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

Nr ref.

BE

BOBE20141230002

BE

BOBE20130828001

BE

BOBE20130909001

BE

20120404056

BG

BOBG20150116002

BG

BOBG20131210001

CZ

BOCZ20150318001

CZ

BOCZ20150309001

Treść oferty
Belgijska firma zajmująca się B&R technologii związanych z eksploracją danych,
tekstu i sieci oraz wizualizacji graficznej dla zastosowań biznesowych oferuje
szeroki wachlarz rozwiązań dla klientów. Firma poszukuje dystrybutorów.
Belgijska firma, specjalizująca się w produkcji na dużą skalę mikro alg
"Nannochloropsis" i "Isochrysis", poszukuje przedstawicieli handlowych i
dystrybutorów w Europie. Produkt oferowany jest w postaci zamrożonej, suchej
biomasy, gotowej do użycia w wylęgarniach ryb, takich jak: dorada i okoń morski
oraz w szkółkach ostryg. Oferowane produkty mogą być wykorzystane do
uzyskania szybkiego rozwoju i wzrostu narybku (Rotifera) do stadium larwalnego,
są także idealne do wykorzystania w technologiach zielonych wód ("green water
technology").
Belgijska firma specjalizująca się w produkcji czekoladek z likierem i czekoladę
piwnych z płynnym nadzieniem. Firma stworzyła zestaw smaków
rozpoznawalnych na innych rynkach. Aktualnie poszukują dystrybutorów. Otwarci
są również na kooperacje z browarami, które chciałyby aby ich wyrób został
przetworzony i wykorzystany w produkcji unikatowych czekoladek. We
współpracy z innymi producentami czekolady, można by stworzyć własne
czekoladki z likierem lub piwem pod prywatną marką.
Belgijska firma specjalizująca się w modzie i produktach dla przyszłych matek
poszukuje franczyzobiorców i dystrybutorów z sektora detalicznego.
Bułgarska firma, producent odstraszaczy ciem i komarów, klejów, taśm klejących i
zapalniczek oferuje swoje towary dla zainteresowanych dystrybutorów w krajach
docelowych. Oferowane odstraszacze są oparte na naturalnych składnikach i nie
są szkodliwe dla zdrowia ludzi. Kleje są przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym i biurach, w tym do małych napraw urządzeń i sprzętu. Zapalniczki są
podzielone na kilka grup, w tym serii luksusowych.
Bułgarska firma założona w 2006 roku zajmuje się mrożeniem warzyw. Firma
kupuje warzywa prosto od bułgarskich rolników i przetwarza je w 4 chłodniach o
powierzchni 3850 m2. Firma oferuje zielony groszek, kukurydzę, zieloną fasolę,
kalafiory, brokuły i paprykę. Produkty są pakowane dla odbiorców hurtowych
oraz w 400 g torebkach na potrzeby hoteli i gastronomii. Firma może pakować
swoje produkty w inne rodzaje opakowań na życzenie klienta. Firma poszukuje
dystrybutorów.
Czeska firma specjalizująca się w produkcji i rozwijaniu kompletnych linii
kosmetyków i suplementów diety do leczenia egzemy atopowej bez użycia
kortykosteroidów, poszukuje dystrybutorów.
Czeska firma specjalizująca się w dystrybucji na rynku czeskim produktów
pomocy medycznej dla osób starszych w domach opieki, prywatnych
ambulansach i szpitalach poszukuje partnera dystrybucyjnego w Polsce.
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Kraj

Nr ref.

DE

BRDE20150319002

DE

BODE20150223001B

DE

BODE20150223001A

DE

BODE20150225001

DE

BODE20140902004

EE

BOEE20150318001

EG

BOEG20150104001

ES

BOES20150209001

ES

BOES20140903001

ES

BOES20150212001

ES

BOES20140903002

Treść oferty
Niemiecka firma specjalizująca się w technologiach, procedurach i systemach
operacyjnych maszyn dla przetwórstwa mięsnego i serów. Firma szuka partnerów
w Polsce, Słowacji i Czechach, którzy mogliby produkować specjalne części
poprzez obracanie, wałkowanie i spawanie stali nierdzewnej.
Inwestor i firma z sektora MŚP z Niemiec zaprojektowała proste urządzenie do
krojenia kilku bułek jednocześnie. MŚP specjalizuje się w produkcji wyrobów
metalowych i urządzeń. Produkt został zaprojektowany, aby uprościć krojenie i
proces dostawy. Zamiast kroić ręcznie używając wielu ruchów rąk, wiele bułek
można przekroić za jednym razem, w zależności od rozmiaru bułki. Partnerzy,
którzy są poszukiwani powinni posiadać znajomość przetwórstwa spożywczego i
być zainteresowana umową na usługi dystrybucyjne.
Niemiecka firma (wynalazca) zaprojektowała proste urządzenie do krojenia kilku
podłużnych bułek równocześnie. Firma specjalizuje się w produkcji urządzeń i
wyrobów metalowych. Oferowany produkt został opracowany w celu
uproszczenia krojenia i serwowania pieczywa. Dzięki niemu ręczne krojenie może
być zastąpione jednym cięciem, w zależności od wielkości bułki. Poszukiwani są
partnerzy gotowi podjąć współpracę w ramach umów dystrybucyjnych,
posiadający doświadczenie w sektorze spożywczym.
Niemieckie MŚP produkuje aktywne, sterowane cyfrowo kolumny głośnikowe.
Produkty oferują kompaktowe, samozasilane rozwiązanie sterujące do cyfrowego
przetwarzania sygnału (DSP) dla niemalże każdych, wymagających
architektonicznie instalacji dźwiękowych. Instalacje wykonano w ratuszach, w
portach lotniczych, kościołach, meczetach, halach widowiskowych, operowych,
na uczelniach i stadionach sportowych. Firma poszukuje dystrybutorów i
licencjobiorców.
Innowacyjna i dobrze znana firma z północnych Niemiec, z ponad 20 letnim
praktycznym doświadczeniem w branży wiatrowej produkuje małe, solidne
turbiny wiatrowe dla systemów on‐i off‐grid. Teraz chcieliby poszerzyć swoją
działalność międzynarodową i dlatego szukają partnerów w Europie. Partnerstwo
będzie zawierać sprzedaż produktów, jak również montaż i konserwację
systemów.
Estońska spółka skoncentrowana na hurtowej sprzedaży zwierząt, oferuje węże,
papugi, żółwie, ryby i rośliny akwariowe, poszukuje dystrybutorów do sprzedaży
swoich zwierząt do ogrodów zoologicznych, domowych i sklepów.
Wiodący egipski producent oraz eksporter klasycznych mebli oraz reprodukcji
antycznych mebli posiada w swojej ofercie ponad 500 modeli z XVIII i XIX w., jak
również klasyki z czasów Ludwika XV i XVI. Firma poszukuje dystrybutorów.
Hiszpańska firma, która produkuje i sprzedaje: nawozy stałe, nawozy płynne,
specjalne składniki odżywcze, biostymulanty, dodatki przemysłowe i paszę dla
zwierząt poszukuje pośredników handlowych.
Mała hiszpańska firma badawcza zajmująca się rozwijaniem urządzeń i robotów
do działań podwodnych oferuje usługi projektowania urządzeń mechanicznych i
elektronicznych oraz zaawansowane prototypowanie i produkcję takich urządzeń.
Firma poszukuje dystrybutorów w krajach Europy.
Hiszpańska firma zajmująca się eksportem produktów żywnościowych: oliwy,
wina, szampana, konserw rybnych, dżemów, hiszpańskiego nugatu i czekolady,
pakowanych dań gotowych, oferuje dystrybucję tych produktów w Hiszpanii oraz
poszukuje pośredników handlowych do dystrybucji swoich wyrobów na innych
rynkach.
Hiszpańska firma z doświadczeniem w komercjalizacji i marketingu produktów
lokalnych (Majorka i Baleary) na rynkach zewnętrznych, która reprezentuje grupę
wysokiej jakości produktów z Majorki i Balearów, takich jak wino, oliwa z oliwek i
alkohol. Firma poszukuje dystrybutorów lub importerów na rynkach
europejskich.
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Kraj

Nr ref.

ES

BOES20141028001

ES

BRES20150212001

ES

BOES20150310001

ES

BOES20141225007

FI

BOFI20150206001

FI

BRFI20141218002

FR

BRFR20150316001

FR

BOFR20140303005

FR

BOFR20131119001

FR

20130426006

FR

BOFR20140210001

Treść oferty
Od 1942 roku, ta rodzinna firma produkuje tradycyjne produkty wykonane z
autochtonicznej rasy świń "porc negre". Opracowanie tych kiełbasek jest częścią
tradycyjnej kultury Majorki. Najbardziej znaną z nich jest sobrasada. Firma
obecnie rozszerza rynki oraz poszukuje dystrybutorów, agentów i importerów w
krajach europejskich.
Hiszpańska firma specjalizująca się w dystrybucji jedzenia, orzechów, słodyczy,
ciasteczek, cukierków, czekolady i pikantnych produktów oferuje swoją sieć
sprzedaży producentom z Europy i Chin.
Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy serów (miękkich,
twardych, kremowych) z mleka krowiego i koziego, posiadających certyfikat "
Protected Designation of Origin". Firma poszukuje dystrybutorów na swój ser z
mleka koziego “Torta del Casar”.
Hiszpański producent luksusowych kobiecych butów poszukuje agentów,
dystrybutorów oraz hurtowni posiadających dobre kontakty w sklepach
modowych i designerskich, oferujących luksusowe produkty dla kobiet.
Fińska firma stworzyła mobilny system wymiany informacji o stanie zdrowia
pacjenta, który zbiera, analizuje i przekazuje informacje pomiędzy lekarzami oraz
pacjentami z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi. Firma poszukuje
agentów i dystrybutorów, licencjobiorców oraz partnerów biznesowych
zainteresowanych promowaniem jej produktu.
Fińska firma specjalizująca się w projektowaniu bezpiecznych produktów
bezpieczeństwa dla domów poszukuje producenta zdolnego do wytwarzania
wysokiej jakości optycznych czujników dymu. Producent powinien być w stanie
produkować około 300.000 wysokiej jakości produktów według różnych
projektów rocznie. Firma jest zainteresowana umową produkcyjną.
Francuska firma, producent szerokiego wachlarza detektorów smogu
elektromagnetycznego i dystrybutor rozwiązań ochronnych mających na celu
redukcję ekspozycji pola elektromagnetycznego, poszukuje europejskiego
partnera w celu nawiązania współpracy opartej o umowę produkcyjną lub
dystrybucyjną. Poszukiwany partner, najlepiej w obszaru Unii Europejskiej,
powinien być zdolny do produkcji niektórych wyrobów, obecnie
dystrybuowanych przez firmę francuską, zwłaszcza wielokrotne gniazda
elektryczne zabezpieczane wieczkami, zabezpieczane kable zasilania dla
komputerów przenośnych i kable USB.
Założona w 2002 roku francuska firma projektuje, produkuje i dystrybuuje
produkty dla sektora zdrowia. Firma poszukuje pośredników handlowych
zainteresowanych dystrybucją maszyn do liczenia farmaceutyków dla aptek,
szpitali, uniwersytetów, firm farmaceutycznych oraz ich podwykonawców.
Francuska firma, z siedzibą w północnej Francji, specjalizuje się w produkcji
mrożonek z gotowanych warzyw i owoców morza dla supermarketów (markowe
lub pod prywatną etykietą), hurtowników, gastronomii, usług żywności i grup
gastronomicznych. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne, zdolności
produkcyjne to ponad 27.000 ton rocznie. Każdego roku prezentuje swoje
innowacje na Wystawie Europejskiej Seafood w Brukseli. Firma poszukuje
partnerów do rozwoju sieci dystrybucyjnych z supermarketami, hurtowniami,
firmami cateringowymi.
Francuska firma z sektora MŚP zajmująca się produkcją urządzeń do podnoszenia
i przenoszenia ciężki ładunków, używających technologii próżniowych i
automatyzacji poszukuje agentów i dystrybutorów w celu poszerzenia swojej
obecności na rynkach zagranicznych. Firma posiada ponad 40‐letnie
doświadczenie w eksporcie.
Francuski producent kół i kółek poszukuje dystrybutorów / partnerów
handlowych. Firma produkuje również wózki, meble drzwi oraz osprzęt.
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Kraj

Nr ref.

FR

BOFR20150316003

FR

BOFR20130917001

FR

BOFR20150107001

FR

BOFR20150227001

FR

BRFR20131008001

FR

20110921031

GR

BOGR20150317001

HR

BOHR20141125001

HU

BOHU20150113001

Treść oferty
Renomowana francuska firma w dziedzinie sprzętu sportowego w szczególności
sprzętu do szermierki wysokiego poziomu współzawodnictwa pragnie zwiększyć
sprzedaż eksportową swoich produktów pod własną marką.
Francuska firma, z siedzibą w północnej Francji, jest wiodącym producentem
cykorii, począwszy od procesu hodowli do procesu przetwarzania. Produkty
oferowane przez firmę obejmują paloną cykorię, płynne koncentraty, ekstrakty
błyskawiczne (instant), mączkę oraz słodziki do gorących napojów. Firma
poszukuje dystrybutorów dla swoich gotowych produktów lub partnerów
przemysłowych opakowań pojemnościowych, którzy byliby zainteresowani
kupnem cykorii luzem i dystrybucji w ramach lokalnej marki.
Francuski producent wełny drzewnej opracował podkłady z wełny drzewnej
używanej jako ściółka do transportu drobiu (kurcząt). Produkt zapobiega
rozprzestrzenianiu małych stóp pisklęta i pozwala na czysty transport. Firma
poszukuje dystrybutorów dobrze rozwiniętych na rynku drobiu w celu sprzedaży
podkładów.
Francuska firma z okolic Paryża chce wypromować swój produkt spożywczy ‐
odsączone z wody, przyprawione chipsy z jarmużu. Oferowany produkt to
zdrowa, posiadająca wysoką wartość odżywczą (przeciwutleniacze, kwasy omega
3‐6‐9, witaminy, wapń, białka) i walory smakowe, przekąska. W celu zachowania
wszystkich wartości odżywczych, proces odwodnienia liści jarmużu odbywa się w
niskiej temperaturze. Firma poszukuje dystrybutorów za granicą.
Francuska firma, szkoła i dystrybutor sprzętu do kitesurfingu, oferuje przez cały
rok zorganizowane wycieczki kitesurfingu w Languedoc Roussillon (południe
Francji) miejscowości, gdzie ten sport się narodził. Firma poszukuje partnerów ‐
tour operatorów specjalizujących się w wyjazdach sportowych i przyrodniczych.
Obecnie, firma oferuje jeden pakiet podróży, ale jest w stanie rozbudować swoją
ofertę zgodnie z potrzebami klienta, włączając inne sporty wodne (stand up
paddle ‐ rodzaj surfingu, windsurfing, kajak itp.)
Francuska firma specjalizująca się w opracowywaniu koncepcji i komercjalizacji
naturalnie pozyskiwanych suplementów diety, wszystkich produkowanych we
Francji. Opracowała różne zakresy: przeciw wypadaniu włosów, antystresowe,
przebarwienia skóry, a także suplementy przeznaczone do odchudzania. Ich
najbardziej innowacyjny produkt dotyczy obszaru odchudzania, wykorzystując
kawę i napoje takie jak herbata i czekolada, które w przyjemny sposób
wspomagają utratę wagi.
Celem firmy jest poszukiwanie dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, aby
rozwijać swoją działalność za granicą. Produkty mogą być również dystrybuowane
pod własnymi markami. Firma posiada ugruntowaną sieć dystrybucji we Francji:
w aptekach, punktach farmaceutycznych, innych sklepach detalicznych
ukierunkowanych na wybranych klientów kluczowych. Ich produkty są
dystrybuowane również na niektóre rynki międzynarodowe.
Grecka firma z ponad 50‐letnim doświadczeniem w sprzedaży i obsłudze
analitycznej oprzyrządowania/sprzętu oferuje swoje zapasy części zamiennych do
narzędzi analitycznych i urządzeń laboratoryjnych, które nie są już produkowane.
Firma poszukuje organizacji/firm, które używają bądź serwisują takie urządzenia
w celu nawiązania umowy dystrybucyjnej lub umowy o świadczenie usług w
zakresie dostępnych części.
Uniwersytet w Chorwacji zaprojektował wieloczęściowy kostium teatralny do
szybkiego i łatwego przebrania się na pojedynczy występ. Uniwersytet poszukuje
partnerów zagranicznych na ugruntowanym rynku w celu zawarcia umowy o
dystrybucji. Licencjonowanie jest również brane pod uwagę.
Węgierska firma zajmują się produkcją naturalnej żywności i kosmetyków z
lawendy i ziół oferuje usługi podwykonawstwa oraz poszukuje dystrybutorów.
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Kraj

Nr ref.

HU

BOHU20150223001

HU

20130513050

IL

BOIL20150312001

IL

BOIL20141230001

IN

BOIN20150304001

IT

BOIT20141219009

IT

BRIT20150310001

IT

BOIT20141219016

IT

BOIT20150127002

IT

BOIT20150121002

LV

BOLV20141223005

Treść oferty
Zespół naukowców z uniwersytetu, węgierski spin‐off opracował urządzenie do
automatycznej oceny jakości higieny rąk. Urządzenie zapewnia obiektywną ocenę
dla personelu dotyczącą czystości, skutecznie minimalizuje zakażenia szpitalne.
Urządzenie może być stosowane w służbie zdrowia, domów opieki, domach
gościnnych i dla przemysłu spożywczego, produkcji czystych technologii,
biotechnologii i produkcji związanych z ww. branżami. Firma poszukuje
dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych działających w sprzedaży
higienicznych, produktów medycznych.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji automatów sprzedających
poszukuje dystrybutorów działających w sektorach turystycznym i hotelarskim.
Izraelska firma stworzyła enzymatyczną metodę przetwarzania UCO (zużytego
oleju do smażenia) oraz innych tłuszczy na biodiesel. Firma poszukuje odbiorców
tego typu paliwa. Jego zaletami są wysoki poziom energetyczny, niska emisja
węgla, niska cena. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i licencjobiorców.
Izraelska mała firma specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji OTC (leków
bez recepty), unikalnych preparatów / kombinacji z dodatkiem wartości
medycznej. Firma opracowała butelkę dla pojedynczej dawki kropli do oczu do
smarowania i poprawy nawilżania powierzchni oka. Jednostką pojedynczej dawki
jest konserwant zamykany, gwarantujący sterylność do 12 godzin, nadaje się do
sztywnych i przepuszczalny dla gazu noszących soczewki kontaktowe. Poszukuje
agentów, dystrybutorów w różnych krajach.
Hinduska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i eksportem szerokiej
gamy produktów, m.in. złączek, kołnierzy hydraulicznych, klamr na rury,
szybkozłączek oraz produktów na zamówienie. Jej produkty są zgodne z
międzynarodowymi normami DIN, SAE, ISO, JIS. Firma poszukuje partnerów na
rynku europejskim.
Włoska firma produkująca uniwersalne gleby i nawozy poszukuje dystrybutorów i
hurtowników. Firma oferuje naturalne, przyjazne dla środowiska i łatwe w użyciu
produkty.
Firma włoska, lider w produkcji wysokiej jakości wentyli i innych części do
ogrzewania, hydrauliki, pomiarów ciepła, klimatyzacji, systemów odnawialnych,
poszukuje dostawców we wschodniej Europie, Dalekim Wschodzie i Ameryce.
Poszukuje umów podwykonawstwa i produkcji.
Włoska firma rzemieślnicza specjalizująca się w konstrukcji trumien dla
domowych psów i kotów poszukuje partnerów do dystrybucji za granicą.
Włoska firma jest liderem w kontroli hałasu, przemysłowym i cywilnym
wygłuszaniu. Projektuje i buduje kabiny dźwiękoszczelne, bariery, wyciszacze,
drzwi akustyczne, okna, dymniki, komory audiometryczne. Pracuje w różnych
sektorach rynku: przemysłowym, cywilnym, architektury, medycznym, lotniczym,
motoryzacyjnym, morskim, medialnym. Poszukuje usług pośrednictwa
handlowego (agentów, przedstawicieli i/lub dystrybutorów).
Ten włoski hotel powstał w wyniku renowacji zabytkowej, XVII‐wiecznej willi,
składającej się z budynku głównego z 14 pokojami i apartamentem oraz
przybudówki z 12 pokojami i arkadami, która dziś jest używana jako restauracja.
Hotel znajduje się około 30 minut od Wenecji, Padwy i innych ciekawych,
zabytkowych miast (Chioggia, Riviera del Brenta), słynących ze wspaniałych willi
weneckich. Poszukiwani są partnerzy wśród biur podróży i touroperatorów,
gotowi podjąć współpracę w ramach umów przedstawicielstwa handlowego.
Łotewski producent mebli poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych, którzy są gotowi do dystrybucji mebli do salonów jadalnych (pokoi
gościnnych), mebli pokojowych, mebli do sypialni, zestawów mebli kuchennych i
mebli gabinetowych.
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Kraj

Nr ref.

LV

BOLV20141223004

LV

BOLV20141223003

NL

BONL20150109001

NL

BRNL20150109001

NL

BONL20140215001

NL

BONL20131009001

NO

BRNO20150204001

RO

20130227014 BO

RO

20121016022 BO

RO

BRRO20141230004

RO

BORO20141231019

RS

20121224010 BR

Treść oferty
Łotewski producent świeżego soku brzozowego, poszukuje partnerów z branży
spożywczej ‐ dystrybutorów, importerów, hurtowników żywności organicznej,
właścicieli małych sklepów. Przyszła współpraca odbywałaby się na zasadzie
umów o świadczenie usług dystrybucji.
Łotewski producent półproduktów spożywczych z ponad 15letnim
doświadczeniem oferuje szeroki asortyment półproduktów ryżowych. Firma
chciałaby nawiązać partnerstwo z dostawcami żywności lub innymi pośrednikami
handlowymi.
Holenderska firma oferuje szeroką gamę toreb polipropylenowych w małych i
dużych rozmiarach, materiały przeciwpotliwe i torby papierowe dla przemysłu
spożywczego. Firma poszukuje dystrybutorów i/lub agentów.
Holenderska firma posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku w Holandii w
sektorze opakowań dla żywności jest zainteresowana sektorem opakowań
żywności. Firma jest zainteresowana kontaktem z potencjalnymi partnerami
produkującymi opakowania mogące stanowić poszerzenie wachlarza dotychczas
oferowanych produktów ‐ worki polipropylenowe, materiały anti‐fog i torby
polietylenowe i papierowe. Firma jest otwarta na współpracę na zasadzie
handlowej umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej.
Holenderska firma ‐ producent składników piekarniczych, opracowała nową
koncepcję "wypiekaj sam", opartą na wysokiej jakości chlebie na zakwasie. To
bardzo interesująca oferta , nie tylko dla hoteli, restauracji i firm cateringowych,
ale również dla indywidualnych konsumentów. Firma poszukuje dystrybutorów,
hurtowników i sprzedawców detalicznych oraz partnerów, którzy mają kontakty
w obu tych sektorach.
Holenderska firma opracowała zasilane energią słoneczną, napędzane
elektrycznie narzędzie do usuwania chwastów, które zastępuje pielenie ręczne.
Ten sposób usuwania chwastów jest często stosowany w rolnictwie
ekologicznym, gdzie użycie innych środków do usuwania chwastów lub
zapobiegania chwastom jest zabronione. Do tej pory tego rodzaju chwastowniki
napędzane były silnikami na paliwo, tak jak małe traktory. Firma sprzedała wiele
narzędzi napędzanych energią słoneczną do usuwania chwastów w Holandii i
poszukuje dystrybutorów i agentów aby sprzedać swój produkt w innych krajach.
Norweska firma specjalizująca się w urządzeniach dźwigowych do pontonów/
małych łódek i dyszy wodnych używanych w łodziach motorowych z kabiną. Firma
poszukuje partnerów do produkcji urządzeń dźwigowych. Poszukiwany partner
powinien być wysoko wykwalifikowany silnie nastawiony na jakość i
kompetentny w gięciu rur, spawaniu stali nierdzewnej, montażu i pakowaniu.
Firma oferuje umowę produkcyjną.
Rumuńska firma zajmująca się wydobywaniem i przetwarzaniem kamienia
produkuje kamienny fornir, płyty chodnikowe i inne tego rodzaju produkty. Firma
poszukuje dystrybutorów oraz oferuje usługi podwykonawstwa.
Zlokalizowana w Transylwanii, rumuńska spółka, działająca w dziedzinie produkcji
włókna szklanego oraz wzmocnionych produktów poliestrowych, przekierowuje
swoją działalność w kierunku materiałów i urządzeń / urządzeń stosowanych w
rehabilitacji zdegradowanej nawierzchni asfaltowej (pochodzącej z Wielkiej
Brytanii), jest zainteresowana znalezieniem zagranicznego partnera do spółki
joint venture w celu wspólnej pracy na rynku rumuńskim.
Dystrybutor i sprzedawca detaliczny produktów stomatologicznych i medycznych
z Rumunii, poszukuje producentów takich produktów.
Rumuńska firma produkująca świecie z wosku pszczelego i dekoracje o
różnorakich kształtach oraz perfumowane olejki eteryczne poszukuje partnerów
handlowych i dystrybutorów.
Serbska firma specjalizująca się w dystrybucji obwodów, komponentów, sprzętu
multimedialnego, gier i akcesoriów do gier, oferuje swoje usługi jako
dystrybutora firmom z sektora IT.
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Kraj

Nr ref.

RS

20120919008 BO

SE

BOSE20141218001

SE

BRSE20150310001

SI

BOSI20150310001

SI

BOSI20150302001

TR

BOTR20150107001

UK

BOUK20150207001

UK

BOUK20150122003

UK

BOUK20140303001

UK

BRUK20150303001

UK

BOUK20150209003

Treść oferty
Mała Serbska firma specjalizująca się w produkcji złączek dla sektora
budowlanego oraz do rurociągów poszukuje dystrybutorów.
Szwedzki MŚP działający w sektorze energii odnawialnej opracował palnik i kocioł
do ogrzewania powierzchni mieszkalnej z bardzo wysoką wydajnością i
funkcjonalnością. Palnik w połączeniu z szytym na miarę kotłem może osiągnąć
wydajność nawet 92%. Pieniądze, przestrzeń i czas są zaoszczędzane. System jest
łatwy w instalacji i utrzymaniu. Poszukiwani są partnerzy do umowy
dystrybucyjnej, w tym sprzedaży, instalacji i doradztwa technicznego.
Nowopowstała szwedzka firma zlokalizowana w południowej Szwecji poszukuje
hurtowni / producentów wysokiej jakości akcesoriów / wyposażenia dla dzieci w
wieku 0‐3. Firma szuka produktów takich jak wózki, łóżeczka, foteliki
samochodowe, zabawki, ubranka i inne produkty dla dzieci 0‐3.
Duży, słoweński producent okien i drzwi prezentuje nowe, innowacyjne systemy
wentylacyjne montowane w/nad/obok okna. W porównaniu do innych rozwiązań
dostępnych na rynku produkt ten jest o 50% wydajniejszy i może zachować 87%
ciepła. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do dystrybucji potencjalnie
zainteresowanych joint venture.
Słoweńska firma produkująca specjalne słoje (ze zgłoszeniem patentowym) do
produkcji domowych kefirów poszukuje dystrybutorów i detalistów na całym
świecie. Ten produkt został zaprojektowany na Słowenii i wyprodukowany w UE.
Stworzony został do przygotowania domowej roboty kefiru. Firma oferuje
współpracę w oparciu o kontrakt agencyjny i umowę na usługi dystrybucji.
Turecki producent wyposażenia kuchni przemysłowych jest jedną z wiodących
firm w branży. Firma specjalizuje się w piecach do wypiekania pizzy, Doner
Kebab'ów, piekarników, grilli do kurczaka, przenośnych tosterów, grilli typu
Salamandry, maszyny do hot dog itp. Mają już doświadczenie w eksporcie do
wielu krajów europejskich, ale chcieliby rozszerzyć swoją działalność, oferując
dystrybucje i pośrednictwo handlu prawami do pozostałych krajów europejskich.
Brytyjska firma z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju innowacyjnych
suplementów diety poszukuje dystrybutorów dla innowacyjnego płynnego
hialuronianowego suplementu diety, który jest bardzo skuteczny przy
dolegliwościach stawów. Firma potencjalnym partnerom oferuje szkolenie,
wsparcie techniczne i możliwość dystrybucji nowych produktów, które aktualnie
są rozwijane.
Projektant ‐ zwycięzca międzynarodowej nagrody i brytyjski producent
oświetlenia zewnętrznego i mebli miejskich z siedzibą we wschodniej części Anglii
poszukuje dystrybutorów i agentów w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech,
Włoszech, Grecji i Polsce.
Brytyjska firma produkuje i dostarcza szereg innowacyjnych, wielokrotnego
użytku bandaży chłodzących, które są wykorzystywane na rynku w branży
medycznej i sportowej. Firma poszukuje dystrybutorów na sprzedaż swoich
produktów na rynki.
Brytyjska firma działająca w branży okulistycznej wychodzi poza swój lokalny
rynek, na którym działa na szeroką skalę i oferuje usługi jako agent/ dystrybutor
dla różnego typu sprzętu audiologii.
Mała firma brytyjska, producent produktów stomatologicznych i produktów do
higieny jamy ustnej opracowała szereg past do zębów i płynów do płukania ust,
których składniki aktywne są w pełni naturalne. Firma oferuje potencjalnym
nowym partnerom szkolenia, bieżące wsparcie techniczne oraz dostęp do
nowych produktów, które są obecnie w fazie rozwoju. Firma poszukuje
dystrybutorów z dostępem do rynku stomatologicznego i produktów higieny jamy
ustnej.
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Kraj

Nr ref.

UK

BOUK20150313001

UK

BRUK20150303002

UK

BOUK20141222004

UK

BOUK20140507005

UK

BRUK20150309001

UK

BRUK20150130001

UK

BRUK20150311001

UK

BRUK20150309002

Treść oferty
Brytyjska firma opracowała unikalny system monitoringu oznaki życia (LSMS) w
sektorach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Firma poszukuje sprzedawców,
instalatorów i partnerów serwisowych z doświadczeniem w elektronice
medycznej lub bezpieczeństwa do umowy dystrybucyjnej.
Firma z Londynu poszukuje producenta części metalowych. Części mają być
wykończone miedzią (lub wykonane z innego metalu i pokryte miedzią).
Wszystkie części będą polakierowane aby chronić przed odbarwieniem.
Komponenty będą połączone tak, aby tworzyły dwa różnej wielkości wieszaki na
kurtki. Projekt obejmie 10 000 ‐ 15 000 sztuk każdego z komponentów.
Londyńska firma posiadająca doświadczenie w dystrybucji napojów
bezalkoholowych i innych przedmiotów przeznaczonych do handlu hurtowego i
detalicznego w Wielkiej Brytanii. 3 lata temu właściciele firmy postanowili
opracować własne produkty, oparte na zasadzie "zdrowe, ale niedrogie". Po 2
latach rozwoju stworzyli receptury oparte na naturalnej wymianie cukru
roślinnego, a następnie zabezpieczono prawa europejskie receptur odnoszących
się do wysokiego profilu, a także do dzieci, poprzez np. postaci z telewizyjnych
kreskówek i prezentację nowych form opakowań. Firma zainteresowana
działalnością na innych rynkach, w tym współpracą na szczeblu
międzynarodowym z jednoczesnym dążeniem do tworzenia nowych
międzynarodowych produktów.
Firma z Londynu poszukuje partnerów do umów handlowych w zakresie
dystrybucji swojego produktu ‐ pierwszego na świecie wydania Koranu w formie
rozkładanej książeczki dla dzieci. Firma chce najpierw nabrać doświadczenia we
wspólnej pracy z partnerem, zanim będzie mogła powierzyć mu rolę wyłącznego
dystrybutora.
Brytyjska hurtownia i firma dystrybucyjna poszukuje producentów nie psujących
się produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w Wielkiej Brytanii.
Brytyjska firma posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze
energii odnawialnej, zaopatrująca firmy i organizacje w energetycznie efektywne
produkty do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, włączając kolektory
słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, oświetlenie i ogrzewanie elektryczne. Firma
oferuje swoje usługi jako dystrybutor nowych i innowacyjnych produktów dla
zagranicznych producentów, którzy chcą poszerzyć swoją sieć na stabilnym i
znaczącym nowym rynku. Firma jest również otwarta na wspólne przedsięwzięcia
typu joint venture w celu opracowania nowych produktów.
Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje producenta skórzanych butów damskich w
małej numeracji 31‐36 (EU). Firma poszukuje producentów z Włoch, Francji,
Hiszpanii i Polsce.
Brytyjska firma poszukuje producenta markowego obuwia typu espadrille unisex
z płótna bawełnianego i podeszwą z gumy naturalnej. Wymagane jest obuwie w
rozmiarach EU od 20 do 46 w różnych kombinacjach barwnych. Firma jest
zainteresowana umową produkcyjną z producentami z Hiszpanii, Turcji,
Portugalii, Wielkiej Brytanii, Chin i Indii.
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