, pozyskaniem dystrybutorów w Turcji, Finlandii, Holandii, Bułgarii i Irlandii w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucji.

SG

BOSG20151221001

Producent mebli jest wiodącym Original Design Manufacturer (ODM) w Singapurze. Firma poszukuje
partnerów do dystrybucji swoich produktów w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Turcji.
Firma oferuje również usługi (OEM) Original Equipment Manufacturer dla firm meblarskich z Europy.

SI

BOSI20151211001

Słoweńska firma specjalizująca się w instalacji, konserwacji, konsultingu oraz inżynierii z zakresu
systemów wentylacji, klimatyzacji, grzewczych itp. dla domu i przemysłu oferuje swoje usługi.

SI

BOSI20160108001

Wiodący na świecie producent ze Słowenii oferujący rozwiązania dla instalacji odbiorcy indywidualnego
i biznesowego, dystrybucji energii dla niskiego i średniego napięcia oraz elektroniki, półprzewodników
mocy poszukuje usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa.

SI

BOSI20151112001

Słoweńska firma produkująca (nieseryjnie) drewniane i drewniano‐aluminiowe okna, świetliki, ścianki
przesuwne oferuje swoje produkty na umowę o świadczeniu usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa
handlowego.

SK

BOSK20160114001

Mała słowacka firma oferuje pełen zakres oświetlenia typu LED. Firma posiada własny program
produkujący latarnie uliczne oraz oświetlenie przemysłowe LED. Ponadto, firma oferuje modernizację
zabytkowych lamp i oświetlenia do technologii LED, bez zmiany ich wyglądu. Firma wykorzystuje
w produkcji komponenty najwyższej jakości.

SK

BOSK20160112001

Słowacka firma opracowała nowy typ samolotu dwusilnikowego o niesamowicie aerodynamicznym
kształcie rekina. Firma poszukuje inwestorów / inwestycji dla tego konkretnego projektu. Inwestycje te są
potrzebne do rozpoczęcia produkcji samolotu i dla pokrycia kosztów operacyjnych. Projekt ma
zabezpieczoną przestrzeń roboczą wraz z pasem startowym oraz wykształcony personel.

SK

BOSK20160108001

Słowacka spółka, aktywna w dziedzinie eksploatacji i realizacji głównie technologii środowiskowych,
działająca w zakresie czyszczenia chemicznego i ultradźwiękowego, poszukuje zagranicznych partnerów
biznesowych, w celu zawarcia umowy o świadczenie usług.

TR

BOTR20151202006

Turecka firma programistyczna oferuje rozwiązania dla wypożyczalni samochodów w Turcji. Jej
oprogramowanie jest stosowane do zarządzania flotą wynajmowanych pojazdów. Firma poszukuje
dystrybutorów.

TR

BOTR20151202004

Turecka firma programistyczna z regionu Kayseri specjalizująca się w oprogramowaniu do automatyzacji
sprzedaży biletów dla międzymiastowych linii autobusowych oferuje swoje usługi partnerom w Europie.

TR

BOTR20151209001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji systemów produkcji energii słonecznej oraz do nagrzewania
wody, takich jak panele do kolektorów słonecznych, bojlery, grzejniki oraz zbiorniki akumulacyjne
poszukuje dystrybutorów.

TR

BOTR20151230005

Turecka firma z ponad 30‐letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji przedmiotów ze szkła
poszukuje zagranicznych dystrybutorów i agentów, a także oferuje usługi projektowania i produkcji jako
podwykonawca.

TR

BOTR20151209003

Turecka firma z sektora spożywczego specjalizująca się w produkcji i sprzedaży suszonych orzechów
i przekąsek chce rozszerzyć swoją obecność na rynku europejskim i poszukuje dystrybutorów.
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TR

BOTR20160125002

Turecka firma specjalizująca się w produkcji systemów chłodniczych (szaf chłodniczych, lodówek na
napoje, lad chłodniczych) poszukuje dystrybutorów w Europie, USA i w Rosji.

TR

BOTR20151223001

Turecka firma specjalizująca się w sterylizacji odpadków medycznych dla sektora budowlanego poszukuje
możliwości zawiązania spółki joint venture.

TR

BOTR20151223003

Turecka firma oferuje systemy kinetyczno‐architektoniczne wykonane z aluminium i szkła z wysuwanymi
strukturami dla restauracji, kawiarni, hoteli, basenów, budynków mieszkalnych, patia i obiektów
przemysłowych w ramach umowy produkcyjnej.

TR

BOTR20160317002

Turecka firma specjalizująca się w produkcji okien i drzwi z aluminium poszukuje agentów, dystrybutorów
lub hurtowników wyrobów aluminiowych. Firma oferuje usługi podwykonawstwa partnerom branżowym,
aby wejść na nowe rynki.

TR

BRTR20151218003

Turecki producent szerokiej gamy drzwi wewnętrznych i zewnętrznych poszukuje producenta surowców.
Firma chciałaby zawrzeć umowę produkcji.

TR

BRTR20151203001

Turecka firma przemysłowa współpracuje z dystrybutorami światowych marek odzieżowych. Firma
stworzyła nowy produkt odzieżowy z funkcją fluorescencyjną w swoim centrum badań i rozwoju. Firma
jest zainteresowana podpisaniem umowy produkcyjnej z dostawcami barwnika fluorescencyjnego
mającego zastosowanie w farbowaniu przędzy.

TR

BRTR20151126002

Turecka firma przemysłowa współpracuje z dystrybutorami światowych marek odzieżowych. Firma
stworzyła nowy produkt odzieżowy z funkcją szybkoschnącą w swoim centrum badań i rozwoju. Firma
jest zainteresowana podpisaniem umowy produkcyjnej z producentami szybkoschnących produktów
chemicznych przeznaczonych do tkanin.

TR

BOTR20160108003

Turecki producent wysokiej jakości mebli do siedzenia (tapicerowane krzesła, fotele, ławy, sofy itp.)
opartych o nowoczesne wzornictwo, poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów w krajach
europejskich. Turecka firma posiada 10‐letnie doświadczenie na krajowym i zagranicznym rynku.

TR

BOTR20151218001

Turecka firma specjalizująca się higienicznym pakowaniem mokrych ręczników, cukru, kawy
rozpuszczalnej, śmietanki do kawy, soli, czarnego pieprzu i sanitarnych wykałaczek, poszukuje
dystrybutorów. Ofertę kieruje do firm z branży hotelarskiej, firm turystycznych, kawiarni, restauracji,
sklepów.

TR

BOTR20151216001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji szaf i maszyn CNC, sprężarek, kabin i elektronicznych
urządzeń oraz różnego rodzaju akcesoriów roślin, poszukuje partnerów‐wykonawców w krajach
docelowych.

TR

BOTR20151215003

Turecka firma, specjalizująca się odlewaniem i formowaniem poszukuje partnerów handlowych
i podwykonawców, partnerów przemysłowych w celu nawiązania niezawodnego i długotrwałego
partnerstwa biznesowego. Główną dziedziną firmy są produkty: odlewy z aluminium, cynku i stopu
magnezu poprzez proces formowania. Posiada duże zdolności, aby podpisywać prestiżowe kontrakty
odlewnicze, wymagające wysokiego ciśnienia, produkcji obróbki, formowaniu i obróbki powierzchniowej.

TR

BOTR20160201001

Turecka firma, specjalizująca się w usługach inżynieryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego,
obronnego, produkcji maszyn, kolei i energetyki, opracowała system czarnej skrzynki rozdzielczej pojazdu
do zbierania i analizowania danych dotyczących pojazdu. Firma chce produkować system dla innych firm,
działających w branży motoryzacyjnej i jej dostaw w ramach umowy joint venture.

TR

BOTR20151218002

Turecka firma, z siedzibą w Ankarze, posiada bogate zaplecze produkcyjne w zakresie opakowań z tektury.
Jako specjalista w dziedzinie opakowań kartonowych, firma współpracuje z różnymi klientami z branży
farmaceutycznej do przemysłu spożywczego. Poszukuje partnerów z branży poligraficznej i/lub
papierowej, w celu współpracy przy różnych projektach, na terenie krajów docelowych, w charakterze
podwykonawcy lub umowy produkcyjnej.

TR

BOTR20151215005

Turecki producent i instalator, z siedzibą w Ankarze, specjalizujący się w gipsie, cemencie, wapnie,
perłowcu i innych materiałach budowlanych pochodzenia roślinnego, poszukuje partnerów w charakterze
wykonawcy w krajach docelowych.

TR

BOTR20160204002

Firma zlokalizowana w Istambule realizuje systemy sprawozdawczości i rozwiązania IT dla wszystkich
dziedzin przemysłu, ale w szczególności spożywczego, oczyszczalni ścieków i monitorowania
energetycznego, poszukuje partnerów do współpracy przy projektach przemysłowych na podstawie
umowy o świadczenie usług.

TR

BRTR20151123001

Turecka firma projektant mody w mieście Izmir opracowała odzież dla jednego z najlepszych na świecie
detalistów odzieżowych. Firma poszukuje dostawców fluorescencyjnym odblaskowy przędzy do
porozumienia produkcyjnego w celu wykorzystania reflektorów jako surowca w nowym ubraniu.

TR

BRTR20160209001

Turecki dystrybutor działający w dziedzinie systemów kontroli biologii molekularnej z siedzibą w mieście
Izmir, oferuje szeroką gamę produktów skoncentrowanych na biologii molekularnej i genetyce dla
klientów. Firma poszukuje producentów systemów kontroli stosowanych w biologii molekularnej
i genetyce i chciałaby być dystrybutorem tych produktów.

TR

BOTR20160115001

Turecka firma jest aktywna w produkcji przemysłowego sprzętu kuchennego i poszukuje dystrybutorów,
którzy są zaangażowani w sprzedaż sprzętu kuchennego dla przemysłu oraz wyposażenia hotelowego.
Firma produkuje wszystkie produkty zgodnie z życzeniami i potrzebami klientów.
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TW

BOTW20160205002

Tajwańska firma specjalizująca się w rozwijaniu i produkcji najnowocześniejszych robotów, części oraz
modułów, eksportowanych głównie do Azji, Ameryki oraz Australii poszukuje agentów i dystrybutorów na
rynkach Europy. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów ‐ roboty edukacyjne, bezpieczeństwa,
przemysłowe oraz ich części (kontrolery, napędy, czujniki).

TW

BOTW20151217001

Tajwańska firma, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji urządzeń zabezpieczających przed
zwarciem urządzeń elektrycznych spowodowanych różnymi czynnikami (MCB, RCBO), poszukuje nowych
partnerów, zainteresowanych zawarciem umowy dystrybucyjnej z firmą, w celu poszerzenia rynku zbytu
w Europie.

TW

BOTW20151208001

Tajwańska firma, która specjalizuje się w dziedzinie audio, video, produkcji i montażu okablowania
wykorzystywanego w komunikacji i elektronice przemysłowej, motoryzacyjnej i medycznej, poszukuje
firm lub prywatnych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani zawarciem umowy dystrybucyjnej
z firmą, w celu jej szerszego wejścia na rynek Europy. Firma eksportuje głównie do Azji, Ameryki, Australii
oraz Europy.

UK

BOUK20160218003

Brytyjska firma stworzyła nowe rozwiązanie pozwalające na dostarczanie CO2 roślinom w akwariach.
Produkt pozwala na powstrzymanie rozwoju alg. Jest odpowiednie nawet dla małych akwariów gdzie
niewielkie ilości CO2 pozwalają na uzyskanie pozytywnych efektów dla roślin. Firma poszukuje agentów
i dystrybutorów działających na rynku odżywiania roślin, zdrowia i akwarystyki.

UK

BOUK20160122003

Brytyjska firma stworzyła innowacyjne i tanie rozwiązanie pozwalające na podłączenie telewizora do
szerokopasmowego Internetu przy użyciu posiadanych przez nie urządzeń audio/wideo. Firma jest
zainteresowana sprzedażą licencji.

UK

BOUK20160125002

Brytyjska firma z sektora MŚP będąca wiodącym projektantem transformatorów i cewek, dostarcza swoje
rozwiązania z zakresu energetyki dla różnych sektorów przemysłu ‐ ładowania baterii samochodowych,
inżynierii lądowej i elektrycznej, budowlanego, transportu, górnictwa, morskiego, dystrybucji energii,
kolejowego oraz UP. Firma poszukuje dystrybutorów oraz oferuje możliwość projektowania i produkcji
nowych produktów.

UK

BOUK20160209001

Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem i sprzedażą detaliczną odzieży sportowej (plażowej, na
deskę, surfingowej, snowboardowej) poszukuje agentów i dystrybutorów w Europie.

UK

BOUK20160222005

Firma produkuje zindywidualizowane transformatory techniczne i ich komponenty w małych i średnich
ilościach. Firma wytwarza ponad 3,5 miliona części rocznie w swojej fabryce, która jest położona
w Wielkiej Brytanii. Współpracuje już z dystrybutorami europejskimi ale chce rozszerzyć swoją
działalność na nowe rynki. Firma poszukuje dystrybutora, agenta lub ewentualnej umowy o akwizycje.

UK

BOUK20160120001

Wiodący brytyjski producent zajmujący się przygotowywaniem powierzchni i dystrybucją sprzętu do
wykańczania dostarcza PFP (Bierna Ochrona Przeciwpożarowa) urządzenia przenośne, ścierne,
pneumatyczne, komorowe, sprzęt natryskowy do malowania oraz urządzenia pneumatyczne i elektryczne
dla globalnych partnerów poprzez umowy o świadczenie usług dystrybucyjnej.

UK

BOUK20160205010

Brytyjska firma poszukuje handlowych umów agencyjnych z techniczno‐edukacyjnymi organizacjami,
szkołami budowlanymi lub organizacjami korporacyjnymi w celu zapewnienia szerokiego zakresu usług
doradczych zrównoważonej zabudowy środowiskowej w krajach europejskich.

UK

BOUK20160209007

Brytyjska firma, która produkuje jednokanałowy analizator mechanicznego przetwarzania rutynowych
badań takich jak PT, APTT, fibrynogen i testów krzepnięcia chce rozszerzyć swoją globalną sieć. Efektywny
koszt systemu badania INR można stosować w wielu środowiskach opieki zdrowotnej takich jak:
szpitalnych przychodniach ambulatoryjnych, ośrodkach badawczych, przychodni i klinik zdrowia. Spółka
zamierza dostarczać swoje produkty dystrybutorom działającym w sektorze opieki zdrowotnej oraz
bezpośrednio do organizacji opieki zdrowotnej.

UK

BOUK20160308002

Firma ze Wschodniej Anglii uruchomiła mikro centrum danych dla małych i średnich organizacji
z krytyczną misją funkcjonalności serwera. Zastrzeżona technologia chłodzenia serwera pozwala używać
dużej ilości danych na bardzo małej powierzchni. Urządzenie jest szybkie w instalacji, skalowania
i zdalnego zarządzania. Poszukiwani są końcowi użytkownicy w całej Europie w zakresie umów
dotyczących usług, producentów i szpitali. Poszukiwani są dostawcy na umowy handlowe i dystrybucyjne.

UK

BOUK20151119003

Brytyjska firma o ugruntowanej pozycji na rynku, zajmująca się rzeczoznawstwem i zarządzaniem
nieruchomościami, ma do zaoferowania powierzchnie komercyjne i mieszkalne. Firma poszukuje
inwestorów z deweloperskim portfolio lub firm planujących działalność gospodarczą na terenie Wielkiej
Brytanii, zainteresowanych znalezieniem powierzchni przemysłowych, handlowych czy biurowych.
Oferowana forma współpracy: umowa o świadczenie usług.

UK

BOUK20160219002

Brytyjska firma specjalizująca się w inżynierii białek, prowadząca badania nad nowymi
lekami/biofarmaceutykami, jest gotowa zaoferować swoje doświadczenie i usługi w zakresie produkcji
rekombinowanych białek ("recombinant protein expression"), mniejszym, rozwijającym się firmom,
działającym na rynku farmaceutycznym, agrochemicznym oraz na innych rynkach konsumenckich.
Przewiduje się, że współpraca z tymi firmami będzie miała formę umowy o świadczenie usług.

UK

BOUK20160210004

Brytyjska firma z branży fitness opracowała interaktywny kurs szkoleniowy dla instruktorów fitness
("indoor fitness" i "outdoor fitness"). Kurs łączy w sobie know‐how i doświadczenie firmy w tej dziedzinie
oraz wszelkie niezbędne informacje z zakresu zakładanie, prowadzenia i rozwijania biznesu w branży
fitness. Firma poszukuje agentów zdolnych do pozyskania międzynarodowych klientów (osobistych
trenerów, firm szkolących z tej branży). Pod uwagę brana jest także współpraca na zasadach franczyzy.
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UK

BOUK20160314002

W trosce o zdrowie konsumentów, chcąc zredukować problemy związane z cukrzycą i otyłością, brytyjska
firma opracowała usługę certyfikacji i doradztwa, która ma pomóc producentom w rozwijaniu
i promowaniu tych produktów, które są zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i nie
zawierają cukru. Oferowany system szybko zdobył międzynarodowe uznanie. Obecnie firma poszukuje
producentów produktów żywnościowych, którzy chcieliby zaangażować się we współpracę w ramach
umowy o świadczenie usług oraz innych organizacji/instytucji do współpracy w ramach umowy
franczyzowej lub umowy przedstawicielstwa.

UK

BOUK20160301003

Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji pościeli dla osób cierpiących z powodu problemów
zdrowotnych, długotrwałej choroby, czy niepełnosprawności fizycznej, poszukuje dystrybutorów
i przedstawicieli handlowych dla unikalnej gamy oferowanych produktów wykonanych z 100 % lnu
bambusa. Produkty przynoszą ulgę cierpiącym z powodu astmy, alergii, egzemy oraz kobietom w okresie
menopauzy, zmagającym się z nocnymi potami i uderzeniami gorąca.

UK

BOUK20151123002

Globalna firma sprzedażowa z Londynu oferuje wysoce innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz
usługi w zakresie B2B, których celem jest rozszerzenie działalności biznesowej na rynkach europejskich,
rosyjskim oraz w krajach byłej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Firma poszukuje możliwości
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług z klientami poszukującymi rozwiązań technicznych
i technologicznych, oraz oferuje usługi w zakresie analizy i rozeznania rynków w Europie Wschodniej
i poza nią.

UK

BOUK20151215001

Brytyjska firma zarządzająca popularną aplikacją parkingową, pokazującą kierowcom miejsca do
parkowania (dostępne w strefie ulic oraz poza nią), poszukuje partnerów do współpracy w ramach
umowy o świadczenie usług lub umowy licencyjnej, w celu poszerzenia zakresu stosowania oferowanej
aplikacji.

UK

BOUK20160222002

Brytyjska firma jest dostawcą komercyjnych rozwiązań budowlanych dla firm międzynarodowych. Firma
poszukuje partnerów w Europie i Kanadzie do współpracy opartej na umowie usługowej.

UK

BOUK20160304001

Brytyjska firma zaprojektowała chronioną patentem modułową barierę przeciwpowodziową. System
składa się z dwóch części i może być szybko rozkładany. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy obsługują
lokalne władze, odpowiednie departamenty rządowe oraz administrację drogową i transportową.

UK

BRUK20160229001

Firma brytyjska zajmująca się sprzedażą własnej produkcji w 100% naturalnego kosmetyku do mycia ciała
poszukuje nowych producentów w Europie Środkowej, którzy będą w stanie produkować na dużą skalę.

UK

BRUK20160226002

Brytyjski dystrybutor niszowej inteligentnej energii i automatycznych domowych systemów poszukuje
możliwości poszerzenia swojego portfolio poprzez współpracę z partnerami, którzy dostarczaliby
zarówno oprogramowanie jak i sprzęt w inteligentnej energii, automatycznych domowych systemach do
umowy dystrybucyjnej lub joint venture.

UK

BRUK20160219003

Firma z północno‐wschodniej części Anglii specjalizująca się w rozwijaniu ultra nisko‐kosztowej
słonecznej fotowoltaicznej technologii poszukuje partnerstwa z producentem folii barierowej. Firma
wymaga dostarczenia cienkiej, transparentnej folii barierowej w celu wspierania procesu rozwoju
technologii. Proponowany rodzaj współpracy to umowa usługowa.

UK

BRUK20160219001

Brytyjska firma specjalizująca się w solarnych, fotowoltaicznych technologiach poszukuje współpracy
z trzecią stroną, która może dostarczać i pracować w kooperacji w celu zbadania przeznaczonych foto‐
absorbujących materiałów. Przykłady zawierają nanocząsteczki i materiały oparte na kropkach
kwantowych takie jak CIGS. Partner byłby zobowiązany do dostarczaniu materiału fotowoltaicznego
używanego w testowaniu i opracowywaniu lekkich, elastycznych i niskich kosztowo paneli słonecznych.
Rozważane formy współpracy to umowa usługowa i joint venture.

UK

BRUK20160215001

Brytyjska firma architektoniczna opracowała nowatorską metodę dla przemysłu budowlanego używając
platformy dla produktów architektonicznych i konstrukcji ramowej w celu ułatwienia procesu
projektowania. Rezultatem jest trwały dom modułowy. Firma z siedzibą w Londynie poszukuje możliwości
współpracy w oparciu o umowę dystrybucyjną z firmami transportowymi w celu zarządzania dostawami
w obrębie Europy.

UK

BOUK20160205011

Brytyjska firma zajmująca się budową maszyn stoczniowych i morskich, posiadająca 30‐letnie
doświadczenie w produkcji statków zanurzalnych i półzanurzalnych, oferuje swoje usługi projektowe
i produkcyjne na zasadzie partnerstwa lub usługi podwykonawstwa w zakresie produkcji i spawalnictwa.
Poszukiwani partnerzy to organizacje zajmujące się badaniami naukowymi, rozwojem lub komercjalizacją
urządzeń zasilanych energią fal, energią pływów morskich lub innych morskich systemów (opartych na)
energii odnawialnej.

UK

BOUK20160311003

Brytyjska firma będąca liderem na krajowym rynku w zakresie dostaw wyposażenia do tankowania
i sprzętu do smarowania, poszukuje partnerów w Europie do współpracy w oparciu o umowy
dystrybucyjne.

UK

BOUK20160308004

Brytyjska firma konsultingowa założona w 2013 roku, świadcząca szkolenia z zakresu przywództwa
i zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwom, poszukuje możliwości współpracy z podobnymi
organizacjami z Europy w ramach umowy o świadczenie usług lub umowy typu joint venture.

UK

BOUK20160226001

Brytyjski ekspert w recyklingu i pozyskiwaniu metali szlachetnych (srebro, złoto, platynowce) z odpadów
z licznych sektorów przemysłowych poszukuje przedstawicieli w celu poszerzenia grona odbiorców
w Polsce i Czechach.
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UK

BOUK20160201005

Brytyjska firma produkująca ręcznie robioną luksusową biżuterię i dodatki ze srebra standardowego
poszukuje przedstawicieli i dystrybutorów na terenie Unii Europejskiej.

UK

BOUK20160212003

Brytyjska firma opracowała inteligentnego korepetytora z dziedziny matematyki, który pracuje z uczniem
krok po kroku, koryguje jego próby i dostarcza wskazówki i podpowiedzi z wykorzystaniem odpowiednich
klipów wideo. Firma poszukuje umowy joint venture lub umowy licencyjnej.

UK

BOUK20151113003

Brytyjskie MSP z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania i wykonywania symulacji takich jak
obliczenia mechaniki płynów, analizy FEA lub aerodynamiki elementów / hydrodynamiki oferuje szereg
narzędzi do redukcji cyklu projektowania i testowania komponentów przed umieszczeniem ich
w środowisku operacyjnym. Firma poszukuje partnerów do współpracy z różnych sektorów, takich jak
przemysł lotniczy, motoryzacyjny, morski, spożywczy itp. poprzez podwykonawstwo lub umowy
świadczenia usług.

UK

BOUK20160222001

Brytyjska firma, która przygotowała i wyprodukowała własną gamę karaibskich pikantnych sosów,
marynat i napojów bezalkoholowych poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w Europie.

UK

BOUK20160209005

Brytyjski detalista z siedzibą w północno‐wschodniej Anglii poszukuje przedstawicieli handlowych
i partnerów dystrybucyjnych, przede wszystkim w Europie Wschodniej, w celu zbadania rynków
w kontekście sprzedaży "z drugiej ręki" wyposażenia oraz zabawek dla niemowląt i dzieci.

UK

BOUK20160301004

Firma, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w redukcji emisji tlenku azotu z elektrowni
ciepłowych opalanych węglem, poszukuje agentów handlowych w Turcji, Hiszpanii i Europie Wschodniej,
w celu sprzedaży swoich produktów, którym są palniki węgla i biomasy. Nowa seria ultra‐niskich
palników tlenku azotu spełnia wszystkie normy emisji spalin UE i umożliwia generatorom utrzymywać
elastyczność i wysoki poziomu wydajności.

UK

BOUK20160225001

Brytyjski producent turbin wiatrowych zaprojektował i zbudował innowacyjną turbinę wiatrową, klasy I,
która jest w stanie znieść burzę o mocy do 155mph. Turbina zwiększa siłę przy zmianie warunków
wiatrowych, zmieniając prędkość wirnika, co umożliwia optymalizację współczynnika mocy ostrza. Firma
poszukuje agentów zdolnych do rozwijania nowych projektów w zakresie energii wiatrowej w sektorach
publicznych i prywatnym. Firma jest również w stanie wziąć bezpośredni udział w tych projektach,
poprzez inwestycje finansowe.

UK

BOUK20160210003

Brytyjskie MSP oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu badań klinicznych dla przemysłu
farmaceutycznego, biotechnologii, urządzeń medycznych oraz medycznego przemysłu diagnostycznego.
Firma posiada szczególne doświadczenie w pracy z mniejszymi firmami i jest w stanie przeprowadzić je
przez cały proces prób klinicznych w wielu obszarach. Przewiduje się, współpracę w formie umowy
o świadczenie usług.

UK

BOUK20160211001

Brytyjska firma aktywna w zakresie rozwoju urządzeń medycznych sprzedaje zestawy zabiegowe,
medyczne i chirurgiczne do użytku w salach operacyjnych i mniejszych jednostkach chirurgii. Firma
poszukuje doświadczonego dystrybutora aby sprzedawać swoje medyczne i chirurgiczne zestawy
zabiegowe, które zawierają jednorazowego i wielokrotnego użytku narzędzia chirurgiczne, materiały
eksploatacyjne i serwety chirurgiczne. Produkty firmy są oznaczone znakiem CE i można je dostosować do
potrzeb rynku dystrybutora. Firma dostarcza również porady i pomoc techniczną.

UK

BOUK20160308005

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje możliwości zawarcia umów o świadczeniu usług z organizacjami,
które potrzebują usług modelowania informacji o budynkach do projektów budowlanych. Brytyjska firma
oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie budownictwa, ma duże doświadczenie i szczyci się
wszechstronnym, holistycznym modelem usług modelowania informacji o budynkach.

UK

BOUK20160128001

Brytyjski producent popcornu poszukuje dystrybutorów w całej Europie, by sprzedawać swoje
innowacyjne produkty do supermarketów, delikatesów i wyspecjalizowanych sklepów z żywnością.

UK

BOUK20160224002

Brytyjska firma jest właścicielem największej światowej marki rowerów górskich, wykorzystuje kanały
video na You Tube i inne platformy mediów społecznościowych. Firma poszukuje umów usługowych
z partnerami w Europie, którzy dostarczają usługi i produkty w sektorze kolarstwa i rowerów górskich.

UK

BRUK20160128002

Firma z Irlandii Północnej działająca w dziedzinie marketingu i sprzedaży poszukuje długoterminowego
partnerstwa z producentami wysokiej jakości produktów spożywczych skierowanych do sektora usług
delikatesy/żywność, którzy są zainteresowani sprzedażą eksportową w Irlandii i / lub Wielkiej Brytanii za
pośrednictwem umów agencyjnych. Działalność firmy w zakresie sprzedaży może być realizowana
również jako usługi wsparcia badań rynkowych i marketingowych.

UK

BRUK20160216001

Brytyjska firma technologiczna jest producentem prototypów rozwiązań sprzętu komputerowego
zaprojektowanego dla Energy Demand Response, monitorowania i kontroli (zużycia energii elektrycznej,
częstotliwości i zmienności). Firma została wyróżniona grantem dla prototypowania produktu
i przetestowania go z agregatorami reagowania na zapotrzebowanie w Wielkiej Brytanii. Obecnie firma
poszukuje partnera przemysłowego lub akademickiego z wiedzą i doświadczeniem w sektorze
inteligentnej energetyki w celu dalszego testowania swoich produktów na podstawie umowy
o świadczenie usług.

UK

BRUK20160324001

Nowa brytyjska firma odzieżowa rozwinęła małą, elegancką, 12 częściową kolekcję dla wysokich kobiet.
Poszukiwani są partnerzy zdolni dostosować się do wyższych fasonów i oferujący wysokiej jakości odzież
w celu zawarcia umowy produkcyjnej.
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UK

BRUK20160218001

Brytyjski portal internetowy poświęcony klinicznym badaniom genetycznym poszukuje kontaktu
z laboratoriami badawczymi w całej Europie. Portal jest już wiodącym Centrum Genetyki i sprawia, że
obrót testów jest szybszy dla lekarzy i pacjentów w wielu krajach. Firma z UK będzie działać jako
przedstawiciel handlowy dla laboratoriów badawczych.

UK

BRUK20160229002

Brytyjska firma działająca w zakresie doradztwa produkcji cyfrowej, która współpracuje z dużymi
klientami poszukuje innowacyjnych dostawców technologii cyfrowych aby włączać je do swojej oferty
podczas projektowania interaktywnych stojaków sprzedażowych, komunikacji korporacyjnej, wirtualnej
oraz rozszerzonej rzeczywistości, filmów interaktywnych, wystaw, wydarzeń na żywo. Brytyjski klient
będzie promować technologię wśród swoich klientów z zamiarem dystrybucji produktów na rynku
brytyjskim.

UK

BRUK20151102002

Brytyjska firma naukowa z siedzibą w północno‐wschodniej Anglii działa we współpracy z innymi firmami
opieki zdrowotnej i instytucjami akademickimi, w celu świadczenia usług badawczo‐rozwojowych dla
naturalnych produktów do pielęgnacji skóry. Firma poszukuje europejskiego partnera, który posiada
zdolność do produkcji wysokiej jakości, naturalnych produktów do pielęgnacji skóry na rynku światowym.
Firma oferuje umowę produkcyjną dla producentów kosmetyków do pielęgnacji skóry.

UK

BRUK20160322001

Ugruntowana brytyjska firma zajmująca się projektowaniem odzieży dla dzieci poszukuje producentów
wysokiej jakości jedwabiu i koronki w ramach umowy produkcyjnej.

UK

BRUK20160321002

Firma z Wielkiej Brytanii, która opracowała innowacyjny produkt do zastosowania zewnętrznego
poszukuje partnerów europejskich w celu wyprodukowania lub dostawy konfekcjonowanej tkaniny,
tasiemek z tkaniny, lin i sznurków przemysłowych. Firma oferuje umowę produkcyjną lub umowę
o świadczenie usług.

UK

BRUK20160223001

Brytyjska firma opracowała innowacyjny, dźwiękowy detektor alarmu dla szpitali. Urządzenie aktywuje
system przywołania pielęgniarki po wykryciu alarmu sprzętu medycznego. Jest to szczególnie interesujące
dla szpitali, gdzie duża część łóżek znajduje się w pokojach jednoosobowych. Detektor może selektywnie
pracować z wszystkimi nowymi i istniejącymi technologiami opieki medycznej. Firma poszukuje
ugruntowanego, niezawodnego producenta tego wyrobu do jego uruchomienia w Europie i na świecie.

UK

BOUK20160122002

Brytyjska firma z siedzibą w północno‐wschodniej Anglii, specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju
nowych, innowacyjnych urządzeń medycznych. Firma poszukuje możliwości handlowych, w których
mogłaby wykorzystać swoją wiedzę do projektowania i rozwoju nowych, innowacyjnych produktów na
rynku opieki zdrowotnej. Firma chce rozszerzyć swoją bazę klientów na rynek europejski i oferuje umowy
o świadczenie usług lub umowę produkcyjną.

UK

BOUK20160108001

Ulokowana w Wielkiej Brytanii mała, ale wyjątkowa firma z doświadczeniem z pierwszej ręki,
zdobywanym przez wiele lat, w zakresie afrykańskiej komunikacji biznesowej, kulturalnej, zrozumienia
społeczno‐gospodarczego i politycznego pogłębiania stosunków gospodarczych. Ich wykonywane na
zamówienie usługi są kluczowe dla realizowania współpracy gospodarczej pomiędzy firmami
europejskimi oraz subsaharyjskimi. Firma poszukuje firm (do współpracy w ramach umowy o świadczenie
usług) w Europie oraz/lub w Afryce, które potrzebują pomocy w kontaktach biznesowych między sobą.

UK

BOUK20160216001

Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji najwyższej jakości gazów w tym dla akwarystyki,
opracowała nowy, przyjazny dla użytkownika butelkowany tlen, który dostarcza ludziom w obszarach
silnie zanieczyszczonych źródło świeżego powietrza do oddychania. Unikalna technologia składowania
gazu umożliwia przechowywanie 26 litrów świeżego powietrza w butelce. Firma poszukuje agentów i /
lub dystrybutorów na terenach silnie zanieczyszczonych, w szczególności, ale nie tylko w Chinach, Rosji
i Japonii.
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