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AM

BOAM20131107002

Firma z Armenii specjalizująca się w produkcji miodu i innych produktów wykonanych z miodu
m.in. z pszczelego mleka, propolisu i jadu pszczelego poszukuje agentów i dystrybutorów w celu
znalezienie nowych rynków zbytu dla swoich produktów.

AM

BOAM20150623001

Armeńska firma turystyczna z dobrym poziomem oferowanych usług w swoim kraju, poszukuje
przedstawicieli, gotowych promować usługi firmy na rynkach zagranicznych.

AM

BOAM20131107007

Firma z Armenii, specjalizująca się w produkcji sera różnego rodzaju (ser do smarowania, na
sernik, gouda, telak, hella, itp.), poszukuje pośredników handlowych, dystrybutorów oraz
partnerów joint venture.

AR

BOAR20150714002

Stworzony w Argentynie przez budowlańca, projektor modelowania informacji o budynku.
Właściciel oferuje licencję na produkt lub sprzedaż poprzez agencję handlową. Unikalny produkt z
dziedziny usług dla budownictwa dostosowany, by tworzyć i aktualizować katalogi wyrobów i
usług z ich cenami. Interfejs przetwarza dane, z których zamówienia mogą być przetwarzane lub
dostęp do bazy danych może być za darmo przy pojedynczym zastosowaniu w chmurze dostępnej
z każdego urządzenia z internetem.

BE

BOBE20150729001

Belgijska firma poszukuje partnerów zainteresowanych powierzchnią magazynową, usługami
logistycznymi i pakowania i wysyłki na terenie Belgii.

BE

BOBE20150715002

Belgijska firma opracowała system do optymalizacji przepływu pacjentów. Firma poszukuje
współpracy z partnerami działającymi w ochronie zdrowia, takimi jak firmy doradcze, dostawcy
aplikacji opieki zdrowotnej (systemy zarządzania pacjentami, systemy obrazowania medycznego,
technologia lokalizacji) lub integratorzy opieki zdrowotnej dla wdrożenia systemu firmy w ich
systemie, albo dystrybucji. Firma jest zainteresowana umowami dystrybucyjnymi, ale także
umowami joint venture.

BE

BOBE20150520001

Belgijska firma, wydawca oprogramowania do zarządzania, poszukuje partnerów
zainteresowanych integracją aplikacji w ramach umowy o dystrybucję lub umowy agencyjnej.
Kompletne rozwiązanie może pomóc przedsiębiorcom, MŚP, firmom międzynarodowym itp.
zarządzać ich firmami od A do Z dzięki różnym modułom.

BE

BRBE20150812001

Belgijska firma poszukuje dostawców w celu dostarczenia ryżu i mleka w proszku na rynku
afrykańskim. Firma jest już obecna w Togo, Tanzanii i Ghanie oraz Senegalu i Mauretanii.
Ponieważ popyt rośnie, firma potrzebuje więcej dostawców, aby nadążyć z dostawami. W
zależności od rodzaju współpracy, przedsiębiorstwo oferuje umowę dystrybucyjną lub agencyjną
dla potencjalnych dostawców.

BE

BRBE20150828001

Belgijska firma jest agentem i importerem w sektorach mody i domowym, od średniego do
wysokiego i luksusowego poziomu. Firma poszukuje nowych dostawców / producentów mody i
domu towarów. Na przykład, obecnie poszukiwane są wyroby skórzane wykonane w Europie, ale
wszelkiego rodzaju produkty są potencjalnie interesujące.
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BE

BOBE20150715001

Belgijska firma zajmująca się oprogramowaniem opracowała system optymalizacji przepływu
pacjentów opieki ambulatoryjnej. Firma poszukuje szpitali i klinik, które są zainteresowane usługą
System‐as‐a‐Service (SaaS) oraz użytkowaniem i wdrożeniem na zasadach umowy licencyjnej
systemu do optymalizacji fizycznego przepływu pacjentów.

BG

BOBG20140718001

Bułgarskie stowarzyszenie zajmuje się produkcją warzyw i owoców, głównie papryki, bakłażana,
ogórka ale również innych roślin na zamówienie klienta. Dostarczają też pieczone i obrane papryki
i bakłażany, a także suszone śliwki. Firma poszukuje dystrybutorów.

BG

BOBG20150724001

Bułgarska firma, producent kompotów, zakonserwowanych warzyw i marynat poszukuje usługi
pośrednictwa (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów) celem dotarcia do nowych rynków zbytu.

BG

BOBG20150717001

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji i przetwarzaniu suszonych, leczniczych ziół, owoców i
przypraw (zarówno dziko rosnących i uprawianych) jako surowiec dla przemysłu
farmaceutycznego, suplementów diety i zdrowego przemysłu spożywczego poszukuje
dystrybutorów i hurtowników w celu w współpracy z nimi jako pośrednicy handlowi
(dystrybutorzy). Ta współpraca ma na celu rozszerzenie obecności firmy na rynki zagraniczne i
znalezienie nowych partnerów.

BG

BOBG20150807003

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości mieszanek woskowych z
rafinowanej parafiny i wosku palmowego poszukuje klientów do umowy handlowej lub
produkcyjnej. Firma poszukuje partnerów w branży odlewniczej i w przemyśle gumowym.

BG

BOBG20150709001

Producent bezalkoholowych napojów gazowanych oraz napojów boza (lekko sfermentowany
napój bezalkoholowy, o słodkawym lub lekko kwaśnym smaku, charakterystyczny dla kuchni
krajów bałkańskich), poszukuje partnerów do umów produkcyjnych, hurtowników i
dystrybutorów.

BG

BOBG20150723001

Bułgarski producent paluchów pszennych, poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów.
Oferowana przekąska, dostępna jest w różnych aromatycznych smakach (masło, boczek, papryka,
pizza, na słodko dla dzieci.)

BG

BOBG20150826001

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju toreb z polietylenu poszukuje
dystrybutorów.

BG

BOBG20140714001

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej oferuje usługi
podwykonawstwa, produkcyjne oraz poszukuje dystrybutorów na rynkach zagranicznych. Firma
podejmie współpracę z projektantami i partnerami branżowymi, którzy potrzebują usług
przeszywania, krojenia i skalowania szablonów, wykonywania próbek itp.

BG

BOBG20150615001

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji, projektowaniu opraw oświetleniowych i handlu
oprawami oświetleniowymi poszukuje partnerów działających jako dystrybutorzy i agentów
handlowych w celu promowania i komercjalizacji swoich produktów w dziedzinie przemysłowej,
biurowej, oświetlenia ulicznego, drogowego i specjalnego oświetlenia.

BG

BOBG20150811001

Bułgarska spółka akcyjna specjalizująca się w produkcji plastycznych membran z PCV poprzez
wykorzystywanie technologii powlekania przez wytłaczanie szuka przedstawiciela handlowego z
ustaloną siecią kontaktów w strefie budowlanej lub przedsiębiorcy/dystrybutora materiałów
budowlanych. Ich kluczowym produktem jest jednowarstwowe pokrycia dachowe z plastycznego
PCV ‐ produkt hydroizolujący przeznaczony dla budynków mieszkalnych, publicznych i
przemysłowych oraz membran odpływowych.

BG

BOBG20150706001

Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji produktów elektrycznych do zastosowania
przemysłowego. Oferuje różne rodzaje liczników energii elektrycznej, rozdzielnic, szaf
energetycznych i elementów z sektora elektrycznego. Firma oferuje swoje usługi jako
podwykonawca dla firm z UE i krajów sąsiednich.

BG

BOBG20150810001

Bułgarska wiodąca firma zajmująca się projektowaniem i produkcją oraz sprzedażą dużego
asortymentu wysokiej jakości męskich koszul. Poszukuje przedstawicieli handlowych i
dystrybutorów.
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BG

BOBG20150807001

Bułgarska drukarnia oferuje swoje usługi w zakresie przygotowania do druku i druku różnych
artykułów: ‐ czasopism, książek, katalogów, materiałów reklamowych, oznakowań i opakowań.
Firma posiada nowoczesne wyposażenie pozwalające wykonanie pełnego procesu ‐ od projektu
opakowania do produktu końcowego. Celem firmy jest nawiązanie długoterminowego kontraktu
w zakresie produkcji oraz umowy z agencją handlową.

BG

BOBG20150826002

Bułgarski producent maszyn rolniczych (kultywatory, pługi, zgniatarki, maszyny do winnic) z
ugruntowaną pozycją na rynku szuka dystrybutora swoich produktów.

BG

BOBG20150807002

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości świec z rafinowanej parafiny,
wosku palmowego i pszczelego, chce nawiązać współpracę na zasadzie usługi dystrybucyjnej i
oferuje podwykonawstwo i umowę produkcyjną. Firma poszukuje dystrybutora z własnymi
kanałami sprzedaży w siecią dystrybucji. Firma jest też zainteresowana współpracą z firmami
zagranicznymi na zasadzie umowy o produkcję pod prywatną marką lub jako podwykonawca

BG

BRBG20150821001

Bułgarski producent odzieży roboczej i sprzedawca sprzętu ochrony osobistej z ponad 20‐letnim
doświadczeniem w tej dziedzinie poszukuje producentów i dystrybutorów środków ochrony
osobistej ‐ buty, rękawice, kaski ochronne i osłony twarzy, ochraniacze słuchu, okulary ochronne,
maski, uprzęże i inne akcesoria bezpieczeństwa. Celem firmy jest do zaciąganie
długoterminowych umów dystrybucyjnych z potencjalnymi partnerami do dystrybucji swoich
produktów na krajowym rynku.

BG

BRBG20150715001

Bułgarska firma specjalizująca się w usługach zwalczania szkodników poszukuje innowacyjnych
produktów kontroli szkodników i technologii kontroli szkodników, aby rozpowszechniać je na
rynku bułgarskim. Firma oferuje usługi w zakresie dystrybucji producentom takich produktów.

BG

BOBG20150722001

Wiodąca bułgarska firma produkująca schłodzone, gotowe do spożycia sałatki, majonezy, sosy,
kawior Tarama, a także świeże sałatki i wstępnie przygotowane ziemniaki poszukuje firm, które
byłyby zainteresowane dystrybucją tych produktów, tak by firma mogła dotrzeć do nowych
rynków zbytu.

BG

BOBG20150821001

Bułgarski producent wyspecjalizowanej soli chce zwiększyć wielkość swojego objętość eksportu
na nowym rynku europejskim w oparciu o wiarygodnych i dobrze zarządzanych lokalnych
dystrybutorów w Europie.

BG

BOBG20150810003

Spółka bułgarska, która jest częścią międzynarodowego koncernu produkcji i sprzedaży
produktów z himalajskiej soli, oferuje szeroką gamę artykułów ‐ lampy solne, podgrzewacze
kominka, świeczniki, bloki solne, wentylatory dekoracyjne, różowa sól himalajska, płyty kuchenne,
inhalatory powietrza, poduszki terapii solnej. Niektóre artykuły są bardzo odpowiednie do
zastosowania w sektorze zdrowia i medycyny ogólnej. Potencjalni partnerzy firmy to
dystrybutorzy bio żywności, wystroju domu, opieki zdrowotnej i produktów spa.

BR

BOBR20150625002

Brazylijska firma tworzy, produkuje i sprzedaje naturalne ekstrakty i składniki z brazylijskich roślin.
Są stosowane jako dodatki do jedzenia, napojów, kosmetyków oraz naturalnych leków. Firma
skupia się na rynku żywności funkcjonalnej, napojów oraz kosmetyków. Firma chce znaleźć lepszy
dostęp do rynku europejskiego, w związku z tym poszukuje dystrybutorów i partnerów
handlowych z powyższych sektorów.

BR

BOBR20150824001

Firma produkuje sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu do zainstalowania w parkach, na
placach zabaw, terenów otwartych, szpitali, szkół i wszędzie tam, gdzie ludzie mogą wyjść na
zewnątrz i korzystać z ćwiczeń, dobrze wyglądać i korzystać ze świeżego powietrza. Firma z
Brazylii poszukuje importerów, dystrybutorów lub podmiotów zainteresowanych inwestowaniem
na rzecz poprawy wizerunku miast i społeczności oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

CA

BOCA20150808004

Kanadyjska firma oferuje porozumienia produkcyjne firmom z sektorów energetycznego oraz
użyteczności publicznej, które poszukują zwiększenia niezawodności sieci przesyłowej. Firmy
chciałaby również nawiązać współpracę z dystrybutorami i agentami z tych sektorów. Jej
rozwiązania obejmują m.in.: przekaźniki zabezpieczające, ładowarki, szafy kondensatorowe oraz
produkty na zamówienie.
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CA

BOCA20150808002

Kanadyjski producent lokalnie produkowanych i przyjaznych dla środowiska linii do pielęgnacji
skóry poszukuje klienta z rynków międzynarodowych do umowy dystrybucyjnej lub handlowej
umowy agencyjnej. Iinia produktów firmy składa się z wszystkich naturalnych produktów do
pielęgnacji skóry a wykonane są one z najczystszych składników zebranych na lądzie i na morzu na
wschodnim wybrzeżu kanadyjskim.

CA

BOCA20150827001

Kanadyjska firma inżynierska poszukuje partnerów z sektora kolejowego, którzy są
zainteresowani nowymi technologiami zabezpieczania pociągów przed wykolejeniem, będącymi
alternatywą dla stosowanych, tradycyjnych rozwiązań. Oferowana technologia wykorzystuje
algorytmy, pozwalające na natychmiastowe rozróżnienie pomiędzy spadającymi odłamkami
skalnymi, a innymi odgłosami ze środowiska. Równolegle, filtrowanie adaptacyjne ignoruje małe
niegroźne odłamki skalne, przy zachowaniu 100% wykrywalności niebezpieczeństw związanych z
osuwaniem się większych elementów skalnych.

CA

BOCA20150802008

Kanadyjski producent mebli do siedzenia, w tym specjalnych stosowanych w opiece i
szpitalnictwie, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji. Potencjalny
partner powinien mieć sieć klientów z przemysłu meblarskiego oraz sale wystawową.

CA

BOCA20150802001

Kanadyjska firma zajmująca się integracja i projektowaniem procesów jest zainteresowana
dostarczaniem rozwiązań inżynieryjnych producentom szczególnie sektora samochodowego.
Przewidziane są umowy świadczenia usług w modelu biznesowym jednego partnera, co eliminuje
potrzebę angażowania wielu firm i zwiększa szansę powodzenia projektu.

CA

BRCA20150822001

Kanadyjski dystrybutor z sukcesem marketingowym na rynkach zaawansowanych technologii
takich jak przemysł, nauka i wojsko poszukuje producentów rozwiązań automatyki (robotyka,
wizyjne sterowanie itp.) oprzyrządowania, elektrooptyki i fotoniki, którzy chcieliby zwiększyć
swoją sprzedaż na rynku Ameryki Północnej. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa agencyjna
i dystrybucyjna.

CA

BOCA20150802003

Uznany kanadyjski przedsiębiorca zajmujący się tłoczeniem i montażem posiadający w ofercie
produkty takie jak wytłoczki z blachy, zespoły metalowe do produkcji foteli, zespoły metalowe do
produkcji podłokietników i zagłówki prętowe poszukuje porozumienia produkcyjnego z
producentami oryginalnego sprzętu lub dostawcami Tier 1 szczególnie w sektorze
motoryzacyjnym.

CH

BOCH20150817001

Szwajcarska firma założona w 1948 roku, oferuje wyjątkową paletę produktów precyzyjnych
narzędzi tnących do zegarków, przemysłu medycznego, mikro‐mechanicznego, telefonii
komórkowej do dystrybucji w krajach europejskich. Standardowe narzędzia będą oferowane w
obniżonej cenie. Partnerem poszukiwanym powinien być dystrybutor, który będzie reprezentował
markę na rynkach lokalnych.

CL

BOCL20150630001

Chilijskie stowarzyszenie producentów wina z regionu szóstego, założone w 2004 i skupiające 19
winnic w 5 okręgach administracyjnych prowincji Colchauga. Firma stworzyła korporacyjny plan
marketingowy, dzięki któremu stanie się pierwszą organizacją zrzeszającą producentów
winogron, która posiada certyfikat "Fair Trade" w regionie O'Higgins obejmujący dostawę
surowca i produkcję wina poprzez strategiczne partnerstwo. Firma poszukuje dystrybutorów
działających w sektorze "Fair Trade".

CZ

BOCZ20150622001

Czeska firma z sektora ICT i HR, specjalizująca się w rozwoju i świadczeniu usług on line z zakresu
psychodiagnostyki, poszukuje firm konsultingowych i/lub firm zajmujących się rozwojem
osobistym/zarządzaniem ludźmi. Od partnerów oczekuje się, że będą mogli zintegrować
oferowane przez czeską firmę usługi z własnymi rozwiązaniami, w ramach własnych systemów i /
lub ponownie, samodzielnie je sprzedawać. Jak do tej pory, psychodiagnostyczne narzędzia on
line były z sukcesem sprzedawane firmom krajowym i zagranicznym, zarówno dużym jak i małym,
a także organom administracji publicznej.

CZ

BRCZ20140828001

Doświadczona czeska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji materiałów medycznych,
urządzeń i aparatów, oferuje swoje usługi dystrybucyjne na rynku medycznym.
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CZ

BOCZ20150519001

Czeska firma IT opracowała wielokrotnie nagradzanym CRM dla sektora nieruchomości, który
pomaga menedżerom zarządzać i nadzorować projekty deweloperskie i dzielić się na bieżąco
odpowiednimi danymi z agentami nieruchomości, akcjonariuszami i potencjalnymi klientami. W
ciągu ostatnich 3 lat system został zaimplementowany w 60 projektach, w 5 krajach. Firma chce
podpisać komercyjną umowę agencyjną z nowymi partnerami.

CZ

BOCZ20150819001

Czeska firma rodzinna wytwarzająca najwyższej klasy, ręcznie szyte flagi poszukuje
doświadczonych dystrybutorów lub sprzedawców z dobrze rozwiniętą działalnością do
długoterminowej współpracy. Poza flagami firma produkuje np. haftowane naszywki, herby oraz
hafty i tekstylia kościelne. Poszukują partnerów do umów o dystrybucję, którzy reprezentowaliby
firmę na danym rynku.

CZ

BOCZ20150921001

Czeski wiodący producent herbat ziołowych (herbat aptecznych, herbat ekologicznych i sypkich,
zbiorach herbaty) oraz suplementów diety (psyllium, syropy ziołowe, ziołowe maści,
farmaceutyczne tabletki ziołowe), poszukuje partnerów joint venture i partnerów
zainteresowanych udziałami firmy z Niemiec i Polski. Firma oferuje joint venture oraz umowy
nabycia.

CZ

BOCZ20150610001

Czeski producent mini browarów dla restauracji poszukuje agentów w Chorwacji, Korei
Południowej, Polsce, Rosji i Egipcie, którzy oferowaliby produkty firmy na swoich rynkach i
pomogliby w znalezieniu nowych klientów zainteresowanych dostawą sprzętu dla browarów.
Pożądana jest współpraca w oparciu o umowę komercyjną. Firma jest zainteresowana w
długoterminową współpracą.

CZ

BOCZ20120402029

Czeska firma specjalizuje się w produkcji niestandardowych rur i kształtek maszyn, konstrukcji
stalowych, a także w produkcji narzędzi, przyrządów i maszyn specjalistycznych i remontach
oferuje partnerom zagranicznym ww. usługi lub szuka umów podwykonawstwa.

DE

BODE20150107001

Niemiecka firma produkująca garnki i patelnie poszukuje dystrybutorów, którzy chcieliby
sprzedawać jej wysokiej jakości produkty w krajach UE.

DE

BODE20150922001

Niemieckie średniej wielkości przedsiębiorstwo specjalizuje się w technologiach galwanizacji.
Firma jest w stanie przygotować każdą metalową powierzchnię pod kątem wymaganej cechy, np.
Przewodnictwa elektrycznego, łatwości spawania czy odporności na korozję. Firma jest
zainteresowana świadczeniem usług dla firm i uniwersytetów zajmujących się produktami z
metalu oraz oczyszczaniem i udoskonalaniem ich powierzchni w celu znalezienia nowych
rozwiązań.

DE

BODE20150806002

Niemiecka firma aktywna w dziedzinie projektowania i produkcji energooszczędnych, ściennych
systemów powietrza, stanowiących izolację termiczną, stosowanych w budynkach, na drzwiach,
bramach, w różnego rodzaju przejściach, pasażach, poszukuje partnerów do umów
dystrybucyjnych i umów przedstawicielstwa.

DE

BODE20140723001

Niemiecki producent urządzeń mechanicznych oraz szerokiej gamy narzędzi pomiarowych do farb
i lakierów, w celu zbadania przyczepności powlekanych powierzchni (zgodnie z normą DIN EN ISO
2409), poszukuje partnerów do umów dystrybucji.

DE

BRDE20150923001

Niemiecka firma specjalizuje się w handlu: częściami zamiennymi do samochodów osobowych,
ciężarowych i busów; ciężkim sprzętem, zaopatrzeniem dla przemysłu cementowego, a także
sprzętem wiertniczym do kopalni odkrywkowych i podziemnych (oryginalne części, a także części
OEM). Firma poszukuje dostawców części zamiennych w celu poszerzenia linii produktowej i
oferuje umowę dystrybucyjną.

DE

BODE20150917001

Niemiecki projektant opracował innowacyjną i profesjonalną suszarkę do włosów we współpracy
z mechanikami przepływu i dermatologami. W porównaniu do istniejących suszarek do włosów
nowe urządzenie ma mniejsze zużycie energii bez obniżania wydajności. Jej zredukowana waga
sprawia że jest łatwa i przyjemna w obsłudze. Działa bardzo cicho i w niskiej temperaturze. Firma
poszukuje przemysłowych licencjobiorców.
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DE

BODE20150521002

Niemiecka firma specjalizująca się w dziedzinie narzędzi do bio‐monitoringu opracowała
biosensor do monitorowania jakości wody w czasie rzeczywistym. Czujnik może być stosowany
we wszystkich sektorach, w których zagrożenie zanieczyszczenia wód, osadów i gleby mogą mieć
wpływ na integralność ekologiczną i / lub zdrowie ludzkie. Użytkownikami końcowymi mogą być
np. wodociągi, firmy z branży napojów, farmaceutycznej lub oleju lub oczyszczalnie ścieków. MSP
szuka Joint Venture lub dystrybutora dla swoich czujników.

DE

BODE20140408002

Niemiecka firma specjalizująca się w usługach indywidualnego rozwoju i usługach IT opracowała
system monitorowania i informacji dla projektów sfinansowanych ze środków unijnych, który
może być z łatwością dopasowany do każdego programu zarządzającym funduszami w Europie.
Firma poszukuje pośrednich usług handlu lub wspólnego przedsięwzięcia.

DE

BODE20150810001

Niemiecki producent żywności, specjalizujący się w przekąskach, poszukuje partnerów do
zawarcia agencyjnych umów handlowych lub umów o usługi dystrybucji.

DE

BODE20150831003

Niemiecki producent diod emitujących światło (LED) poszukuje dystrybutorów. Zastosowanie w
przemyśle motoryzacyjnym i każdym innym sektorze gdzie potrzebne jest oświetlenie, np.
oświetlenie ogólne, medyczne, system wizyjny i inne. Unikalna metoda produkcji pozwala na
wysoką elastyczność jeśli chodzi o kształt soczewek i sposób emisji.

DE

BRDE20150908002

Niemieckie MŚP aktywne w dystrybucji produktów chemicznych poszukuje producentów
produktów ubocznych, np. farb / lakierów, tworzyw sztucznych, substancji czyszczących,
kosmetyków, żywności / pasz surowców i innych chemikaliów nieorganicznych / organicznych. Po
dokonaniu zakupu produkty są zbierane w niestandardowych wielkościach i oferowane w
efektywny i rentowny sposób. Kosztowna utylizacja i niepotrzebne zanieczyszczenia są unikane a
koszty magazynowania są zredukowane. Firma poszukuje producentów surowców chemicznych z
produktów ubocznych do umowy o świadczenie usług dystrybucji.

DE

BRDE20150914001

Niemiecki sprzedawca specjalizuje się w sprzedaży młodzieżowych, modnych ubrań, wystawach
odzieżowych w swoich własnych sklepach oraz za pośrednictwem sklepu internetowego. W celu
dalszego rozszerzenia oferty produktowej firma poszukuje producentów ekologicznej, odzieży,
najlepiej modnych marek.

DE

BRDE20150716001

Niemiecka firma projektuje, produkuje i sprzedaje wyposażenie placów zabaw od ponad 40 lat.
Portfolio firmy tworzą place zabaw, które są natychmiast rozpoznawalne, ze względu na
połączenia z obszerną konstrukcją liny i kreatywne pomysły. Krajowe i międzynarodowe nagrody i
patenty dla większości produktów dają dowód indywidualności i przewagi technologicznej. Firma
poszukuje agentów sprzedaży i dystrybutorów w Polsce.

DE

BODE20150706001

Niemiecki producent butli do gazu płynnego i czynników chłodniczych poszukuje partnerów do
umów handlowych o świadczenie usług agencyjnych lub dystrybucyjnych z Polski, Słowenii i Czech
oraz oferuje umowy produkcyjne. Firma produkuje zgrzewane butle do gazu propan, gazu
ziemnego oraz czynników chłodniczych. Oferuje ona niezawodne i bezpieczne produkty dla
dystrybucji gazu płynnego dla rzemiosła, przemysłu, gastronomii itp poszukiwane są środki lub
firmy napełniające i dystrybuujące takie butle.

DE

BODE20150512001

Niemieckie biuro przemysłowo‐projektowe oferuje współpracę w zakresie wspólnego rozwoju
produktu, projektu budowlanego, inżynierii i marketingu. Podstawowe obszary działalności spółki
to projektowanie produktu, interakcji, komunikacji, publikacji oraz badań i rozwoju. Niemiecka
firma chciałaby pracować z potencjalnymi partnerami na podstawie umowy o świadczeniu usług,
umowy outsourcingowej lub umowy licencyjnej.

DE

BODE20150821001

Niemiecki producent oprogramowania oferuje rozwiązania do zarządzania próbek biologicznych i
danych pacjenta, jak również rozwiązania dla realizacji projektów naukowo badawczych.
Poszukuje firm z branży farmaceutycznej, organizacji badawczych i działających laboratoriów do
współpracy w ramach umów o świadczenie usług, licencyjnych i dystrybucyjnych.

DK

BODK20150827001

Duńska firma zajmująca się opracowywaniem i marketingiem różnego rodzaju dodatków do
produktów spożywczych i pasz dla przemysłu oferuje organiczny wyciąg z lukrecji w proszku,
stosowany jako dodatek smakowy do produkcji żywości. Firma poszukuje producentów
zainteresowanych tego typu produktem.
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DK

BRDK20150914001

Duńska firma jest skoncentrowana na dostarczaniu personelu inżynieryjnego i służb inspekcyjnych
w sektorze energii odnawialnej, a przede wszystkim zapewnienie pracowników kontraktowych w
zakresie morskiej energetyki turbin wiatrowych na całym świecie. Firma zajmuje się również
sprzedażą produktów dla właścicieli wiatraków, ferm wiatrowych i producentów wiatraków, firma
jest zainteresowana rozszerzaniem asortymentu o nowe i innowacyjne produkty w ramach umów
dystrybucyjnych lub pośrednictwa handlowego.

DK

BODK20150814001

Duńska firma zajmująca się oprogramowaniem poszukuje agentów i dystrybutorów w Europie
którzy mogliby zarówno sprzedawać zaawansowane oprogramowanie jak również używać go do
wprowadzania bezpiecznych arkuszy danych jako usługi konsultacyjne. Duńska firma rozwinęła
inteligentne, zaawansowane oprogramowanie do autoryzacji bezpieczeństwa arkuszy danych.
Oprogramowanie zawiera kalkulator klasyfikacji, zintegrowane funkcje sterowania, inteligentne
aktualizowanie, zautomatyzowaną bibliotekę. Firma poszukuje umowy agencyjnej/dystrybucyjnej.

DK

BODK20150826002

Duńska firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji nowoczesnej wielofunkcyjnej wysokiej klasy
odzieży poszukuje agentów lub dystrybutorów europejskich, aby rozwijać działalność na arenie
międzynarodowej. Firma działa w 2 sektorach: wielofunkcyjna wysokiej jakości odzież zewnętrzna
oraz skarpetki zdrowotne skierowane głównie do diabetyków.Produkty spełniają wysokie
wymagania co do jakości, trwałości, idealne dopasowanie i swobodę ruchów są zarazem modne i
funkcjonalne.

EE

BOEE20150825001

Estońska firma oferująca produkty mające na celu poprawę diagnostyki laboratoryjnej oferuje
szeroki zakres produktów medycznych, wysokiej jakości i innowacyjnych takich jak systemy
zbiórki próżniowej krwi. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów.

EG

BOEG20150816001

Egipski klaster ręcznie tworzonej ceramiki i porcelany wysokiej jakości z wykorzystaniem
nowoczesnych i tradycyjnych technik dla zapewnienia funkcjonalności i estetyki, poszukuje
dystrybutorów na całym świecie.

ES

BOES20150618001

Hiszpańska firma działająca w sektorze logistyki i przechowywania produktów mrożonych i
chłodniczych dostarcza szybkie, efektywne oraz skrojone pod klienta usługi z zakresu zarządzania
logistyką oraz przechowywania chłodzonych i mrożonych produktów spożywczych. Firma
poszukuje firm zainteresowanych tego typu usługami.

ES

BOES20150804001

Hiszpańska firma z sektora MŚP oferująca usługi konsultingowe z zakresu budownictwa stworzyła
oprogramowanie do planowania przebiegu dróg i torowisk, które jest w stanie stworzyć kilka
alternatywnych projektów oraz kalkulować oś projektu zgodnie z obowiązującym prawem, jego
przekrojem i innymi pomiarami. Program potrafi również określić potrzebne do wykonania roboty
ziemne, budżet oraz zysk. Firma poszukuje przedstawicieli i dystrybutorów.

ES

BOES20150727001

Hiszpańska firma wspiera przemysł lądowy i morski głównie przy pomocniczych etapach procesu
produkcji. Firma posiada duże możliwości i doświadczenie w usługach remontowych, działa
zgodnie z międzynarodowymi standardami. Oferuje m.in. Malowanie, stawianie rusztowań,
obsługa opłat. Firma oferuje usługi outsourcingu i podwykonawstwa.

ES

BOES20150527001

Hiszpańska firma zajmująca się produkcją elektronicznych tablic LED (wyświetlacze uliczne,
wyświetlacze dla stacji benzynowych, reklamowe, tablice dla aptek, tablice wyników, itp.)
poszukuje dystrybutorów. Aktualnie firma eksportuje swoje produkty do Francji, Maroka, Wielkiej
Brytanii i Portugalii.

ES

BOES20150728002

Firma z Katalonii w Hiszpanii specjalizująca się w projektach i produkcji z maszyn CNC wedle
życzeń klienta (Computer Numerical Control) oraz lasera w szerokim zakresie pracy z materiałami,
oferuje swoje usługi i zdolności produkcyjne do wytwarzania wszystkich rodzajów towarów (AGD,
produktów dekoracyjnych, wystawców, opakowań, grawerowanych płytek i panel, mebli, znaków
firmowych, upominków, akcesoria mody i inne). Firma Hiszpańska poszukuje firm do umów
produkcyjnych.
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ES

BOES20150317001

Hiszpańska firma została założona w 1991 roku a jej podstawową działalnością była produkcja i
handel wyrobami włókienniczymi i dekoracyjnymi, skierowanymi głównie dla domu. Ich produkty
są zazwyczaj przeznaczone na pościel i do dekoracji; Obecnie firma mocno uaktywniła się w
zakresie druku cyfrowego i tradycyjnego, wspierana przez silny zespół projektowy, która wymyśla
więcej niż cztery kolekcje rocznie. Firma specjalizuje się w druku na tkaninach tapicerskich,
zasłonach i pościeli. Projekty są wysoce oceniane zarówno przez sprzedawców detalicznych i duże
sieci dystrybucyjne. Obecnie firma jest obecna w ponad 80 krajach ale jest zainteresowana
wprowadzić swoje produkty w innych nowych krajach dla rozszerzenia międzynarodowego rynku,
więc poszukuje pośredników handlowych w sektorze tekstylnym celu wprowadzenia swoich
produktów na nowych rynkach.

ES

BOES20150902001

Hiszpańska firma logistyczna oferuje swoje usługi, w tym transport w Hiszpanii i Portugalii,
odbieranie i magazynowanie produktów, usług związane z logistyką, swoje usługi kieruje do firm,
które chcą wprowadzić i dystrybuować swoje produktów i usług na terenie Hiszpanii. Firma jest
zainteresowana nawiązaniem kontaktów handlowych z firmami (umowy handlowe, o
podwykonawstwo oraz outsourcingowe) logistycznymi, producentami i dostawcami produktów z
sektora przemysłowego, rolno‐spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego lub innego,
produkty głównie na paletach.

ES

BOES20150721002

Hiszpańska firma zajmująca się importem ekskluzywnych i unikalnych toreb z bawełny i skóry oraz
elementów dekoracyjnych wykonanych z liści palmowych, pomalowanych na jasne kolory,
poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych w Europie. Oferowane etniczne
produkty, inspirowane tradycyjnym panamskim rękodziełem, wykonywane są przez Indianki z
Panamy.

ES

BOES20150622001

Hiszpańska grupa specjalizująca się w projektowaniu, produkcji, transporcie i montażu wszystkich
typów mebli i struktur poszukuje usług pośrednictwa handlowego (agentów i projektantów) oraz
oferuje usługi podwykonawstwa.

ES

BOES20140331003

Hiszpańska firma poszukuje dystrybutorów i instalatorów palników na biomasę szczególnie na
pellety, pestki oliwek, łupiny orzechów i resztki drewniane.

ES

BOES20150518001

Hiszpańska firma specjalizująca się w oprogramowaniu z zakresu wirtualnej rzeczywistości
odpowiedniej dla cyfrowego marketingu, turystyki, przemysłu nieruchomościowego i sektora
medycznego oferuje swój 360 stopniowy system wideo wirtualnej rzeczywistości do dystrybucji,
licencji lub joint venture.

ES

BOES20150904001

Hiszpańskie MŚP wypracowało ekspertyzę w sektorze zielonej ekonomii, w zakresie zielonych
dachów, pionowych ogrodów i edukacji dorosłych. Wiedza i ekspertyza wynikają z uczestnictwa
jako partnerzy w B+R, transferze innowacji i szkolnictwa zawodowego oraz oferowanego w
projektach UE. Poszukiwane są umowy handlowe i usługowe z ekspertami dachów zielonych.

ES

BOES20150727003

Hiszpańska firma przemysłowa, specjalizująca się w produkcji drzwi automatycznych i ekranów
przeciwpożarowych oferuje swoją wiedzę dla partnerów szukających podwykonawstwa tego
rodzaju działalności. Drzwi są dostosowywane do sprostania wymaganiom partnera dla każdego
określonego rodzaju projektu.

ES

BOES20150519001

Hiszpańskie MŚP z dziedziny zarządzania automatyką w budynkach oferuje zintegrowany system
kontroli ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia w budynkach. Poszukuje umów o
dystrybucję i świadczenie usług.

ES

BOES20150615001

Hiszpańska firma specjalizuje się w usługach doradczych związanych z architekturą, inżynierią,
topografią i środowiskiem. Firma posiadająca duże doświadczenie w dostarczaniu globalnej
pomocy zagranicznym firmom poszukuje firm z Europy i krajów stowarzyszonych
zainteresowanych outsourcingiem doradztwa i usług inżynierskich dotyczących działalności
budowlanej w Hiszpanii.
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ES

BOES20150831001

Hiszpańska firma specjalizująca się w przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu mrożonych ryb
poszukuje importerów, hurtowników i handlowców w ramach umowy o dystrybucję. Firma
oferuje szeroki wybór mrożonych i podgotowanych produktów takich jak ryby, owoce morza,
głowonogi, produkty rybne panierowane i w zasmażkach oraz zaprezentowane produkty
mrożone.

ES

BOES20140617006

Hiszpańska firma produkująca wyroby tekstylne takie jak bielizna pościelowa i obrusy dla hoteli,
restauracji i podmiotów związanych z działalnością prozdrowotną, poszukuje dystrybutorów tego
typu produktów za granicą.

ES

BOES20150703001

Hiszpańska firma technologiczna oferuje wiodące rozwiązania w zarządzaniu portfelem projektów
w oparciu o PMBOK (Project Management Body of Knowledge ‐ zbiór dobrych praktyk w
dziedzinie zarządzania projektami). Rozwiązanie to centralizuje zarządzanie różnymi projektami
firmy bazując na wielu kluczowych zmiennych. Celem tego narzędzia jest: ‐określenie
optymalnych zasobów do osiągnięcia, ‐ tworzenie harmonogramu działań mających umożliwić
osiąganie jak najlepszych celów organizacyjnych i operacyjnych. Proponowane partnerstwo może
opierać się na umowie dystrybucyjnej lub serwisowej.

ES

BOES20140618006

Hiszpański producent oferuje kotły kondensacyjne biomasy do dystrybucji. Kotły posiadają
certyfikat sprawności 103% w oparciu o opatentowany wzór, który nie wymaga urządzeń do
odzyskiwania ciepła. Cieszą się również bardzo niskim poziomem emisji. Ten pierwszy zakres jest
zasilany granulatem, 25kW do 45kW, gotowym do sprzedaży. Wyższe moce są w trakcie
opracowywania.Firma chciałaby skontaktować się z dystrybutorami i przedstawicielami
handlowymi za granicą chętnymi do obrotu i dystrybucji swoich produktów.

FI

BOFI20141229001

Fiński MŚP opracował nowy typ srebrnego opatrunku rany. Unikalne cechy pozwalają na szerokie
zastosowanie przeciwdrobnoustrojowego opatrunku do zapobiegania zakażeniom ran. Firma
poszukuje dystrybutorów i partnerów licencyjnych w Europie i innych krajach.

FR

BOFR20150810001

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu do pielęgnacji
trawników poszukuje dystrybutorów. Firma jest liderem na rynku krajowym i oferuje szeroką
gamę maszyn i wyposażenia dla ogrodnictwa oraz innych prac związanych z kultywacją terenów
zielonych ‐ prac krajobrazowych, utrzymywania pól golfowych, boisk sportowych, parków,
trawników itp.

FR

BOFR20150818002

Francuski producent wysokiej jakości czekolady poszukuje dystrybutorów i agentów. Od 2008
roku firma eksportuje ręcznie robione czekolady do takich krajów jak Belgia, Anglia, Kanada, USA.
Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku regionalnym, krajowy i międzynarodowym jednak
pomimo szybkiego rozwoju nadal kultywuje tradycyjny sposób produkcji czekolady.

FR

BOFR20140801001

Francuska firma oferuje szeroką gamę akcesoriów bieliźnianych dla sklepów z bielizną, sklepów z
bielizną męską i damską, firm produkujących bieliznę. Firma oferuje produkty jakości medycznej:
silikonowe poduszki i naramienniki używane w branży kosmetycznej i chirurgii rekonstrukcyjnej.
Firma oferuje również szeroką gamę akcesoriów damskich i w stylu "klimat buduaru",
charakterystyczne dla francuskiej bielizny. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów oraz oferuje
usługi podwykonawstwa.

FR

BOFR20150728002

Francuska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją dekoracji wewnętrznych i
zewnętrznych do mieszkań (zasłony, poduszki, obrusy, abażury) w wielu kolorach i przyjaznym
stylu poszukuje agentów i dystrybutorów.

FR

BOFR20150727001

Francuska firma jest właścicielem szkoły zawodowej w Haras, która kształci m.in. Inseminatorów i
menedżerów centrów inseminacji. Firma uczy technik reprodukcyjnych i hodowli, karmienia,
źrebienia oraz innych związanych z hodowlą koni. Firma posiada centrum rozrodcze koni,
udzielające porad rolnikom oraz centrum badawcze zintegrowane ze stadniną. Szkoła oferuje
swoje usługi.
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FR

BOFR20150702002

Producent i sprzedawca armatury przemysłowej dla konkretnych aplikacji i usług dla przemysłu
ciężkiego tj. ropy, gazu, górnictwa, przemysłu petrochemicznego, celulozowego i papierniczego,
poszukuje dystrybutorów‐Inżynierowie, dostawcy, firmy budowlane (EPCs) i handlowcy ‐ i oferuje
pracę w ramach produkcji, podwykonawstwa lub umowy o świadczenie usług z biurami
projektowymi i firmami z działaniami uzupełniającymi.

FR

BOFR20150907001

Francuski MŚP opracował i opatentował gamę zabawek i materiałów edukacyjnych do
intuicyjnego uczenia się. Celem zabawek i materiałów edukacyjnych jest pomoc dzieciom (od 3 do
9 lat), aby zapoznać je z systemem dziesiętnym i metrycznym. Zmiany te są wynikiem 10 lat badań
w nauce dziecka i psychologii. MŚP poszukuje umowy licencyjnej z firmami na rynku zabawek lub
w materiałach edukacyjnych.

FR

BOFR20150727005

Francuska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją sprzętu oraz procesami oczyszczania
ścieków, opracowała zoptymalizowany system wykorzystujący energię solarną do osuszania
osadów miejskich lub przemysłowych, po odwodnieniu. System jest w stanie efektywnie
funkcjonować przez cały rok, jest bezzapachowy, prosty w obsłudze i konserwacji. Firma
poszukuje przedstawicieli handlowych w Europie. Klientami firmy będą wykonawcy oczyszczalni
ścieków lub społeczności lokalne.

FR

BOFR20150511001

Francuski producent ‐ firma założona w 1995 roku, specjalizuje się w elektronicznych i
informatycznych systemach, zwłaszcza w systemach wzywania sprzedawcy ("shop assistant
calling systems"), poszukuje dystrybutorów w Europie (szczególnie we Włoszech, w Polsce,
Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Portugalii.

FR

BOFR20140626001

Francuski producent i dystrybutor odzieży (moda uliczna), poszukuje dystrybutorów w
Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Holandii.

FR

BOFR20140722003

Ta francuska firma ‐ specjalista w dziedzinie rozwiązań do ponownego wykorzystania ścieków,
opracowała interdyscyplinarne podejście, zawierające moduły szkoleniowe łączące agronomię,
hydrologię oraz technologie przetwarzania i oczyszczania. Firma jest gotowa podjąć współpracę w
ramach umowy podwykonawstwa lub umowy o świadczeniu usług z uniwersytetami, ośrodkami
szkoleniowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, administracją publiczną firmami
konsultingowymi i doradczymi.

FR

BOFR20140507002

Francuska firma stworzyła rozwiązanie mające zastosowanie przy przenoszeniu i podnoszeniu
materiałów w strefach przemysłowych i budowlanych w celu zapobiegania kolizjom miedzy
ciężarówkami i pieszymi (strefy bezpieczeństwa). Firma poszukuje dystrybutorów.

FR

BOFR20150915002

Francuskie MŚP działające w sektorze urody oferuje swoje skoncentrowane produkty
kosmetyczne używane jako baza dla produktów końcowych. Firma poszukuje usług
dystrybucyjnych/umów pośrednictwa handlowego z partnerami aktywnymi w sektorze
kosmetycznym

FR

BOFR20150915003

Francuskie MŚP z sektora produktów urody oferuje usługi produkcyjne partnerom branżowym
chcącym eksternalizować realizację swoich produktów kosmetycznych. Firma podejmie
współpracę na bazie umów produkcyjnych.

FR

BRFR20150715001

Francuska firma specjalizująca się w produktach pielęgnacyjnych dla dzieci poszukuje
producentów podgrzewaczy do butelek w Czechach i w Polsce w celu nawiązania współpracy
produkcyjnej.

FR

BRFR20140429001

Francuskiej firmie zaopatrzeniowej zostało powierzone przez jednego z największych francuskich
producentów pozyskanie nowych, rzetelnych podwykonawców części meblowych wykonanych z
płyty wiórowej w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, Słowenii, w Czechach i na Słowacji. Firma oferuje
powiązania pomiędzy podwykonawcami a francuskimi kupcami mebli. Firma oferuje
podwykonawcom współpracę w oparciu o umowę produkcyjną i podwykonawstwo, a w dalszej
kolejności swoje usługi jako agent sprzedaży.

FR

BRFR20150908001

Francuski agent handlowy oferuje pośrednictwo handlowe w oparciu o umowę dystrybucyjną
firmom produkującym sprzęt medyczny w celu wejścia na rynek Francji, Belgii i Luksemburga.
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FR

BOFR20150722002

Francuskie konsorcjum składa się z trzech organizacji działających na rzecz poprawy jakości
powietrza w pomieszczeniach przez fotokatalizator, który reaguje na sztuczne światło usuwając
50% zanieczyszczeń.Projekt jest wspierany przez rząd francuski. Premiera handlowa tego
innowacyjnego produktu jest przewidziana na 2016 r.Konsorcjum poszukuje dystrybutorów,
agentów handlowych i / lub partnerów franczyzowych do wprowadzenia produktu na rynek.

FR

BOFR20150805004

Francuska firma która hoduje ostrygi wielu gatunków poszukuje dystrybutorów.

FR

BOFR20150901002

Francuski projektant i producent wysokiej jakości maszyn do owijania rozciągliwą folią rozwija
swoją działalność za granicą. W związku z tym firma poszukuje dystrybutorów, którzy mogą
zaoferować wsparcie techniczne i handlowe.

FR

BOFR20150720001

Położona w południowo‐zachodnim regionie Francji MŚP specjalizuje się w puszkowaniu
regionalnych artykułów spożywczych takich jak Foie Gras i Pâté, przyrządzonych w tradycyjny
sposób, ze składników najwyższej jakości. Obecnie firma chce nawiązać ‐ oparte na zaufaniu ‐
relacje handlowe z europejskimi importerami i dystrybutorami. Firma nie jest zainteresowana
sprzedażą swoich produktów w dużych sklepach sieciowych czy supermarketach.

FR

BOFR20150722005

Firma produkująca alkohol od 1777 roku w południowo‐zachodniej Francji, produkująca i
sprzedająca swój wysokiej jakości koniak i Pineau, poszukuje usługodawcy dystrybucyjnego i/lub
biura handlowego w celu poszerzenia swoją sieci sprzedaży o kontakty międzynarodowe.

FR

BOFR20150831001

Francuski projektant i wytwórca wysokiej jakości drewnianych stołów wykonanych ze stuletnich
drzew oferuje nowy pomysł na francuskie dziedzictwo kulturowe w formie wyjątkowych mebli.
Pomysłem jest wybranie przez klienta stuletniego drzewa, z którego zostanie stworzony mebel, a
także przygotowanie historii drzewa w oprawionej, dedykowanej książce. Ten francuski kreator
poszukuje partnerów handlowych w Europie, aby promować swój pomysł wśród klientów
dziedzictwa kulturowego.

FR

BOFR20150805003

Od 1978 francuska firma projektuje, produkuje i komercjalizuje szeroką gamę standardowych
robotów cyfrowych i komórek zautomatyzowanych. Obecnie poszukuje umów handlowych i
dystrybucyjnych w Europie, a w szczególności w Niemczech. Poszukiwani są doświadczeni i
wykwalifikowani agenci handlowi i dystrybutorzy do sprzedaży narzędzi na cały świat. Gwarantują
wytrzymałość i długowieczność robotów.

FR

BOFR20140722002

To francuskie MŚP z dużą ekspertyzą w rozwiązaniach ponownego użytku wody ściekowej
opracował multidyscyplinarne podejście‐ od etapu kształcenia i fazy diagnozy z innowacyjnym
cyfrowym rozwiązaniem po B+R, projektowanie i wdrażanie. Firma poszukuje usługodawcy lub
przedsięwzięcia joint venture z konsultantami inżynieryjnymi pracujących w branży wodnej,
sanitarnej czy środowiska.

FR

BOFR20150909001

Francuska firma opracowała unikalną koncepcję "Beanie Bar", gdzie sprzedaje się i konfiguruje
modne czapki z regulowanymi pomponami według upodobań klienta. Francuska firma poszukuje
dystrybucji i / lub umów handlowych z partnerami w celu rozwoju marki w całej Europie.

FR

BOFR20131128002

Francuska firma z siedzibą w Bretanii produkująca ostrygi gigas i płaskie ostrygi oraz zapewniająca
wysokiej jakości świeże owoce morza (skorupiaki) poszukuje przedstawiciela handlowego
(agentów, hurtowników) za granicą, aby sprzedawać swoje gotowe do spożycia produkty,
zwłaszcza do wysokiej klasy restauracji i delikatesów. Pożądane są umowy pośrednictwa
handlowego (umowy agencyjne lub umowy o usługi dystrybucji).

FR

BOFR20140617002

Francuska firma jest wiodącym dostawcą niezawodnych interkonektorów dla najbardziej
wymagających zastosowań i rozwiązań. Firma poszukuje agentów handlowych, którzy będą
dostarczać ich produkty dostosowane do wymagań klienta, na rynkach zagranicznych.

FR

BOFR20150911002

Francuska firma, z ponad 40‐letnim doświadczeniem jako producent konstrukcji drewnianych z
drewna klejonego i komponentów dla branży budowlanej poszukuje nowych umów
produkcyjnych i podwykonawczych w krajach europejskich.
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FR

BOFR20150727003

Francuska agencja PR, obsługująca wszelkiego rodzaju europejskie firmy, a w szczególności MŚP,
oferuje swoje usługi klientom, przedsiębiorstwom różnej wielkości lub zagranicznym agencjom PR
zainteresowanym rynkiem francuskim na podstawie umowy o świadczenie usług, outsourcing lub
podwykonawstwo.

FR

BOFR20150727004

Francuska firma specjalizująca się w wymyślaniu i produkcji robionych na zamówieniem modułów
LED (diod emitujących światło) poszukuje agencji handlowej i umów o podwykonawstwo. Firma
projektuje wysokowydajne i oszczędne moduły LED zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez
klienta. Klientami firmy są producenci oświetlenia, naukowcy i najwyższej klasy producenci
przemysłowi pracujących w różnych dziedzinach: medycyna, przemysł lotniczy i kolejowy,
motoryzacyjny itp.

FR

BOFR20150804002

Francuskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne projektuje specyficzne rozwiązania z zakresu
bakteriologii, mikrobiologii i biologii molekularnej. Specjalizuje się w produkcji na indywidualne
zamówienie i zarządzaniem projektami badawczo‐rozwojowymi. Poszukuje umów o świadczenie
usług i outsourcing z nowymi partnerami, którzy potrzebują umiejętności i kompetencji w ww.
dziedzinach.

FR

BRFR20150813002

Francuskie MŚP specjalizujące się w zakresie produktów higieny rąk dla przemysłu poszukuje
atrakcyjnych i dobrze wyglądających rozwiązań w zakresie opakowań (opakowania, pompy,
dozowniki, systemy rozcieńczania) nadających się na rynkach B2B i B2C dla ciężkich środków
czyszczenia rąk, detergentów ekologicznych z oznakowaniem ekologicznym UE i klasycznych i
super skoncentrowanych biodegradowalnych detergentów. Interesuje ich umowa produkcyjna
lub umowa o podwykonawstwo.

FR

BOFR20140602002

Ta francuska firma jest producentem odczynników analitycznych stosowanych do kontroli
mikrobiologicznej jakości wody przy użyciu ATP‐metrii. Ich zestawy diagnostyczne służą do
wykrywania i kwantyfikacji całej flory w wodach, w czasie poniżej dwóch minut. Firma jest
zainteresowana porozumieniami w zakresie usług dystrybucyjnych lub agencjami handlowymi i
partnerami specjalizującymi się w uzdatnianiu wody, urządzeniach wodnych lub mikrobiologii
wody by dystrybuować swój zestaw.

FR

BOFR20150325001

Francuski start‐up w dziedzinie zaawansowanych technologii, który projektuje, buduje i rozwija
intuicyjne interaktywne interfejsy stworzył dotykowy stół dla przemysłu (inżynierów, monterów
produkcyjnych, architektów). Firma (MSP) poszukuje agentów i dystrybutorów w Europie, na
Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej do współpracy w ramach handlowej umowy
pośrednictwa lub umowy dystrybucyjnej.

FR

BOFR20140204005

Francuski startup rozwija wysokiej czystości nanoproszki przeznaczone do spiekania ceramiki o
wysokiej wydajności stosowane w takich sektorach jak: biomedyczny, powlekania, cięcia i aplikacji
obronnych, a także biżuterii i membran, ogniw paliwowych i odpornych na zużycie komponentów
wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu.Ten MSP szuka pośrednika rynku działającego w
tych sektorach, narzędziach biznesowych powlekania lub cięcia lub koncentrującego się na
komponentach odpornych na zużycie.Poszukiwane są umowy dystrybucyjne oraz
podwykonawców.

FR

BOFR20131025002

Francuski producent piw specjalnych, proponuje szeroką gamę produktów, w tym piwo
ekologiczne i sezonowe piwa, poszukuje pośredników handlowych. Firma jest zainteresowana
umową handlową lub umową o dystrybucji.

FR

BOFR20150825001

Francuski producent słonych i słodkich produktów ciastkarskich jest zainteresowany nawiązaniem
współpracy w zakresie dystrybucji lub umowy handlowej z partnerami agencji pośredniczących w
handlu. Może również dostosować istniejące produkty lub opracować nowe dla swoich klientów
w ramach produkcji lub umowy o podwykonawstwo.

GR

BOGR20150223001

Grecka kreatywna agencja specjalizująca się w projektowaniu stron WWW, pisaniu aplikacji
sieciowych na zamówienie, optymalizacji dla wyszukiwarek Internetowych, marketingu
internetowym oraz rozwiązaniach z zakresu handlu elektronicznego oferuje usługi oraz
podwykonawstwo dla firm, instytucji oraz klientów indywidualnych. Firma oferuje również usługi
outsourcingu szerokiej gamy usług od konsultacji po całościowe wykonawstwo projektów.
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GR

BOGR20150709002

Grecka firma działająca w dziedzinie wyrobów aluminiowych i konstrukcyjnych (okna, drzwi,
balustrady, itp.), poszukuje dystrybutorów i oferuje swoje usługi produkcyjne. Firma oferuje
szeroką gamę produktów w zakresie cech technicznych i stylów, produkty nadają się do
wewnętrznych i zewnętrznych rozwiązań w małej i dużej skali. Firma oferuje usługi dystrybucji,
produkcji lub umowę usługi.

GR

BOGR20150721002

Grecka firma, posługująca się "etyczną metką", produkująca wysokiej jakości, ręcznie wykonane,
artykuły odzieży damskiej (sukienki, spódnice, spodnie, topy i kurtki), poszukuje przedstawicieli
handlowych i dystrybutorów. Firma kieruje się zasadami "fair‐trade", wykorzystuje tylko
ekologiczne tkaniny (głównie certyfikowaną, organiczną bawełnę).

GR

BOGR20150826001

Greckie MŚP stworzyło wirtualny rynek dostępny online który kojarzy firmy potrzebujące wysyłać
swoje towary z firmami transportowymi i spedytorami. Firma oferuje alternatywne rozwiązanie
znalezienia zaufanych przewoźników do szybkiej, efektywnej i ekonomicznej ekspedycji drogą
lądową, morską i powietrzną. Firma poszukuje spedytorów lub form logistycznych, które
chciałyby dołączyć do globalnej sieci poprzez umowę usług handlowych.

GR

BRGR20150921001

Grecka grupa importerów, hurtowników i detalistów zajmująca się wyłącznie produktami
organicznymi (zarówno żywnością i innymi) poszukuje dostawców i producentów produktów
organicznych (sucha i świeża żywność, warzywa, zioła, przyprawy i kosmetyki) w celu poszerzenia
swojej oferty asortymentowej. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy agencyjnej i
dystrybucyjnej z nowymi partnerami, którzy dostarczaliby produkty organiczne, które będą
uzupełnieniem dla istniejącej gamy produktów.

GR

BOGR20150729001

Greckie MŚP opracowało nową bio niszczarkę do drewnianych gałęzi i szuka partnerów w Europie
zainteresowanych sprzedażą urządzenia na różnych rynkach na podstawie umowy usług
dystrybucji. Głównymi zaletami nowego urządzenia są jego cztery różne rozmiary, konkurencyjna
cena oraz funkcjonalność zamiany bezużytecznej sterty drewna w użyteczny nawóz organiczny.

GR

BOGR20150511001

Grecka firma, z ponad 25‐letnim doświadczeniem, oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie
energoelektroniki i odnawialnych źródeł energii. Firma poszukuje pośredników handlowych i / lub
partnerów poszukujących systemów ochrony, produkcji i oszczędności energii. Firma oferuje
swoje produkty i usługi za pośrednictwem handlowej umowy agencyjnej, umowy i / lub
podwykonawstwa lub usług dystrybucyjnych.

GR

BOGR20150120001

Greckie MŚP oferuje usługi doradcze w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa obejmujące
wszelkiego rodzaju projekty w tym z dziedziny infrastruktury, ropy naftowej i gazu ziemnego,
energetyki, przemysłu, budynków komercyjnych, nieruchomości itp. Firma oferuje indywidualnie
dostosowane usługi i innowacyjny system zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i
środowiskiem, którego celem jest stałe poprawianie bezpieczeństwa. Grecka firma poszukuje
umów licencyjnych i o usługi dystrybucji.

GR

BRGR20150729001

Grecki sprzedawca specjalizujący się w handlu produktami technologii cyfrowej (komputery,
smartfony, tablety, akcesoria i części zamienne) i amatorskich odbiornikach radiowych, z 10‐
letnim doświadczeniem poszukuje nowych dostawców w Europie. Firma, która jest obecna
zarówno fizycznie jak i w Internecie ma na celu być bardziej konkurencyjna, powiększając swoją
ofertę dzięki umowie o usługi dystrybucyjne.

GR

BRGR20150731001

Greckie MŚP dostarcza systemy okulistyczne na pokrycie wszystkich potrzeb gabinetów
okulistycznych. Firma poszukuje porozumienia usług komercyjnych i / lub dystrybucji z firmami
produkującymi i dostarczającymi innowacyjne systemy okulistyczne. Firma jest skłonna poszerzyć
swoją gamę produktów poprzez znalezienie partnerów biznesowych, którzy chcą dystrybuować
swoje produkty na nowych rynkach.

GR

BRGR20150729003

Grecka firma poszukuje nowych europejskich dostawców zwłaszcza szpachli, skrobaków, szpachli
wykończeniowych, wałków, profili ściennych wykonanych z styropianu, wszystkich rodzajów
taśm, lamp LED, osobistych artykułów ochronnych, odzieży dla pracowników, materiałów
ogrodniczych i różnych innych odpowiednich narzędzi. Firma zamierza powiększyć swoją bazę
produktów i poprawić swoją konkurencyjność poprzez ustanowienie umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
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HR

BOHR20131230002

Chorwacka firma oferująca pomoc dla firm rozwijających się, specjalizująca się w doradztwie
biznesowym, a także wspieraniu zarządzania przedsiębiorstwem oraz konsultacje finansowe
oferuje joint venture i poszukuje przedstawicieli swoich usług.

HR

BOHR20140513001

Chorwacka firma skoncentrowana na rozwoju kompleksowych rozwiązań biznesowych,
charakteryzujących się indywidualnym podejściem do potrzeb klienta oraz wykorzystaniem
wiodących, światowych technologii, chce zaoferować swoje usługi i produkty oparte na systemie
GIS (ang. Geographic Information System). Firma poszukuje partnerów do umowy o świadczeniu
usług oraz umowy outsourcingowej.

HR

BOHR20140605001

Chorwacka firma rodzinna specjalizująca się w produkcji organicznych owoców i ich
przetwórstwie oferuje tłoczone na zimno 100% soki owocowe, dżemy i organiczny ocet jabłkowy
dystrybutorom i agentom handlowym.

HU

BOHU20150917001

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji mebli biurowych, szpitalnych, szkolnych i innych
poszukuje dystrybutorów i agentów.

HU

BOHU20150723001

Węgierski firma, która projektuje i produkuje eleganckie elementów umeblowania, głównie
miękkie poduszki na sofy w różnych rozmiarach i kombinacjach kolorystycznych, poszukuje
agentów i dystrybutorów.

HU

BOHU20140715001

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów piekarniczych poszukuje współpracy z
dużymi sieciami handlowymi, które będą kupować i sprzedawać ich produkty w dużych ilościach
w ramach umowy handlowej.

HU

BOHU20150508003

Węgierska firma produkująca bawełniane rękawiczki ochronne i skarpety jest zainteresowana
umowami dystrybucyjnymi z europejskimi firmami z przemysłu elektronicznego, samochodowego
i budowlanego.

HU

BOHU20150806001

Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji różnych świeżych wyrobów mięsnych (kiełbasy,
parówki, bekony itp.) poszukuje dystrybutorów. Firma oferuje również usługi podwykonawstwa
dla partnerów branżowych.

HU

BOHU20150601001

Węgierska firma powstała w 2003 roku. Jej główne aktywności to cięcie, wiercenie i produkcja
części dla przemysłu samochodowego, meblarskiego, instrumentów. Firma oferuje usługi
podwykonawstwa dla sektora przemysłu metalowego.

HU

BRHU20150917001

Węgierskie MŚP ‐ jeden z liderów na rynku w zakresie seksualnych produktów higienicznych na
Węgrzech zostało założone 25 lat temu. Firma poszukuje producentów nakładek na palce, którzy
byliby w stanie produkować kluczową część nowego produktu, z tworzywa biokompatybilnego.
Firma oczekuje początkowo zapytań z Chin, Malezji, Polski, Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Jednakże, współpraca (w oparciu o umowę produkcyjną) może dotyczyć też innych krajów.

HU

BOHU20150605002

Węgierska firma zaangażowana w produkcję, opracowanie i sprzedaż rolniczych elektronicznych
instrumentów pomiaru. Ich produkty skupiają się na wewnętrznie opracowanych rolniczym
systemie GPS (globalny system pozycjonowania). Firma poszukuje umowy agencyjnej w europie,
w celu sprzedaży swoich produktów.

HU

BOHU20150710001

Węgierskie MŚP oferujące usługi programowania przemysłowego poszukuje firm przemysłowych,
badawczo‐rozwojowych i uniwersytetów w ramach umowy o świadczenie usług lub
podwykonawstwo.

HU

BOHU20150831001

Węgierskie MSP oferuje opartą o sieci Web aplikację zarządzania przepływem pracy w biznesie.
Firma zarządza procesem administracji i oprogramowaniem. Oprogramowanie może być łatwo
tłumaczone na każdy język. Układ zarządzania przepływem pracy może być stosowany w każdej
branży, w szczególności przez organizacje, które działają w różnych miejscach i kilka zadań
dzielonych jest między różnych pracowników. Poszukiwani są dystrybutorzy i biura handlowe z
wiedzą o lokalnym rynku z Chorwacji, Austrii, Słowacji, Polski i Rumunii.
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HU

BOHU20150722003

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji specjalnych zdrowych i funkcjonalnych produktów
kawowych, naturalnych kosmetyków i naturalnych suplementów diety. Węgierska firma
poszukuje partnerów, którzy potrzebują następujących instrumentów do usług produkcyjnych:•
hermetyzacja kapsułek żelatynowych• opakowanie tabletek i kapsułek gotowe do spożycia•
pakiet pakowanie materiału proszkowego• etykietowanie

HU

BOHU20141118006

Węgierski producent innowacyjnych separatorów oleju poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych w UE oraz w krajach Europy Południowo‐Wschodniej. Separator jest do oczyszczania
wody deszczowej z zanieczyszczeń olejowych na obszarach o dużym natężeniu ruchu, np.
parkingi, stacje komunikacyjne, powierzchnie logistyczne itp.

HU

BOHU20150318001

Węgierska firma specjalizująca się w handlu różnymi dostawami produktów rolnych tj.: pasze dla
zwierząt, preparaty mlekozastępcze, akcesoria, głównie do obory i dla koni. MŚP również działa w
zakresie eksperckiego doradztwa w dziedzinie żywienia zwierząt i hodowli, oraz posiada sklepy na
Węgrzech i Rumunii poszukuje pośredników handlowych w UE. Spółka chce rozszerzyć swoją
działalność na rynku z pomocą dystrybutorów lub przedstawicieli za granicą, w ramach usług
dystrybucyjnych i handlowych umowy agencyjnej.

HU

BOHU20141203001

Główne działania węgierskiej firmy: transport międzynarodowy i krajowy, usługi celne,
przechowywanie i magazynowanie.Firma chce oferować swoje usługi dla tych europejskich
partnerów biznesowych, którzy szukają działań logistycznych.

IE

BOIE20150914001

Irlandzki dostawca profesjonalnych usług oprogramowania oferuje usługi podwykonawstwa w
sektorze urządzeń medycznych, zarządzania ryzykiem oraz zgodności i oferuje podwykonawstwo
dla partnerów zagranicznych. Firma z ponad 15‐letnim doświadczeniem, ukończyła szereg
projektów w obszarze neurologicznym, ortopedycznym i spirometrycznym. Specjalizuje się w
integracji różnych systemów, aby wspomóc ogólne zarządzanie procesem i zapewnić maksymalny
czas pracy i całkowitą zgodność.

IE

BOIE20150717001

Irlandzka kancelaria prawna jest zainteresowana zawarciem umowy o świadczenie usług z
firmami i osobami fizycznymi zainteresowanymi założeniem firmy w Anglii i Irlandii. Irlandzka
międzynarodowa kancelaria prawna specjalizuje się we wszystkich aspektach prawa handlowego i
rzeczowego i może pomóc firmom założyć biuro w Irlandii i Anglii.

IL

BOIL20150810001

Wiodący izraelski producent elastycznych opakowań z plastiku i specjalnych wielowarstwowych
typu IMD (dekoracje w formie) poszukuje partnera do dystrybucji lub agenta ze znajomością
sektora przemysłowego tworzyw sztucznych. Firma jest aktywna na rynku międzynarodowym.
Produkty są dostępne we wszystkich rozmiarach wg życzeń klienta i charakteryzują sie
doskonałymi właściwościami użytkowymi.

IL

BOIL20150719001

Producent świeżego soku, nektaru i napojów poszukuje dystrybutorów do sprzedaży detalicznej.
Dodatkowo oferuje szeroką gamę niespotykanych mrożonych mieszanek w bębnach dla branży
soków. Rodzinna izraelska firma założona w 1985 roku która produkuje unikalne innowacyjne,
łączące smaki soki i nektary w nowoczesnej fabryce, przy wykorzystaniu specjalnej technologii.
Firma poszukuje: umowy dystrybucji usług, umowy produkcyjnej, podwykonawstwa.

IL

BOIL20150715001

Dobrze sytuowana izraelska firma specjalizuje się w projektach modernizacji ekonomicznej dla
systemów nadzoru, sterowania i akwizycji danych.Firma jest dostawcą inteligentnych rozwiązań
komunikacyjnych i kontrolnych w obszarze wody / ścieków, ropy i gazu, energii oraz
monitorowania i kontroli w czasie rzeczywistym środowiska. Posiadane doświadczenie jest
zgodne z przepisami Unii Europejskiej i USA. Szukają joint venture lub podwykonawstwa z firmami
posiadającymi przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jako klientami.

IL

BOIL20150811001

Wiodąca firma izraelska w dziedzinie suplementów diety wprowadza na rynek nowy, innowacyjny
produkt: pastylka w gumie‐jest to unikalna koncepcja i technologia, w której suplement diety w
tabletce obłożony jest gumą do żucia.Pastylka w gumie zapewnia dużą i skuteczną dawkę
szerokiego zakresu suplementów diety i 95% wszystkich składników aktywnych jest absorbowane
w ciągu 45 sekund żucia.Firma poszukuje umowy dystrybucyjnej, w celu wprowadzenia
innowacyjnego produktu do Europy i Rosji.
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IL

BOIL20150813001

Wiodąca izraelska firma opracowuje i produkuje innowacyjne produkty przeciw pasożytom dla
zwierząt domowych. Firma produkuje różne wyroby z zaawansowanych, wysokojakościowych
składników, dostarczając środki zapobiegawcze oraz efektywne i bezpieczne ‐ odrobaczające ‐
środki lecznicze. Firma poszukuje dystrybutora na rynku zoologicznym, który współpracuje
bezpośrednio ze sklepami zoologicznymi i weterynariami.

IL

BOIL20150804003

Wiodąca firma izraelska projektuje i produkuje maszyny do produkcji drutu i elementów
złącznych od 1973 roku. Wysoka wydajność, dokładność i niskie koszty utrzymania maszyn firmy
przyciągają klientów z całego świata, a firma stopniowo staje się światowym liderem w dziedzinie
maszyn do walcowania gwintów, prostowania i cięcia oraz maszyn do produkcji zwojów drutu.
Firma poszukuje umów produkcyjnych w Europie i Rosji.

IL

BOIL20150810002

Izraelskie MŚP stworzyło wielofunkcyjną platformę dostępu (MSAP) do zastosowania dla
telecom/ISP (dostawca Internetu). Zalety to: szerokie i elastyczne możliwości konfiguracji systemu
przy bardzo atrakcyjnym stosunku kosztów do wydajności. Platforma oparta jest na kombinacji
wielu technologii sieciowych wspierających większość interfejsów sieciowych, standardy i
protokoły odpowiednie do każdej topologii sieci. Firma poszukuje agencji handlowych i umów o
dystrybucję.

IL

BOIL20150804002

Czołowy izraelski producent plastiku specjalizujący się w produktach wytłaczanych, takich jak
uszczelki oszklenia i profili konstrukcji aluminiowych, uszczelki drzwi z drewnianymi ościeżnicami,
uszczelki drzwi z ościeżnicami metalowymi i uszczelki do drzwi antywłamaniowych. Firma
specjalizuje się w rozwoju i dostosowaniu profili do specjalnych zastosowań, jak również
współpracy produkcyjnej w ramach wytłaczania profili. Firma jest zainteresowana porozumieniem
dystrybucyjnym w krajach europejskich.

IT

BOIT20150109001

Włoska firma MŚP, o ugruntowanym, międzynarodowym doświadczeniu opracowała innowacyjny
system do wyświetlania informacji na przystankach autobusowych. System jest już z
powodzeniem instalowany w największych miastach w Europie i Izraelu. Firma poszukuje
prywatnych lub publicznych partnerów biznesowych działających w sektorze infrastruktury i
ruchu drogowego zainteresowanych realizacją innowacyjnego systemu na całym świecie.
Poszukiwani są zarówno dystrybutorzy jak i podwykonawcy.

IT

BOIT20150723002

Włoska sieć firm wytwarzających produkty z włókna szklanego do różnych zastosowań,
wykorzystując przy tym wiele technologii i procesów produkcyjnych, poszukuje przedstawicieli
handlowych oraz partnerów do umów produkcyjnych. Dodatkowo firma jest zainteresowana
znalezieniem partnerów do realizacji wspólnych projektów europejskich i wymianą dobrych
praktyk w obszarze odpadów.

IT

BOIT20150715003

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji automatyki dla laboratoriów
klinicznych, chcąc rozszerzyć swoją działalność na rynki międzynarodowe, poszukuje
dystrybutorów klinicznych analizatorów diagnostycznych.

IT

BOIT20150707001

Młoda i dynamiczna włoska firma dostarczająca zautomatyzowane urządzenia do orientowania i
zasilania różnego rodzaju artykułów związanych z szerokim zakresem linii produkcyjnych
(samochodowo‐mechaniczne, kosmetyków, urządzeń medycznych, opakowań, drewna)
poszukuje dystrybutorów oraz budowniczych automatycznych maszyn do zasilaczy wibracyjnych i
systemów orientujących jako podwykonawców.

IT

BRIT20150828001

Włoska firma handlowa zlokalizowana w regionie Piedmont (północne Włochy) i reprezentująca
obecnie firmy działające w kilku sektorach takich jak odnawialne źródła energii, hydraulika,
systemy inteligentnego transportu. Firma obecnie chce poszerzyć portolio swoich klientów i
poszukuje zagranicznych firm zainteresowanych wejściem na rynek włoski w celu nawiązania
długofalowej współpracy.

IT

BRIT20150715001

Włoska firma handlowa specjalizująca się głównie w imporcie/eksporcie części zamiennych do
samochodów ciężarowych poszukuje europejskich dostawców. Firma jest chętna do świadczenia
usług dystrybucyjnych na rynku Afryki.
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IT

BOIT20150825001

Włoska firma specjalizująca się w selekcjonowaniu i przetwarzaniu kawy, a także mieleniu i
wypalaniu poszukuje solidnych i dobrze znających rynek dystrybutorów i agentów będących w
stanie wspierać firmę w wejściu na rynki lokalne z jej produktami (kawa, ale także wysokiej jakości
słodkie produkty, takie jak herbatniki , ciastka i czekoladki). Umowa agencyjna i umowa
dystrybucji usług są zatem poszukiwane. Główne kraje zainteresowania to Kanada, Francja i
Holandia

IT

BOIT20150731002

Włoska firma specjalizuje się w całościowych, niestandardowych rozwiązaniach pod klucz w
zakresie maszyn: kompleksowych podzespołów mechanicznych, kompletnych linii produkcyjnych i
elementów precyzyjnych. Potencjalny partner może liczyć na długoletnie doświadczenie oraz park
maszynowy i centrum obróbcze. Firma jest wysoko doświadczona w maszynach do cięcia
strumieniem wody. Firma jest zainteresowana agencją handlową, produkcją, umową
outsourcingu, ale także podwykonawstwem i produkcją wzajemną.

IT

BOIT20150112002

Włoska firma położona na Sycylii, blisko centralnej prowincji Enna, poszukuje dystrybutorów
produkowanej przez siebie oliwy z oliwek Extra Virgin z uwzględnieniem ochrony środowiska.

IT

BOIT20150803004

Włoska firma produkująca urządzenia elektroniczne do spawania poszukuje dystrybutorów. Firma
specjalizuje się w kontrolerach procesu spawalniczego do różnego zastosowania (sektor
przemysłowy, wojskowy lub prywatne)

IT

BOIT20150526001

Włoska firma położona w regionie Calabria, oferuje typowe produkty rolnicze pochodzące z
Abruzzo, Molise, Campanii, Basilicata, Apulia, Calabrii, Sycylii i Sardynii. Zaopatruje w oliwę z
oliwek, wino, makarony, sosy, przyprawy, dżemy, warzywa w oleju, wędliny i wyroby piekarskie.
Firma poszukuje partnerów, by sprzedawać swoje produkty za granicę na podstawie umowy o
usłudze dystrybucji.

IT

BOIT20150716001

Włoska firma zajmuje się produkcją oraz świadczeniem usług inżynieryjnych w zakresie powietrza
i spalin, oczyszczania powietrza i uzdatniania wody poszukuje agentów i dystrybutorów, aby
poszerzyć swoje kontakty za granicą.

IT

BOIT20150508002

Włoska firma specjalizująca się w inżynierii i projektowaniu rozwiązań w zakresie efektywności
energetycznej dla przedsiębiorstw i osób prywatnych, poszukuje dystrybutorów dla systemu
magazynowania energii elektrycznej.

IT

BOIT20150807003

Włoska firma działająca na rynku krajowym, specjalizująca się w produkcji znakomitej oliwy extra‐
virgin oliwy, dżemów, galaretek i przetworów warzywnych z oliwą chce rozszerzyć swoją
działalność za granicą. W związku z tym oferuje swoje produkty kulinarne dystrybutorom i
doświadczonym przedstawicielom handlowym do promocji i sprzedaży na swoich lokalnych
rynkach. Mile widziani są również specjaliści zajmującymi się rynkami niszowymi.

IT

BOIT20150623002

Włoski hotel położony w samym sercu Neapolu oferuje pełen zakres usług i udogodnień dla
turystów. Hotel poszukuje operatorów wycieczek i biur podróży, które chciałaby promować
zakwaterowanie w nim.

IT

BOIT20150805003

Firma znajduje się w południowych Włoszech, w Apulii. Od ponad 60 lat specjalizuje się w
produkcji taralli, typowej przekąski z regionu. Z biegiem lat, firma była w stanie stać się ważnym
podmiotem z 60 pracownikami i rozszerzoną produkcją (Taralli, przekąski, tosty, makarony, linia
biologiczna). Firma poszukuje usług pośrednictwa w handlu wśród krajów europejskich i Chin:
agentów, przedstawicieli i dystrybutorów.

IT

BOIT20150119003

Włoska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy ręcznie robionych toreb i akcesoriów
dla kobiet, stworzonych z materiałów pochodzących z recyklingu, poszukuje agentów i / lub
dystrybutorów do umów handlowych.

IT

BOIT20150625002

Włoska firma, znajdująca się w południowo‐zachodniej części Sycylii, projektuje i produkuje
wysokiej jakości akcesoria łazienkowe dla prywatnych domów i hoteli. Firma jest już
zaangażowana we współpracę ponadnarodową, a teraz pragnie poszerzyć swoją ofertę wśród
partnerów działających na rynku hydro‐termo‐sanitarnym poprzez agentów lub dystrybutorów.
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IT

BOIT20150511002

Włoska firma, lider w rozwiązaniach ICT dla systemów informacyjnych opieki zdrowotnej,
aplikacjach internetowych i rozwiązaniach e‐rządowych dla agencji rządowych, opracowała
innowacyjne oprogramowanie będące w stanie zaspokoić wszystkie organizacyjne i medyczne
potrzeby oddziałów neonatologii, zarządzając całą ścieżką pielęgnacji pacjenta. Oprogramowanie
może ocenić efektywność, audyt i działania z zakresu opieki i specjalistycznych protokołów
medycznych. Firma poszukuje umów handlowych.

IT

BOIT20150914002

Włoska firma, hurtownia odzieży i obuwia, oferuje licencję na produkcję i dystrybucję podeszwy z
wysuwanymi rakami do bezpiecznego chodzenia po śniegu, lodzie, ale także w normalnych
warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Ten innowacyjny produkt jest chroniony
międzynarodowym patentem. Firma jest zainteresowana kontaktami z potencjalnymi partnerami
w Ameryce Północnej, Europie, Rosji, Chinach, Japonii i Korei Południowej.

KR

BOKR20150702019

Południowokoreański producent masek (knebli) ułatwiających zapadanie w głęboki sen poszukuje
dystrybutorów w Europie. Produkt zapobiega efektom ubocznym chrapania i pozwala
użytkownikowi na oddychanie przez nos. Firma poszukuje dystrybutorów i oferuje usługi
produkcyjne.

KR

BOKR20150702011

Południowokoreański producent innowacyjnych materiałów do malowania poszukuje
agentów/dystrybutorów w Europie. Firma posiadająca certyfikat ISO łączy hybrydowe minerały
organiczne z nanotechnologią, aby dostarczać lepsze rozwiązania dla przemysłu podłogowego,
inżynierii lądowej i firm budowlanych. Firma poszukuje agenta lub dystrybutora z
doświadczeniem w dystrybucji materiałów powłokowych i farb do obiektów przemysłowych,
handlowych, edukacyjnych i medycznych.

LT

BOLT20150831001

Litewska firma jest producentem łóżek hotelowych, materaców zwykłych i sprężynowych oraz
łóżek ze sterowaniem ustawienia. Firma poszukuje usług pośrednictwa handlowego (agentów,
dystrybutorów). Firma oferuje wysoką jakość produktów.

LT

BOLT20140902001

Litewska firma, specjalizująca się w rozwoju internetowych projektów i projektowaniu grafiki
poszukuje dystrybutorów i oferuje swoje usługi outsourcingowe. Budowanie, naprawianie i
utrzymanie nowych i istniejących rozwiązań IT jest główną działalnością firmy.

LT

BOLT20140801001

Litewska firma, specjalizująca się w produkcji budynków modułowych, poszukuje agentów,
przedstawicieli i dystrybutorów. Produkty oferowane przez firmę cechują się wyjątkowym
stosunkiem jakości do ceny.

MT

BOMT20150729001

Maltański klient chciałby rozszerzyć swoją bazę dystrybutorów/sprzedawców innowacyjnego
neurobiologicznego domowego urządzenia medycznego, które wykorzystuje technologię
neurologicznego sprzężenia zwrotnego do relaksowania umysłów dzieci z autyzmem, pozwalając
im lepiej się skupić i pozytywnie nawiązać kontakt ze światem.

NL

BONL20150921001

Holenderska firma opracowała kompaktową linię produktów do pielęgnacji twarzy oraz perfum.
Te wysokiej jakości produkty mogą być sprzedawane w najwyższych cenach. Firma poszukuje
dystrybutorów posiadających sieci sprzedaży kosmetyków oraz agentów, gotowych podjąć się
współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa.

NL

BONL20150916001

Holenderska firma z branży opieki zdrowotnej, produkująca innowacyjne produkty do zakładania i
zdejmowania pończoch uciskowych, poszukuje dystrybutorów.

NL

BONL20150825001

Holenderska firma specjalizująca się w e‐usługach w obszarach takich jak: Zdrowie & Odżywianie,
Zdrowe & Aktywne Starzenia się, opracowała system oparty na wskaźnikach zdrowego stylu życia,
który może być wykorzystywany przez społeczności cyfrowe. Program dostarcza informacji na
temat żywienia, zdrowych nawyków żywieniowych, ćwiczeń gimnastycznych, itp. Firma poszukuje
partnerów do długoterminowych umów dystrybucyjnych, umów agencyjnych lub umów
licencyjnych.
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NL

BRNL20150818002

Holenderski agent specjalizujący się w podwykonawstwie dla sektora morskiego. Z powodu braku
technicznych ekspertów z zakresu elektroniki i instalacji sektora morskiego w Holandii, firma
poszukuje partnerów, którzy byliby w stanie przedstawić elektro techniczne podwykonawstwo w
Holandii. Agent poszukuje podwykonawców spoza północno‐zachodniej Europy w oparciu o
umowę agencyjną.

NL

BRNL20150911001

Holenderskie przedsiębiorstwo założone w 2013 r., projektujące i sprzedające ręcznie robione,
wysokiej jakości torebki i akcesoria wykonane z korka i skóry. Firma poszukuje portugalskiego
producenta z doświadczeniem w obróbce korka i skóry i produkcji wysokiej jakości torebek
damskich i akcesoriów wykonywanych ręcznie. Firma oferuje współpracę w oparciu o umowę
produkcyjną.

NL

BONL20150709003

Ta holenderska firma specjalizuje się w oryginalnych wyrobach wełnianych, które są
produkowane pod własną marką.Firma posiada silną pozycję na holenderskim, belgijskim i
chińskim rynku, ma około 300 punktów sprzedaży i obecnie poszukuje dystrybutorów lub
agentów posiadających punkty sprzedaży w USA, Kanadzie, Europie, Ameryce Środkowej,
Argentynie, Japonii i Korei Południowej. Dodatkowo mile widziany będzie kontakt ze strony
domów towarowych i portali internetowych.

NL

BONL20150903004

Holenderska firma opracowała zajmujący mało miejsca system łączący biofilter i filtr ściekowy.
System ten zapewnia biologiczne usuwanie zapachów z gazów takich jak amoniak (NH3),
siarkowodór (H2S), lotne związki organiczne (VOC), węglowodory itp. Rozwiązanie to nie używa
żadnych chemikaliów i jest przyjazne środowisku. Firma poszukuje dystrybutorów z dobrymi
kontaktami do branż takich jak oczyszczalnie ścieków, ubojnie, zakłady utylizacji itp.

NL

BONL20150824001

Holenderski przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na wprowadzenie kremu sportowego na rynek
europejski. Produkt posiada unikalne systemy dostarczania i jest zaprojektowany tak, aby
zaspokoić potrzeby sportowców i aktywnych osób fizycznych. Firma szuka porozumienia z
dystrybutorami chętnymi do wprowadzenia produktu na rynki zagraniczne.

NL

BONL20150903002

Holenderski deweloper filtrów organicznych, które mogą być używane jako ostatni krok w
redukcji i kontroli zapachu poszukuje dystrybutorów. Filtry wykorzystują bakterie do rozkładu
szkodliwych gazów w substancje nieszkodliwe. Filtry mogą być stosowane w ubojniach, zakładach
utylizacyjnych odpadów zwierzęcych, kompostowniach, zakładach przetwórstwa spożywczego,
obiektach rolniczych, oczyszczalniach ścieków i zakładach przetwórstwa rybnego (mączki rybnej).
Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych.

NL

BONL20150827003

Holenderskie MŚP z branży technologii wodnej stworzyło zrównoważony i ekologiczny system,
który pozwala na oczyszczanie zanieczyszczonych ścieków bez użycia środków chemicznych.
System ten nadaje się do eliminowania odpadów organicznych ze strumieni ścieków , głównie z
gospodarstw domowych. Klient poszukuje partnera z doświadczeniem w produktach/systemach
związanych z technologią wodną. Potencjalne umowy partnerskie to komercyjne umowy
agencyjne, umowy franczyzowe, joint venture i umowy licencyjne.

NL

BONL20150715001

Holenderska firma specjalizuje się w spersonalizowanym video i innych usługach video
marketingu. Firma posiada unikalne podejście do tworzenia spersonalizowanych i interaktywnych
filmów video i animacji. Do tej pory firma koncentrowała się na organizacjach non‐profit i
agencjach marketingowych na rynku holenderskim. Firma chce rozszerzyć swoje usługi i
poszukuje obecnie zagranicznych agentów lub dystrybutorów, aby oferowali produkty
holenderskiej firmy swoim klientom.

NL

BONL20150910001

Holenderskie MŚP posiada dobrą pozycję na niszowym rynku używanego wyposażenia obór dla
świń. Firma posiada duży zapas używanego wyposażenia obór dla świń i jest w stanie sprzedawać
kompletne projekty "pod klucz" z używanym wyposażeniem lub część z nich. Firma poszukuje
dystrybutorów w Unii Europejskiej, szczególnie w Europie Wschodniej i również w Chinach.
Holenderskie MŚP oferuje kontrakt handlowy w ramach umowy o dystrybucję.
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PT

BOPT20150717001

Portugalska fabryka wyrobów metalowych, produkująca, montująca i zdobiąca różnego rodzaju
wyroby przy użyciu technologii formowania wtryskowego oraz odlewania oferuje usługi od
projektu do produkcji, integrując poszczególne etapy produkcji i dostarczając wysokiej jakości
rozwiązania w konkurencyjnych cenach. Firma poszukuje agentów, którzy chcieliby promować jej
produkty wtryskowe.

PT

BOPT20150825001

Portugalska firma zlokalizowana w Porto zajmująca się projektowaniem mebli dla osób
niepełnosprawnych jest producentem zautomatyzowanego sprzętu domowego (meble do
sypialni). Firma poszukuje dystrybutorów zainteresowanych dołączeniem do istniejącej sieci
międzynarodowej.

PT

BOPT20150820001

Portugalskie mikro‐przedsiębiorstwo położone w portugalskim regionie Centro specjalizuje się w
komercjalizacji surowców dla przedsiębiorstw farmaceutycznych, nutraceutycznych,
kosmetycznych, spożywczych i weterynaryjnych poszukuje podobnych firm działających w
charakterze dystrybutora oślego mleka i tranu z rekina na rynkach docelowych.

PT

BOPT20150813001

Portugalska organizacja społeczna zlokalizowana w Porto, skoncentrowana na łączeniu, nauce,
współpracy, inspiracji w celu zmiany świata za pomocą platformy, na której każdy może
przedstawić swoje pomysły, odkrywać i uczestniczyć w innych projektach, badać innowacje
społeczeństwa czy znaleźć inny projekt, aby w niego zainwestować. Organizacja poszukuje
inwestorów, którzy wesprą wyjazdy na całym świecie do nagrywania filmów o innowacjach
społecznych wspierających platformę.

PT

BOPT20140103007

Portugalska firma, postrzegana jako wzór od 1952 roku w zakresie produkcji ciężkich narzędzi
najwyższej jakości, od ponad sześciu lat oferuje pełne rozwiązania narzędziowe do wszystkich
materiałów. Firma działa w trzech branżach‐ narzędzia do cięcia, zużycie części oraz narzędzia do
pracy z kamieniem. Firma jest zainteresowana umową handlową (z pomocą techniczną) z
partnerami/dystrybutorami, aby wesprzeć dystrybucję swoich wyrobów.

PT

BOPT20150715001

Portugalska firma znajdująca się w Porto koncentruje się na tradycyjnej żywności oraz
przygotowywaniu i opracowywaniu receptur rzemieślniczych do jej produkcji.Firma poszukuje
dystrybutorów do sprzedaży bezpośredniej i reprezentacji swoich produktowi na rynkach
zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków koncentrujących się na turystyce, a także
w krajach, w których społeczność portugalska stanowi istotną część społeczeństwa.

PT

BOPT20150817001

Portugalska firma z Madery, specjalizująca się w produkcji i wprowadzania do obrotu produktów
kosmetycznych Aloe Vera, poszukuje usług pośrednictwa na rynku, komercyjnych umów
agencyjnych lub umów usług dystrybucyjnych.Aloe vera słynie z uznanych i sprawdzonych
właściwości terapeutycznych i jest obecnie bardzo popularne.

PT

BOPT20150713001

Portugalska firma specjalizująca się w usługach tłumaczeniowych, korekcie, proofreadingu i edycji
tekstu na 25 języków oferuje usługi tłumaczeniowe, w tym usługi tłumaczeniowe "pod klucz".
Firma poszukuje innych dostawców w celu wymiany lub dostawy usług (specjalna cena) oraz
oferuje kompleksowe tłumaczenia dla odbiorców końcowych (głównie firmy produkcyjne i
eksportowe) i rozważa następujące typy współpracy: podwykonawstwo i umowa o świadczenie
usług.

RO

BORO20150729001

Firma z Rumuni jest szybko rozwijającym się MŚP specjalizującą się w mechanicznych usługach
inżynieryjnych, mających odpowiadać na różne wyzwania przemysłu. Firma jest gotowa i
zainteresowania aby stać się dostawcą usług lub producentem dla firm zagranicznych
zainteresowanych do korzystania z nowoczesnych technologii i zdolnościami produkcyjnymi
posiadanych przez rumuńskiego partnera.

RO

BORO20150804001

Firma z Rumunii specjalizuje się w produkcji domów drewnianych i domów letniskowych, może
dostarczyć całą gamę usług budowlanych wraz z planem pod klucz. Firma kieruje swoje usługi jako
podwykonawca lub producent dla firm z zagranicznymi, zwłaszcza dla firm deweloperskich,
projektów mieszkań i firm z branży turystycznej.
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RO

BORO20150714001

Rumuńska firma założona w 1960 roku (z nową rejestracją do Rejestru Handlowego w 1991 roku)
jest producentem maszyn i oferuje swoje usługi w zakresie podwykonawstwa. Głównymi
produktami firmy są: wyroby spawane, metalowe części do szaf elektrycznych, transformatorów,
produktów obrobionych, systemów transferu, ram, powlekanych proszkowo produktów, jak
również produktów na życzenie klienta.

RO

BORO20140303001

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji artykułów jeździeckich, obuwia (obuwie na co
dzień, buty ochronne, wysokie buty), toreb, pasków; poszukuje dystrybutorów, partnerów
produkcyjnych oraz partnerów joint venture.

RO

BORO20150609003

Rumuńska firma, założona w 2010, oferuje konsulting, projektowanie, budowę i usługi w zakresie
hydrauliki, ogrzewania i wentylacji/klimatyzacji chce stać się podwykonawcą dla głównego
kontrahenta z UE.

RO

BORO20150518003

Rumuńska firma poszukuje dystrybutora swoich produktów: radiatorów, chłodnic olejowych i
powietrznych, kondensorów, chłodnic złożonych, wykonanych z aluminium i stopów stali
nierdzewnej.

RO

BORO20150518001

Rumuńska firma produkująca szeroką gamę wyrobów z gumy, takich jak uszczelki, pierścienie dla
budownictwa itp., poszukuje dystrybutorów z kontaktami w branży samochodowej, budowlanej,
spożywczej i farmaceutycznej.

RO

BORO20150715001

Rumuńska firma z doświadczeniem w produkcji części samochodowych oferuje swoje
podwykonawstwo. Główne produkty firmy to: lusterka zewnętrzne, przewody hamulcowe, pręty
kontrolne, klucze do kół, części tłoczone i formowane plastikowe części.

RO

BORO20150603001

Rumuńska firma, aktywna w branży wzorniczej, wykonania i składania różnych produktów ze stali
nierdzewnej i aluminium, poszukuje potencjalnego partnera w UE, aby oferować swoje
podwykonawstwo.

RO

BORO20150623002

Rumuński producent akrylowych wanien, brodzików prysznicowych, kabin prysznicowych,
basenów, spa i wzmocnionych włóknem szklanym produktów z poliestru poszukuje
dystrybutorów.

RO

BORO20150713002

Zlokalizowana w Transylwanii rumuńska firma z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie
obsługiwania mleczarni i produkcji sera specjalizuje się w produkcji różnych serów tradycyjnych.
Firma jest zainteresowana znalezieniem zagranicznych pośredników handlowych (dystrybutorzy/
agenci/ reprezentanci) do dystrybuowania, reprezentacji lub oferowania swoich serów na rynkach
zewnętrznych.

RO

BRRO20150706001

Rumuńska firma specjalizująca się w imporcie i handlu masowym i detalicznym materiałów i
narzędzi budowlanych jest gotowa zaoferować usługi dystrybucji do wyspecjalizowanych
producentów lub dystrybutorów z krajów europejskich.

RO

BORO20150707001

Rumuński producent oprogramowania koncentrujący się na rozwoju dedykowanego
oprogramowania niestandardowego, specjalnie zaprojektowanego do konkretnych wymagań i
potrzeb klienta. Firma ma duże doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla przedsiębiorstw,
sieci, mobilnych i wbudowanych rozwiązań wykorzystujących różne technologie. Firma oferuje
usługi outsourcingowe dla firm potrzebujących rozwoju oprogramowania i szuka współpracy z
innymi firmami w dziedzinie IT jako podwykonawca.

RO

BORO20140403001

Firma z Rumunii specjalizuje się w produkcji okien i drzwi PCV oraz aluminiowych. Firma oferuje
swoje usługi podwykonawstwa dla firm z UE

RO

BORO20140819001

Firma zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem orzechów włoskich (Juglans regia) zebranych z
regionu północno‐zachodniej Rumunii, które mogłyby być stosowane w przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym i kosmetycznym. Produkty mogą być dostarczane w formie organicznej lub
konwencjonalnej zarówno w postaci miąższu orzechów pakowanego w różnych grubościach lub w
całości w masie. Ponieważ produkty są pobierane z dzikiej uprawy mają zwiększony poziom
substancji czynnej.

RS

BORS20150220001

Serbska firma specjalizująca się w produkcji gazów przemysłowych poszukuje partnera
zagranicznego do joint Venturę oraz oferuje sprzedaż firmy.
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RS

BRRS20150925001

Mała serbska firma specjalizująca się w dystrybucji maszyn rolniczych, części i sprzętu jest
zainteresowana współpracą z producentami systemów nawadniania z Polski, Węgier, Włoch,
Chorwacji i Holandii w celu sprzedaży ich produktów jak: obrotnice, opryskiwacze, sprzęt do
nawadniania, na terenie Vojvodina, w oparciu o umowę agencyjną.

RS

BRRS20150126001

Serbska firma specjalizująca się w transporcie i magazynowaniu wyrobów poszukuje partnerów
dysponujących powierzchnią magazynową w krajach UE. Firma poszukuje rzetelnego partnera,
który posiada magazyny blisko granic i autostrad w celu nawiązania długofalowej współpracy.

RS

BRRS20150827001

Jeden z największych dostawców mrożonych ryb i produktów rybnych w Serbii oferuje
współpracę w oparciu o umowę dystrybucyjną europejskim producentom produktów rybnych
zainteresowanych sprzedażą swoich produktów w Serbii.

RS

BORS20150225001

Serbska firma specjalizująca się w zbieraniu i przetwarzaniu odpadów poszukuje partnera
zagranicznego do współpracy joint venture w nowym zakładzie segregacji odpadów lub zakładzie
dla niebezpiecznych odpadów.

RS

BORS20150506001

Serbskie laboratorium opracowało technologię opisu cytotoksyczności in vitro nowo
zsyntetyzowanego produktu na rynku oraz kontroli jakościowej wody (ścieków, irygacji i wody
pitnej). Laboratorium oferuje współpracę poprzez stworzenie wspólnego przedsięwzięcia i/lub
technologiczne usługi konsultacyjne. W szczególności w oparciu o współpracę ukierunkowaną na
ocenę cytotoksyczności in vitro różnych związków organicznych i produktów ich
rozkładu/przemian.

RS

BORS20150505001

Serbski instytut oferuje zestaw testowy do półilościowego wykrywania pestycydów
fosforoorganicznych i karbaminianu w wodzie. Test polega na badaniu kolorymetrycznym,
opartym o OP/C zahamowanie enzymu acetylu cholinoesterazy. Preferowaną przez instytut formą
współpracy jest joint venture dotyczące kontroli jakości wody lub umowa o świadczenie usług
technicznych. Instytut oferuje produkcję zestawu dla użytkowników na zamówienia w ramach
umowy o produkcję.

RS

BORS20150525001

Serbska firma farmaceutyczna specjalizująca się w produkcji suplementów diety, wyrobów
medycznych i kosmetyków, poszukuje pośrednictwa handlowego na rynku w krajach europejskich
(umowy dystrybucyjne).

RS

BORS20150514001

Serbska firma posiada doświadczenie w pozyskiwaniu bioenergii z upraw z miskanta olbrzymiego.
Samodzielnie opracowali i wdrożyli system rekultywacji gleby oraz szeroki zakres produktów,
takich jak zrębki, brykiety i betony lekkie. Firma oferuje współpracę w formie joint venture przy
tworzeniu pól miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus).

RU

BORU20150403002

Rosyjska firma będąca jednym z największych producentów tekstyliów, takich jak koce, poduszki z
wypełnieniem z puchu i piór. Dodatkowo firma oferuje wyroby z wełny oraz z wypełnieniem
roślinnym i syntetycznym. Firma poszukuje pośredników handlowych.

RU

BORU20150814001

Firma Rosyjska z branży obróbki drewna oferuje wodoodporne, ekologiczne drewno, które jest w
pełni impregnowane, więc o większej gęstości. Produkty są certyfikowane przez Drezdeńskie
Laboratorium Badawcze Drewna. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów z
dobrą znajomością rynku w budownictwie i inżynierii.

RU

BORU20150728006

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji zaworów przemysłowych i akcesoriów dla przemysłu
chemicznego, ropy, gazu i in. branż, stalowni, elektrociepłowni konwencjonalnych i jądrowych,
poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów do zawarcia umów długoterminowej
współpracy.

RU

BORU20150728003

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji makaronów poszukuje partnerów handlowych do
usług dystrybucyjnych.

RU

BORU20150209001

Rosyjska agencja specjalizująca się w wysokiej jakości technicznych tłumaczeniach z języka
angielskiego na rosyjski w zakresie: inżynierii produkcji, fizyki, matematyki, medycyny,
informatyki, i innych szuka klientów, którzy działają na rynku rosyjskim rynku lub rynkach WNP.
Tłumaczami firmy są tylko inżynierowie, większość z nich posiada stopnie doktorskie.Firma
poszukuje umowy usługowej.
str.22/30

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

RU

BORU20150728008

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji biologicznie aktywnych dodatków poszukuje
przedstawicieli handlowych w ramach komercyjnej umowy agencyjnej i dystrybutorów, jak
również instytucji medycznych i sanitarnych w krajach UE i krajach spoza UE

RU

BORU20150728004

Rosyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji obwodów technicznych (czujników)
do zastosowania w systemach ochrony poszukuje przedstawicieli zagranicznych w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucji w krajach EEN Network.

RU

BRRU20150519001

Rosyjska firma specjalizująca się w instalacji i obsłudze automatów sprzedających, poszukuje
producentów w krajach EEN w celu zakupu. Firma poszukuje partnerów do umów handlowych,
umów agencyjnych, umów o usługi dystrybucji oraz umowy finansowej.

SE

BRSE20150710001

Szwedzka firma, która opracowała nową opatentowaną przynętę na ryby z nieprzewidywalnym
cyklem poruszania, poszukuje producenta do całego procesu produkcyjnego. Firma poszukuje
producentów w Polsce, Estonii, na Łotwie i Litwie do umowy produkcyjnej.

SE

BRSE20150828001

Szwedzki detalista akcesoriów do zabawy poszerza swój asortyment oferując 2 nowe produkty.
Szwedzka firma została założona w 2009 r. i jest obecnie jednym z największych, certyfikowanych
sklepów online oferujących tego typu produkty w Szwecji. Obecnie firma poszukuje partnera,
który produkowałby 2 z ich produktów. Firma poszukuje partnerów z krajów bałtyckich, Rumunii,
Czech, Turcji i Polski,

SE

BRSE20150831001

Szwedzka firma, która opracowała i wytwarza małe szlifierki, poszukuje podwykonawcy, który
będzie dostarczał silniki elektryczne dla tych maszyn. Firma poszukuje silników elektrycznych o
mocy 120W 2‐biegunowe 230V 1‐fazowe, 250W 2‐biegunowe 230V 1‐fazowe, 250W 2‐
biegunowe 3‐fazowe 230/400 V.

SE

BRSE20150827001

Szwedzka firma opracowała silikonową maskę redukującą zmarszczki i worki pod oczami i
poszukuje producenta w Europie pracującego z prototypami i produktami silikonowymi. Firma
poszukuje rzetelnego partnera produkcyjnego do rozwoju produktu, a w dalszej kolejności do
wytworzenia produktu finalnego w małych seriach.

SE

BRSE20150918001

Szwedzki przedsiębiorca zamierza rozpocząć handel elektroniczny gdzie będzie prowadził
sprzedaż akcesoriów domowych, bielizny pościelowej. Obecnie poszukuje partnerów z Europy,
którzy mogą dostarczyć ww. akcesoria dekoracyjne. Firma jest zainteresowana umową
dystrybucyjną, ewentualnie umową agencyjną z odpowiednim partnerem.

SE

BRSE20150910001

Szwedzka firma poszukuje producenta organicznego, bezglutenowego, sypkiego makaronu o
różnym kształcie. Poszukiwany partner powinien być zainteresowany produkcją makaronu z
alternatywnych surowców, takich jak różnego rodzaju rośliny strączkowe (groszek, ciecierzyca,
soczewica, soja itp.) Szwedzka firma posiada sieć dystrybucyjną od sklepów ze zdrową żywnością
po sieć supermarketów w Skandynawii i kilku innych europejskich krajów.

SE

BRSE20150415001

Szwedzka firma produkuje obiekty niemieszkalne pod klucz i komplementarne jednostki domów
drewnianych wykorzystywanych do przechowywania i zarządzania odpadami. Typowa wielkość
jednostek to 15‐25m2. Firma poszukuje dodatkowych dostawców dla konkretnych kaset
używanych w ich produktach. Współpraca w ich rozumieniu to podwykonawstwo i / lub umowa
produkcyjna.

SE

BOSE20150903001

Szwedzka firma opracowuje, projektuje i produkuje systemy uszczelniające dla różnych
zastosowań tj. samolotów, statków, ciężarówek i pociągów. Szwedzka firma oferuje
podwykonawstwo tego innowacyjnego produktu do czyszczenia stacji dla pociągów w Europie.
Szwedzka firma oferuje w pełni zintegrowany system produkcji, który jest w stanie dostarczyć
kompletne systemy do wszystkich zastosowań o wysokiej jakości.

SE

BOSE20150914001

Szwedzka firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży innowacyjnych i
atrakcyjnych akcesoriów do wózków inwalidzkich poszukuje pośredników handlowych w całej
Europie, takich jak producenci, dostawcy i hurtownie inwalidzkie do współpracy w ramach
umowy dystrybucyjnej.
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SE

BOSE20150827001

Szwedzki MŚP rozwija i dostarcza narzędzia do nauki języka online i mobilnie, które wykorzystują
takie elementy jak grywalizacja. Z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i zindywidualizowanego
nauczania, narzędzie zwiększa doświadczenie uczenia się i motywuje zarówno dzieci jak i
nauczycieli. Jest obecnie oferowane do dystrybutorów i agentów w celu zwiększenia udziału w
rynku. Docelowe rynki Europy Środkowej i Wschodniej, krajach bałtyckich, USA, Indie, itp.

SE

BOSE20150909001

Szwedzki MŚP produkujący i sprzedający płyty poślizgowe i zestawy tuningowe sprzęgła do
pojazdów ATV (wszystkie pojazdy terenowe) poszukuje agentów i / lub dystrybutorów, którzy
posiadają wiedzę, doświadczenie i bardzo dobrą sieć w branży ATV w celu rozszerzenia
działalności. Oferta kierowana jest do wielu rynków.

SI

BOSI20150805002

Słoweńska firma zajmuje się produkcją wysokiej jakości pomp ciepła poszukuje nowych
partnerów biznesowych w dystrybucji w dziedzinie technologii grzewczych. Firma jest
zainteresowana współpracą z firmami z całej Europy, w formie umowy dystrybucji usług.

SI

BOSI20150730001

Słoweńskie MŚP oferuje specjalistyczne projektowanie i zdolności produkcyjne, które są
podstawą do produkcji bardzo skomplikowanego interkonektora wysokiej gęstości (HDI) i
wielowarstwowych płytek drukowanych. Firma ma możliwość projektowania i produkcji z krótkim
terminem dostawy, przy jednoczesnym spełnieniu dokładnych wymagania klienta. Produkt nadaje
się do zastosowania w zaawansowanej elektronice. Firma jest zainteresowana w porozumieniu
produkcyjnym.

SI

BOSI20150716001

Słoweńska organizacja badawcza, która wykonuje pełen zakres klinicznych prób dla firm
farmaceutycznych, ośrodków badań i rozwoju biotechnologii i producentów oferuje swoje usługi
dla potencjalnych partnerów na rynku europejskim i jest zainteresowana współpracą w formie
umowy o świadczenie usług.

SI

BOSI20131114001

Słoweńska firma, specjalizująca się w usługach obróbki metali z wykorzystaniem maszyn do
obróbki CNC (np. toczenia, cięcia, frezowania, głębokiego wiercenia, gładzenia, szlifowania,
obróbki cieplnej i galwanicznej obróbki powierzchni) oferuje podwykonawstwo / outsourcing dla
europejskich firm i producentów wyrobów na podstawie dostarczonej przez klienta specyfikacji.

SI

BOSI20150826001

Słoweńska firma opracowała elektroniczne urządzenie antyzanieczyszczeniowe zapobiegające
zanieczyszczaniu przez algi morskie (wodorosty) podwodnych części statków, pływających
błotników lub znaków świetlnych. Firma poszukuje partnera joint venture, aby rozpocząć
produkcję i umieścić produkt na rynkach UE i rynku światowym.

SI

BOSI20150728001

Słoweńska firma produkcyjna działająca w obszarze innowacyjnych wysokiej jakości kosmetyków
chroniących skórę twarzy, szyi, dekoltu i rąk poszukuje potencjalnych partnerów (dystrybutorów)
w celu stworzenia szerokiej sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych.

SK

BOSK20150714003

Słowacka firma posiadająca zakład produkcyjny na południu kraju tworzy wysokiej jakości
opakowania dla branż kosmetyków, farmaceutyków, artykułów spożywczych i technicznych.
Firma zapewnia elastyczność i wydajność w obsłudze klientów. Poszukuje partnerów do
współpracy produkcyjnej i dystrybucyjnej.

SK

BOSK20150729001

Firma ze Słowacji zachodniej aktywna w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony środowiska
opracowała nieorganiczny kompozytowy sorbent do usuwania i/lub unieruchomienia metali
ciężkich i/lub fosforanów w zanieczyszczonych ciałach stałych i/lub cieczach. Przyznano patent
słowacki, europejski, czeski, polski i węgierski. Produkt jest produkowany na Słowacji. Firma
poszukuje dystrybutorów.

SK

BOSK20150826001

Mała słowacka prywatna firma z ponad 20‐letnim doświadczeniem w produkcji, pakowaniu i
dystrybucji sproszkowanych i kandyzowanych produktów spożywczych poszukuje zagranicznych
partnerów w szczególności z branży spożywczej w celu zawarcia umowy na usługi produkcyjne lub
dystrybucyjne.

SK

BOSK20150702001

Słowacka firma oferuje wolne moce w produkcji cyny pokrytej płaskim lub okrągłym drutem
miedzianym dla różnych aplikacji, głównie w branży fotowoltaicznej. Firma poszukuje
potencjalnych partnerów biznesowych w Europie zainteresowanych umową dystrybucyjną lub
podwykonawstwa.
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TR

BOTR20150518003

Turecka firma z sektora MŚP zajmująca się systemami informacji geograficznej (GIS) opracowała
precyzyjne rozwiązanie dla rolnictwa z zakresu funkcji zmiennego dawkowania (VRA) służące do
śledzenia postępów w nawożeniu i opryskach pól. VRA została zintegrowana z mapa
monitorującymi plony. To pozwala użytkownikowi na oszczędność w stosowaniu nawozów bez
uszczerbku w plonach. Firma poszukuje dystrybutorów z sektora MŚP.

TR

BOTR20150825001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji ciężkich pojazdów użytkowych, wykorzystywanych na
budowach, w transporcie oraz jako laweta, poszukuje dystrybutorów.

TR

BOTR20150518001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji bawełny, poliestru i włókna nylonowego, używanych
w materiałach dzianinowych, koszulkach typu T‐shirt, skarpetkach, tekstyliach domowych,
strojach kąpielowych, itp., poszukuje dystrybutorów.

TR

BOTR20150804002

Tureckie MŚP specjalizująca się w zabezpieczaniu sieci firmowych różnych rozmiarów od 5 do 1
mln użytkowników, o różnych topologiach i scenariuszach rozwoju, opracowała program do
ochrony sieci firmowych i usług on‐line przed atakami DDoS (dystrybuowana odmowa usług) na
poziomie APT (zaawansowane stałe zagrożenie). Firma poszukuje partnerów do współpracy w
ramach umów agencji handlowej, dystrybucji i świadczenia usług.

TR

BRTR20150903001

Turecka firma specjalizująca się w systemach informacji geograficznej (GIS) opracowała system
rolnictwa precyzyjnego jako zmienne dawkowanie (VRA) podczas nawożenia i rozpylania. VRA
zostało zintegrowane z mapami monitowania gruntów. Umożliwia to użytkownikom końcowym
oszczędność nawożenia bez spadku wydajności. Firma poszukuje firm oferujących umowę
produkcyjną.

TR

BOTR20150722001

Turecka firma zajmująca się projektowaniem elektroniki z doświadczeniem w szerokim zakresie
aplikacji elektronicznych oferuje swoje umiejętności inżynieryjne w zakresie sprzętu i
oprogramowania dla rozwoju nowych produktów opartych na elektronice. Firma specjalizuje się
w systemach wbudowanych / rozwoju nowych produktów i jest otwarty dla umów
outsourcingowych i podwykonawczych.

TR

BOTR20150504001

Turecki producent części hydraulicznych i pneumatycznych, zacisków, plastikowych pokryw i
korków używanych w marynarce, transferze energii, sektorach konstrukcyjnych i rolniczych, szuka
dystrybutorów swoich produktów.

TR

BOTR20150805001

Turecka firma zapoczątkowana w 1968 roku w Izmirze, prowincja Kemeralti, specjalizuje się w
produkcji sukni wieczorowych. Istnieje możliwość produkcji dla marek, firma poszukuje zarówno
dystrybutorów ich produktów, a także partnerów do podwykonawstwa.

TR

BOTR20150727001

Firma z Turcji zlokalizowana w parku naukowo‐technologicznym w Ankarze specjalizuje się
systemach testowania bezpieczeństwa pojazdów. Jest to inżynieryjna firma z wysokiej klasy
personelem badawczo‐rozwojowym. Firma chciałaby poszerzyć swoją zagraniczną działalność
biznesową w zakresie systemów testowania pojazdów. Firma chciałaby działać jako
podwykonawca i poszukuje partnerów do działalności zagranicznej.

TR

BOTR20141206001

Tureckie MŚP dostarcza chmurową automatyczną aplikację do dynamicznej analizy
bezpieczeństwa i raportowania przez internet. Firma chciałaby poszerzyć swoją działalność i
poszukuje partnerów poprzez oferowanie swojego produktu innym firmom. Firma
zainteresowana jest umową nabycia, agencją handlową, franczyzą i /lub umową licencyjną z
potencjalnymi partnerami.

TR

BOTR20150707001

Turecka doświadczona firma działająca w branży recyklingowej poszukuje dystrybutorów w
Europie. Firma produkuje granulat z gumy EPDM o wymiarach od 1 do 3,5 mm stosowany głównie
w lekkoatletycznych nawierzchniach torowych, sztucznej trawie pokrywającej wielofunkcyjne
obszary do gry jako materiał wypełniający. Firma preferuje dystrybutorów z Polski, Rumunii,
Czech i Węgier.

TR

BOTR20140214001

Turecka firma tekstylna specjalizująca się w produkcji bielizny dla mężczyzn, kobiet i dzieci
poszukuje partnera dystrybucyjnego lub firm zainteresowanych usługami podwykonawczymi.
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TR

BOTR20150611001

Turecka firma (MŚP) opracowała oprogramowanie, które umożliwia instalację i wykonanie
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnych ze standardem ISO 27001. Ten
produkt jest rozwiązaniem internetowym i jest oferowany instytucjom zarówno dużym firmom
jak i MŚP. Firma szuka przyszłych partnerów do dystrybucji oraz promocji swojego produktu na
bazie umów licencyjnych oraz handlowych.

UK

BOUK20150807001

Brytyjski producent innowacyjnych, inteligentnych i oszczędnych podczerwonych systemów
grzewczych poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w dostarczaniu systemów inteligentnej
energii i redukcji emisji dwutlenku węgla dla sektora mieszkaniowego, biur oraz budynków
publicznych.

UK

BOUK20150908002

Brytyjski hurtownik piwa ale i cydru poszukuje dystrybutorów w Europie, posiadających kontakty
wśród sieci pubów, hoteli restauracji. Odpowiedni dystrybutor musi mieć doświadczenie na rynku
piwa ale.

UK

BOUK20140813004

Brytyjska firma dostarczająca szeroką gamę produktów z gumy i plastiku dla sektorów
samochodowego, lotniczego, AGD i innych poszukuje agentów.

UK

BOUK20150909003

Doświadczony przedsiębiorca rozpoczynający nowe przedsięwzięcie specjalizuje się w handlu
organicznym, kurczakami z wolnego wybiegu, kurczakami koszernymi, indykami, kaczkami i
gęsiami poszukuje dystrybutorów i hurtowników gotowych dostarczać produkty do delikatesów,
rzeźni, sklepów specjalistycznych i głównego nurtu detalistów.

UK

BOUK20150730006

Szybko rozwijająca się firma ze Szkocji oferuje podwykonawstwo i outsourcing w produkcji
precyzyjnej obróbki CNC, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, medycznym,
naukowym, automatyki, łączności, oprzyrządowania, przemysłu ropy i gazu. Firma posiada zakład
produkcyjny oferując zarówno usługi toczenia i frezowania konwencjonalnego i na obrabiarkach
CNC, które jest uzupełnione o pełną kontrolę jakości i możliwości. Kluczowym aspektem firmy jest
NPI (Redukcja Kosztów) i prototypów.

UK

BOUK20150915005

Mała firma z Wielkiej Brytanii zajmująca się produkują najwyższej jakości napojów za pomocą
tradycyjnych metod poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych z doświadczeniem w
branży luksusowych napojów i produktów spożywczych w celu zwiększenia międzynarodowej
sprzedaży swoich wysokiej jakości produktów, napoju musującego i soku owocowego.

UK

BOUK20150824001

MŚP z Wielkiej Brytanii opracował system kontroli silników o stałej prędkości, używanych głównie
w przemyśle energochłonnym. Systemy można dostarczać do inteligentnych silników poprzez
monitorowanie obciążenia na wale silnika. System, w efekcie dynamicznie dostosowuje się do
rozmiarów silnika i danego obciążenia, w żądanym momencie. Dystrybutorzy i agenci są
poszukiwani w całej Europie jako producenci technologii wykorzystujące silniki o stałej
wydajności, które działają przy zmiennym obciążeniu przez umowy typu joint venture.

UK

BOUK20150811004

Firma z Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w tworzeniu i sprzedaży produktów
zaprojektowane tak, aby dopasować różne formaty wyświetlania i dostosować się do środowisk
specjalistycznych i wysokiej głośności. Zakresy te obejmują akcesoria podróżnicze, przybory do
szycia i dla rzemiosła, parasole, akcesoria do kąpieli, artykuły osobiste, produktów
bezpieczeństwa osobistego, produkty z drewna i szkła oraz produkty dekoracyjne. Firma
poszukuje agentów / dystrybutorów, którzy byliby w stanie rozwijać sprzedaż na swoich
terytoriach. Umowy na wyłączność są dostępne.

UK

BOUK20150903002

Brytyjska firma oferująca ochronne polaroidowe okulary, chroniące przed narażeniem na
oślepienie blaskiem reflektorów lub światłem ulicznym, poszukuje dystrybutorów w Europie.

UK

BOUK20150916001

Brytyjska firma z Londynu, działająca w branży telekomunikacyjnej, specjalizuje się w usługach
B2B dla biznesu. Usługi te mają zapewnić firmom dostęp do własnego portalu, który pozwoli im
kontrolować wiele numerów w różnych krajach i miastach. Zaletą systemu jest redukcja kosztów
połączeń oraz zwiększenie obecności firm na rynkach międzynarodowych. Dostępne numery
posiadają wiele inteligentnych, wbudowanych funkcji (np.: nagrywanie rozmów, call center).
Firma poszukuje partnerów gotowych podjąć współpracę w ramach umowy o świadczeniu usług
oraz partnerów joint venture.
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UK

BOUK20150805001

Brytyjski producent specjalizujący się w produktach i akcesoriach pogrzebowych, poszukuje
dystrybutorów dla swoich produktów ‐ innowacyjnych, ekologicznych trumien.

UK

BOUK20150915004

Brytyjski hurtownik ‐ dostawca szerokiej gamy brazylijskich kafelków z naturalnego kamienia,
płytek chodnikowych oraz okładziny kamiennej, poszukuje dystrybutorów w Europie.

UK

BOUK20150907002

Brytyjska firma konsultacyjna pracująca dla sektorów odpoczynku, muzeów i dziedzictwa
poszukuje możliwości współpracy z europejskimi firmami turystycznymi na podstawie umów o
świadczeniu usług.

UK

BRUK20150907003

Brytyjska agencja zatrudnienia z ponad 30‐letnim doświadczeniem w zatrudnianiu pracowników
służby zdrowia, szczególnie doktorów i pielęgniarek do pracy w publicznej służbie zdrowia. Firma
poszukuje organizacji do pomocy w umieszczaniu pielęgniarek i doktorów w Wielkiej Brytanii.
Celem jest praca z agencjami zatrudnienia w wybranych krajach europejskich a także z Kanadą i
Stanami Zjednoczonymi w oparciu o umowę usługową.

UK

BRUK20150907001

Angielski producent i dystrybutor elementów umundurowania, współpracujący z kilkoma krajami
w sektorze wojskowym, poszukuje producenta zapinanych na guziki szelek wykonanych z
elastycznej bawełny, końcówek skórzanych, elementów połączeniowych ze skórą i i metalowych
okuć w celu dostosowania standardów do umowy produkcyjnej.

UK

BRUK20150917001

Brytyjska firma zaprojektowała gamę odzieży sportowej, która wykorzystuje opatentowaną
technologię podczerwieni w celu zwiększenia wydajności. Obecnie poszerza linię produkcyjną i
poszukuje producentów skarpet kompresyjnych, najlepiej z wykorzystaniem włókien Celiant.

UK

BRUK20150825001

Angielska firma dostarczająca wielkoformatowe drukarki igłowe własnej marki w Wielkiej Brytanii
i Europie poszukuje doświadczonego spedytora w celu przejęcia na siebie zadania zebrania
drukarek z Chin, dostawę do agentów w Rumunii, Hiszpanii, Włoszech i Francji wraz z licencjami,
certyfikacjami i wszelkimi formalnościami. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa usługowa.

UK

BRUK20150828001

Duża brytyjska firma zaopatrzeniowa jest zainteresowana pozyskaniem rzetelnego producenta
plastikowych zbiorników magazynowych dla baterii w różnych rozmiarach w celu podpisania
umowy produkcyjnej. Produkty byłyby sprzedawane jako marka prywatna pod nazwą brytyjskiej
firmy.

UK

BRUK20150804001

Brytyjska firma dostarczająca wykonane na zamówienie reklamy świetlne, oprawy oświetleniowe,
panele cyfrowe i wyświetlacze LED szerokiemu gronu odbiorców w kilku różnych sektorach,
poszukuje producentów lub dostawców podświetlanych zamykanych etui na plakaty, paneli
cyfrowych i innych innowacyjnych produktów oferując usługi dystrybucyjne.

UK

BOUK20150825001

Ta brytyjska firma z siedzibą w mieście Leicester posiada rozbudowany zakład produkcyjny, który
jest wyposażony w bardzo szeroki zakres maszyn do wykańczania kartonów.Jako specjalista w
dziedzinie produktów wykończeniowych kartonowych, firma współpracuje z różnymi klientami od
branży farmaceutycznej do przemysłu spożywczego.Firma poszukuje partnerów do pracy przy
różnych projektach z branży poligraficznej i lub kartony/opakowania w całej Europie w ramach
podwykonawstwa lub umowy produkcyjnej.

UK

BOUK20150915001

Brytyjska firma opracowała nowatorskie urządzenie do pomocy przy wczesnym, samodzielnym
wykrywaniu raka piersi, które umożliwia kobietom poczucie się pewniej we wczesnym etapie
leczenia. Produkt działa poprzez świecenie czerwonym światłem w podczerwieni przez tkanki
piersi. Światło przechodzi przez tkanki piersi i pomaga ujawnić wszelkie nieprawidłowości, które
mogą być związane z rakiem. Firma poszukuje agentów i / lub dystrybutorów na rynkach
międzynarodowych.

UK

BOUK20150910002

Brytyjski producent chipsów i popcornu, które są bezglutenowe, bez zawartości laktozy, nie
zawierają glutaminianu sodu, posiadają certyfikat koszerności, halal i są wegańskie poszukuje
dystrybutorów do sprzedaży produktów w supermarketach, delikatesach i specjalistycznych
sklepach z żywnością w Europie.

UK

BOUK20150729002

Brytyjski producent kawy, w tym tradycyjnej kawy, ale także nowych smakowych kostek kawy
instant poszukuje dystrybutorów na rynku żywności.

str.27/30

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

UK

BOUK20150904001

Firma produkuje szeroki zakres jakościowy, 100% naturalnej czekolady do jedzenia i picia.
Produkty wytwarzane są w Wielkiej Brytanii przy użyciu czystej belgijskiej czekolady. Firma
poszukuje średnich i dużych dystrybutorów już prowadzących dystrybucję produktów
cukierniczych, słodyczy i cukierków do dużych detalistów i niezależnych sektorów w
poszczególnych krajach.

UK

BOUK20150811001

Firma z Wielkiej Brytanii opracowała produkt zmniejszający ból pleców i odleżyn kończyn dolnych.
Produkt, podczas snu, jest wkładany i obwiązany pomiędzy kolanami pacjenta. Nastawia
kręgosłup i poprawia postawę aby redukować dyskomfort. Firma chce stworzyć sieć sprzedaży
produktu wchodząc w umowy z agencjami komercyjnymi i dystrybucyjnymi.

UK

BOUK20140813005

Firma z Wielkiej Brytanii produkująca różne szeroką gamę przyrządów do odzyskiwania substancji
zakazanych prawem, z fekaliów od aresztowanych osób, w sposób bezpieczny, higieniczny i
dyskretny.

UK

BOUK20150826002

Położone w Wielkiej Brytanii kreatywne biuro reklamowe specjalizuje się w projektowaniu,
nagrywaniu filmów i organizowaniu wydarzeń. Firma poszukuje nowych klientów
zainteresowanych dotarciem i mobilizacją swojej publiczność. Biuro zainteresowane jest
outsourcingiem, umowami handlowymi i podwykonawstwem.

UK

BOUK20150709002

Mała firma z Wielkiej Brytanii, która produkująca fontanny skokowe poszukuje agentów i
dystrybutorów. Produkt jest unikalny może być używany w ogrodach lub w dużych
pomieszczeniach wewnętrznych, takich jak recepcje w nieruchomościach handlowych, centrach
handlowych i hotelowych foyer . System jest łatwy w instalacji i utrzymaniu. firma poszukuje
agentów lub dystrybutorów międzynarodowych dla komercyjnych umów agencyjnych i umów
dotyczących usług dystrybucji.

UK

BOUK20150811005

Brytyjska firma opracowała masło orzechowe w proszku, które ma 70% mniej tłuszczu niż
tradycyjne masło orzechowe i jest bogate w białko i błonnik. Sproszkowane masło orzechowe ma
również certyfikat bezglutenowy. Produkt jest powszechnie dostępny w wysokiej klasy sklepach
ze zdrową żywnością i supermarketach w Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Firma poszukuje partnerów do umów o dystrybucji i / lub komercyjnych umów agencyjnych.

UK

BOUK20150924002

Przedsiębiorstwo z Wielkiej Brytanii eksportujące rzemieślnicze wyroby alkoholowe pozyskiwane
od niszowych producentów poszukuje międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych. Obecnie
firma oferuje wysokiej jakości produkty premium od mniejszych producentów z Francji, Włoch,
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W ofercie firmy znajduje się szampan, najwyższej jakości wina
musujące, oryginalne wina, piwo oraz tradycyjne cydry.

UK

BOUK20150910001

Firma brytyjska specjalizuje się w rekrutacji pielęgniarek z Europy i nie tylko, aby pomóc im
znaleźć miejsce pracy w Wielkiej Brytanii. Ich wizją jest stworzenie organizacji dla profesjonalnych
medyków przez doświadczonych lekarzy. Ich doświadczenie i wiedza pozwala im zrozumieć
wrażliwe punkty w procesie rekrutacji medycznej. Poszukiwane są uczelnie i specjaliści w sektorze
zdrowia w celu zawarcia umowy o świadczenie usług lub joint venture.

UK

BOUK20150904002

Brytyjska firma oferuje produkcję, dystrybucję lub przywracanie do użytku elementów takich jak
kasy fiskalne, liczniki, wyświetlacze, punkty jednostek sprzedaży, stanowiska EPOS
przeznaczonych dla klientów detalicznych, konsumentów, edukacji, transportu oraz innych
sektorów biznesu. Firma poszukuje umów produkcji i dostaw, joint venture lub umowy o
świadczenie.

UK

BOUK20150903003

Angielski dostawca specjalistycznych kabli do wielu sektorów na całym świecie, w tym ropy
naftowej i gazu ziemnego, morskiego, automatyki domowej, energetycznego, budowlanego,
badawczego i transportowego, poszukuje partnerów w Europie. Firma oferuje szeroki wybór kabli
elektrycznych i przewodów światłowodowych i chciałaby nawiązać partnerstwo z dystrybutorami,
agentami i reprezentantami.

UK

BOUK20150911003

Angielski twórca internetowej platformy specjalizującej się w wynajmie luksusowych willi,
poszukuje agentów lub biur podróży w Europie, aby sprzedawać swoje portfolio willi i usługi
poprzez agencję komercyjną lub umowę o świadczenie usług.
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UK

BRUK20150902001

Brytyjska firma, działająca w dziedzinie dostaw jakościowego i innowacyjnego sprzętu
laboratoryjnego sprzedawanego bezpośrednio do laboratoriów badawczych w firmach
farmaceutycznych, szpitalach, uniwersytetach i niezależnych laboratoriach oferuje umowę
dystrybucyjną dla reprezentacji innowacyjnych produktów w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Organizacja może również ułatwić dostęp do dystrybutorów w głównych rynkach europejskich.

UK

BRUK20150908001

Nagradzany wykonawca projektów związanych z dużą elektrycznością i odnawialną energią w
Wielkiej Brytanii poszukuje nowych dostawców 250 kW do 285Kw polikrystalicznych paneli
słonecznych w celu wzrostu ich pozycji konkurencyjnej na rynku brytyjskim. Panele powinny
spełniać minimalny poziom 1 (Bloomberg). Firma chce być dystrybutorem paneli.

UK

BRUK20150907002

Brytyjski producent szerokiej gamy bramek piłkarskich poszukuje firm specjalizujących się w
produkcji plastikowych rurek PCV do 80mm średnicy z pierwotnych i rozdrabnianych materiałów.
Firma zainteresowana jest spółką joint venture lub umową produkcyjną oraz, w przypadku, gdy
partner wykazuje możliwości marketingowe, ewentualną umową dystrybucyjną.

UK

BRUK20150820001

Duża brytyjska firma tekstylna poszukuje niezawodnego dostawcy rowingu szklanego, ich
kluczowy materiał, w dużych ilościach (800 do 1000 t rocznie) w ramach umów produkcyjnych i
dystrybucyjnych.

UK

BRUK20150818001

Brytyjska firma poszukuje producenta z doświadczeniem w produktach piekarniczych,
bezglutenowych, oraz najlepszych istniejących kanałach rynkowych dla umowy produkcyjnej i
ewentualnej umowy dystrybucyjnej, do produkcji nowego typu bezglutenowej przekąski.

UK

BRUK20150921001

Brytyjska firma produkuje i sprzedaje wielofunkcyjne nadmuchiwane platformy dla przemysłu
morskiego. Mają one kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) lub polietylenowy (PE) arkusz z
pianki, która jest stosowana (przyklejona) do górnej części nadmuchiwanej platformy.Firma
brytyjska poszukuje producentów, którzy mogą przenieść swoją wiedzę technologiczną w
dziedzinie EVA lub PE do pracy w firmie.

UK

BRUK20150717003

Firma spedycyjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii i dużą ilością klientów na Dalekim Wschodzie
poszukuje partnerstwa z wiarygodnymi dostawcami wołowiny, jagnięciny, ryb, serów, wina i
piwa.Firma oferuje swoje usługi pośrednictwa na rynku dla dostawców, którzy chcą założyć bazę
klientów na Dalekim Wschodzie, oraz partnerami, którzy nie posiadają niezbędnej wiedzy w
zakresie eksportu na wspomnianym rynku.

UK

BOUK20150903001

Brytyjska firma opracowała innowacyjny portal internetowy, który tworzy CV/Resumes
odpowiednia dla różnych krajów. Produkt może być dostosowany dla różnych organizacji.
Korzystna dla każdej organizacji, pomagającej ludziom rozwijać karierę lub znaleźć zatrudnienie
firma poszukuje pośredników handlowych (agentów i dystrybutorów) w całej Europie do
sprzedaży produktu w ramach umowy licencyjnej.

UK

BOUK20150904004

Brytyjska firma dysponująca magazynem o powierzchni 21 tys. stóp kwadratowych oferuje usługi
magazynowania luzem, kompletowania zamówień, pakowania towaru luzem oraz szerokiej
dystrybucji i wsparcia logistyki w ramach Wielkiej Brytanii dla zagranicznych firm, które chcą mieć
powierzchnię magazynową w Wielkiej Brytanii. Firma oferuje także montaż urządzeń w punktach
sprzedaży detalicznej. Firma poszukuje partnerów do świadczenia usług outsourcingu /
dystrybucji lub umowy spółki do rozwoju sprzedaży.

UK

BOUK20150902004

Brytyjska firma jest dostawcą amerykańskich, brytyjskich i irlandzkich specjalistycznych
rzemieślniczych produktów spożywczych. Gama ich produktów pasuje idealnie do
specjalistycznych marketów żywieniowych, domów towarowych, wysokiej klasy supermarketów,
delikatesów, sklepów gospodarskich i niezależnych sklepów. Firma chce rozszerzyć swoje
portfolio na rynkach międzynarodowych i poszukuje dystrybutorów.

UK

BOUK20150911002

Mieszcząca się w Wielkiej Brytanii wiodąca światowa interdyscyplinarna organizacja naukowa,
współpracuje z klientami z sektora przemysłu i partnerami badawczymi nad projektami, które
pozwolą im na osiąganie lepszych wyników, produktów i usług w krótszym czasie i taniej niż w
tradycyjnych przepływach pracy badawczo‐rozwojowej. Organizacja ta szuka partnerów do
korzystania z infrastruktury superkomputerów i analizy danych do współpracy na bazie umowy
outsourcingu i / lub umowy podwykonawstwa usług.
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UK

BOUK20150904003

Ta brytyjska firma wykonuje naprawy lub remonty urządzeń elektronicznych, takich jak alarmy
bram/drzwi i pętle bezpieczeństwa, kamery, monitory i wyświetlacze elektroniczne, elektroniczne
oznakowanie, pomiarniki A/C i urządzeń chłodniczych. Firma poszukuje partnerów do współpracy
w ramach joint venture lub umowy o świadczenie usług.

UK

BOUK20150902001

Brytyjska firma, która projektuje i buduje systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
jednostki i komponenty dla szerokiego zakresu ciężkich pojazdów komercyjnych i wojskowych
poszukuje agentów i dystrybutorów w krajach Europy Środkowo‐Wschodniej.

UK

BOUK20150604006

Brytyjska firma, która świadczy specjalistyczne usługi doradcze dla przedsiębiorstw z sektora
prywatnego i publicznego w obszarze podróży i turystyki zamierza wyznaczyć agentów
handlowych i oferuje podwykonawstwo w Europie Środkowej i Południowo‐Wschodniej.

UK

BOUK20150924006

Firma w Wielkiej Brytanii rozwija nowy opatentowany system transferu wody dla każdej firmy lub
właściciela nieruchomości, który musi pompować wodę. Nowy system wykorzystuje nową
pompę, która działa bez pobierania jakiejkolwiek energii elektrycznej lub oleju napędowego.
Pompa oferuje sposób zerowego kosztu transportu dużych ilości wody na duże odległości, co
pozwala zaoszczędzić energię oraz zwiększenie ilości wody do powtórnego wykorzystania. Firma
szuka partnerów, którzy mogą zainstalować i zademonstrować produkt.

UK

BOUK20150512004

Londyńska firma z sektora MŚP producent certyfikowanej marki mody etycznej i zrównoważonej
poszukuje dystrybutorów i biur sprzedaży w Europie.
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