Wybrane oferty międzynarodowej
współpracy biznesowej
PAŹDZIERNIK 2016

W październiku 2016 roku dodaliśmy 212 ofert. Statystyka w podziale na kraje:
AT ........ 5
BE ........ 3
BG ........ 6
CN ........ 3

CZ ........ 3
DE ...... 12
DK ........ 1
EE ........ 2

ES ...... 11
FI ......... 3
FR...... 31
GR ....... 2

HR ........ 7
HU ........ 3
IE .......... 1
IL .......... 2

IT........ 10
JO......... 2
JP ......... 3
LT......... 2

LV ........ 2
ME ....... 3
MT ....... 1
NL ........ 3

PT ........ 4
RO ....... 8
RS........ 5
RU ..... 20

SE .........8
SK .........1
TR ........9
UK ..... 33

LU ........ 3

Jeśli są Państwo zainteresowani poniższymi ofertami, prosimy o podanie wybranych numerów referencyjnych
w formularzu na stronie internetowej: http://westpoland.pl/baza-ofert/ lub kontakt z najbliższym ośrodkiem
Enterprise Europe Network (lista ośrodków znajduje się na końcu dokumentu lub pod adresem http://westpoland.pl/kontakt/)
[Kraj / nr referencyjny] treść oferty
[AT / BOAT20160728001 ] Austriacka firma dostarcza szereg rozwiązań z zakresu e-learningu oraz nauczania łączonego
(połączenie e-learningu i spotkań z nauczycielem), głównie z zakresu administracji biznesu i zarządzania. Firma
współpracuje z prestiżowym instytutem w kraju. Firma poszukuje partnerów, takich jak wydawnictwa oraz inne firmy
działające w sektorze edukacyjnym w celu sprzedaży licencji lub znalezienia dystrybutora.
[AT / BOAT20160823001 ] Austriacka firma oferuje nowy rodzaj pokrywy ochronnej do napojów. Opatentowany produkt
został opracowany w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dla napojów w szklankach, puszkach, butelkach lub
innych pojemnikach. Antypoślizgowa pokrywa charakteryzuje się efektem tilt i warstwą dolną bezpieczną w kontakcie z
żywnością. Oprócz funkcji ochronnej, pokrywa może być używana do celów reklamowych. Firma poszukuje partnerów
handlowych, dystrybucyjnych i licencyjnych w Europie.
[AT / BOAT20160819001 ] Austriacki start-up opracował urządzenie do ładowania bezprzewodowego do telefonów
komórkowych, zegarków i tabletów, które upraszcza i rewolucjonizuje sposób ładowania. Wraz z pomysłową, nowo
opracowaną aplikacją, pozwalającą wybrać profile działania dla różnych sytuacji życiowych, polecenia mogą być
wykonywane natychmiast, a obsługa urządzenia jest prosta dla użytkownika. Spółka chce rozszerzyć swoją sieć dystrybucji i
poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Europie i poza nią.
[AT / BRAT20160823001 ] Austriacka firma oferuje nowy rodzaj pokrywy ochronnej do napojów. Opatentowany produkt
został opracowany w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dla napojów w szkle, puszkach, butelkach lub innych
pojemnikach. Pokrywa charakteryzuje się efektem tilt-a oraz antypoślizgową i chroniącą żywność dolną warstwą. Oprócz
funkcji ochronnej, pokrywa może być używana do celów reklamowych. Firma poszukuje partnerów produkcyjnych z
zdolnością do produkcji seryjnej.
[AT / BOAT20160824001 ] Austriacka firma wykorzystuje innowacyjny proces do produkcji dźwiękochłonnych, trwałych
paneli do użytku wewnętrznego. Panele wykonane są z materiałów naturalnych (przede wszystkim z wełny owczej). Firma
jest już aktywne na niektórych rynkach zagranicznych w Europie Środkowej i chce rozszerzyć swoją działalność na nowe
kraje, we współpracy z doświadczonymi lokalnymi partnerami dystrybucyjnymi. Celem firmy jest dotarcie do firm
budowlanych, architektów, projektantów wnętrz, aby zastosować swój produkt głównie w komercyjnych projektach
budowlanych.
[BE / BOBE20160621004 ] Belgijska firma produkująca czekoladę z przyprawami poszukuje dystrybutorów. Firma chce
nawiązać współpracę z delikatesami i sklepami dla smakoszy.
[BE / BOBE20160620001 ] Belgijska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania poszukuje agentów i dystrybutorów.
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[BE / BOBE20160624003 ] Belgijska firma aktywna w niszowym sektorze wyrobów spożywczych premium produkuje
czekoladę, lody i inne wyroby cukiernicze. Firma posztukuje agentów i licencjobiorców.
[BG / BOBG20160804002 ] Bułgarska firma - producent mebli, detali do mebli i wyrobów z drewna, oferuje swoje produkty
dla firm z branży produkcji oraz dystrybucji mebli i wyrobów z drewna. Firma poszukuje wśród firm z UE partnera do joint
venture, firm do dystrybucji elementów mebli i drewnianych produktów oraz podwykonawstwa (outsourcing).
[BG / BOBG20160811001 ] Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży programowalnych układów cyfrowych
zamków szyfrowych, klamek i kłódek. Firma oferuje produkcję dla potencjalnych partnerów z budownictwa, wystroju
wnętrz, a także specjalistycznych sieci handlowych, w celu umowy produkcyjnej.
[BG / BOBG20160812001 ] Bułgarska firma, która produkująca migdały klasyczne oraz organiczne certyfikowane migdały
poszukuje dystrybutorów w celu dotarcia do nowych rynków. Firma prowadzi działalność tylko w Bułgarii, ale teraz
chciałaby rozszerzyć swoje stosunki handlowe wraz z nowymi dystrybutorami.
[BG / BOBG20160816005 ] Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji opraw oświetleniowych zewnętrznych i
wewnętrznych poszukuje dystrybutorów i oferuje swoje usługi podwykonawcze. Firma poszukuje współpracy z
zagranicznymi firmami z Europy i krajów trzecich.
[BG / BOBG20160816001 ] Bułgarska firma z ugruntowaną pozycją na rynku związaną z produkcją drewnianych palet
oferuje swoje produkty dystrybutorom, hipermarketom lub sieciom sklepów. Producent jest w stanie dostarczyć znaczną
ilość drewnianych palet.
[BG / BOBG20160530001 ] Bułgarska firma rodzinna, produkuje kosmetyczki oraz torebki i opakowania na różnego rodzaju
produkty, w tym artykuły reklamowe, markowe i promocyjne z różnych materiałów. Celem firmy jest zawarcie
długoterminowych umów produkcyjnych lub o podwykonawstwo z potencjalnymi partnerami, gotowymi przypisać firmie
prace wykończeniowe lub cały proces produkcyjny opakowań ich produktów.
[CN / BRCN20160706002 ] Chińska firma logistyczna chce wynająć stacje na kontenery w Łodzi lub Małaszewiczach i
utworzyć kolejowy punkt tranzytowy na zasadzie umowy usługowej.
[CN / BRCN20160819001 ] Chiński importer i eksporter działający w obszarze sprzedaży pasz, składników pasz, dodatków
paszowych, towarów rolnych (tylko rośliny strączkowe, ziarno, ziemniaki) i prowadzący uprawę bawełny, ziaren bawełny itp.
Firma chciałaby importować produkty rolne od europejskich partnerów jako dystrybutor.
[CN / BRCN20160607001 ] Chińska firma poszukuje mózgu wieprzowego do produkcji produktów ochrony zdrowia.
Dostawca powinien posiadać zaświadczenie, iż może eksportować mózg wieprzowy do Chin. Chińska firma będzie
bezpośrednio nabywać produkty od partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
[CZ / BOCZ20160815001 ] Ta tradycyjna czeska firma specjalizuje się w rozwoju, inżynierii, produkcji oraz sprzedaży /
eksporcie tworzonych na zamówienie mikro i mini browarów oraz innych produktów wykonanych z miedzi i stali
nierdzewnej. Oferowane wyroby charakteryzuje wysoka jakość i estetyka wykonania. Firma poszukuje zarówno browarów,
jak i pośredników, by rozwijać się na rynkach zagranicznych. Jej produkty są już eksportowane do wielu krajów Europy i Azji.
Firma zapewnia także niezbędny serwis oraz usługi powiązane: zaopatrzenie materiałowe, kompleksowe szkolenia,
receptury.
[CZ / BOCZ20160802002 ] Czeska firma produkuje 75 000 kształtów dekoracyjnych składników metalowych stosowanych
w produktach luksusowych (biżuterii, okularach, świecznikach, wyrobach skórzanych, pasmanteryjnych i obuwniczych).
Komponenty są wytwarzane w procesie na zimno z brązu i tombaku. Firma poszukuje odpowiednich dystrybutorów i
partnerów produkcyjnych.
[CZ / BOCZ20160725001 ] Czeski MSP specjalizujący się w projektowaniu i produkcji mebli szpitalnych i innych urządzeń
pod własną marką, pragnie poszerzyć swoją działalność na inne kraje i poszukuje dystrybutorów swoich produktów
działających na rynku urządzeń sanitarnych, szpitalnych i pielęgniarskich. Zespół firmy projektuje nowy innowacyjny sprzęt
dla szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, hospicjów, domów opieki i oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucji.
[DE / BODE20160418001 ] Niemiecki fotograf specjalizujący się w fotografii lotniczej poszukuje współpracy w ramach
umowy usługowej z międzynarodowym partnerem medialnym w celu ustanowienia sieci firm usługowych dla wspierania
ich klientów w marketingu międzynarodowym. Fotograf poszukuje też możliwości otrzymania referencji przez tworzenie
profesjonalnych zdjęć firm i produktów za atrakcyjne warunki. Fotograf pracuje w środowisku produkcji lotniczej i zna
bardzo dobrze ten sektor.
[DE / BRDE20160921001 ] Rodzinna firma z Niemiec, która projektuje i sprzedaje nowoczesne obrabiarki szuka producenta
narzędzi ze stali szybkotnącej. Produkty powinny być wytwarzane z zachowaniem standardów DIN. Firma oferuje
długoterminową współpracę na zasadzie umowy produkcyjnej.
[DE / BRDE20160826001 ] Niemiecka firma sprzedaje opatentowane na kominki zewnętrzne chce współpracować z
firmami zajmującymi się przetwarzaniem stali nierdzewnej używanej do produkcji kominków. Wymagane są specjalistyczne
umiejętności z zakresu właściwości materiału oraz odpowiedni proces obróbki termicznej. Firma chce zawrzeć umowę
produkcji lub podwykonawstwa.
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[DE / BODE20160701001 ] Niemiecka firma, która specjalizuje się w hodowli dużej ilości wirusa zapalenia wątroby typu A w
kulturach komórkowych i jego konkretnych przeciwciał monoklinalnych, poszukuje możliwości współpracy w oparciu o
umowę produkcyjną z partnerami zainteresowanymi dystrybucja ich produktów to firm farmaceutycznych i
biotechnologicznych. Produkty mogą być używane w rozwoju i produkcji narzędzi diagnostycznych lub do aplikacji
szczepionek.
[DE / BODE20160829001 ] Niemieckie MŚP poszukuje dystrybutorów i inwestorów dla swoich innowacyjnych i
opatentowanych mat przeciwpożarowych w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej/finansowej/joint venture. Maty są
niezmiernie łatwo dostosowujące się i mogą być połączone do dowolnej wielkości dzięki czemu są wielofunkcyjne
(ochrona budynków, strażaków, karetek np. na wypadek osaczenia przez pożar na terenach leśnych. Jako że maty są łatwe
w przeniesieniu, są one szczególnie łatwo dostosowalne w nagłych wypadkach.
[DE / BODE20160330001 ] Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji i hurtowej sprzedaży różnego rodzaju
zaawansowanych kartonów, mat, gazet, a także odpowiedniego aluminium i drewnianych ram do celów archiwizacji, sztuki,
prezentacji lub reklamy. Firma jest zainteresowana handlowymi umowami agencyjnymi, a szczególnie poszukuje partnerów
z szerokiej sieci muzeów, galerii i konserwatorów w celu dalszej dystrybucji produktów klienta.
[DE / BODE20160418001 ] Niemiecki fotograf specjalizujący się w fotografii lotniczej poszukuje umowy serwisowej z
partnerem międzynarodowych mediów w celu utworzenia sieci firm serwisowych, aby pomóc swoim klientom marketingu
międzynarodowego. Fotograf poszukuje także możliwości, aby uzyskać referencje poprzez tworzenie profesjonalnych zdjęć
biznesowych i zdjęć produktów na atrakcyjnych warunkach.Fotograf pracuje w środowisku produkcji samolotów i zna tę
branżę bardzo dobrze.
[DE / BODE20160701001 ] Niemiecka firma specjalizująca się w hodowli masowej komórek wirusa zapalenia wątroby typu
A oraz jego monoklonalnych przeciwciał szuka partnerów do umowy dot. produkcji, jak również zainteresowanych
dystrybucją jej produktów do firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Produkty mogą zostać użyte do produkcji
narzędzi diagnostycznych lub użyte do wytworzenia szczepionek.
[DE / BODE20160829001 ] Niemiecka firma szuka dystrybutorów i inwestorów dla ich innowacyjnych oraz
opatentowanych mat przeciwpożarowych na zasadach dystrybucji /finansowania / umowy joint venture. Maty są bardzo
elastyczne i mogą być w dowolnym rozmiarze, dlatego mogą znaleźć wielorakie użycie (ochrona budynków, strażaków,
pojazdów ratunkowych np. w przypadku otoczenia przez nieokiełznany ogień). W związku z tym, że maty są łatwe i szybkie
do rozłożenia, mogą być użyte w momencie wystąpienia zagrożenia.
[DE / BODE20160614001 ] Niemiecka firma oferuje internetową platformę handlową dla zarejestrowanych znaków
towarowych w Niemczech, Europie i na całym świecie. Jest to godny zaufania partner, by porozmawiać o komercjalizacji i
ocenie wartości aktywów niematerialnych (znaki towarowe). Ponadto, firma zapewnia porady i wsparcie w zakresie ochrony
znaków towarowych, procesu rejestracji i monitorowania go na całym świecie. Firma oferuje swoje usługi start-upom i
innym firmom na całym świecie na podstawie umowy świadczenia usług.
[DE / BODE20160512002 ] Niemiecka firma inżynieryjna produkuje precyzyjne części mechaniczne z formowanej blachy
wykonane z materiałów formowanych na zimno w małych i średnich ilościach. Firma oferuje kompleksową obsługę od
doradztwa, przez konfigurację, projektowanie, produkcję i montaż części do instalacji. Firma poszukuje nowych partnerów
do współpracy w ramach umów podwykonawstwa lub umowy produkcyjnej.
[DE / BODE20160810002 ] Niemiecka organizacja z siedzibą w Berlinie, działająca w dziedzinie normalizacji oferuje umowę
serwisową lub podwykonawstwa w działalności normalizacyjnej w projektach badawczo-rozwojowych. Organizacja oferuje
rozwój indywidualnych strategii i działań dla różnych typów projektów standaryzacyjnych. Umowa o świadczenie usług
może być oparta na podwykonawstwie lub dołączeniu do projektów badawczych jako partner.
[DK / BRDK20160901001 ] Duńska firma importowa i handlowa, która specjalizuje się w żywności ekologicznej poszukuje
producentów ekologicznych orzechów i nasion, aby działać jako dystrybutor w ich imieniu na rynku duńskim. W
szczególności, firma poszukuje migdałów (marcona), orzechów włoskich, orzechów nerkowca, orzechów laskowych,
orzechów piniowych, pistacji, nasion quinoa i nasion chia, jak również organicznych zielonych oliwek stołowych.
[EE / BOEE20160622001 ] Producent małych turbin wiatrowych z Estonii oferuje 10 kW i 20 kW turbiny wiatrowe dla
klientów indywidualnych i biznesowych. Firma jest zainteresowana znalezieniem lokalnych przedstawicieli dla swoich
produktów, którzy zajęliby się zarówno sprzedażą jak i instalacją oraz konserwacją. Firma jest zainteresowana umową o
świadczenie usług dystrybucji, umową outsourcingu i podwykonawstwa.
[EE / BOEE20160907001 ] Estońska firma założona w 2008 roku specjalizuje się w produkcji wyrobów poliuretanowych z
elastomeru oraz pianki poliuretanowej takich jak: siedzenia do skuterów śnieżnych i quadów, łyżki do pługów śnieżnych,
osłony silnika, itp. Firma poszukuje pośredników handlowych działających w dziedzinie produktów poliuretanowych i jest
chętna do zawarcia umowy produkcyjnej i podwykonawstwa na nowych rynkach.
[ES / BOES20160415001 ] Hiszpańska firma inżynieryjna stworzyła przełomowy model humanoidalnego robota mającego
wiele zastosowań. Produkt jest już skomercjalizowany. Firma poszukuje pośredników handlowych z sektora robotyki,
kulturalnego (muzea, centra wystawiennicze), domów handlowych, luksusowych hoteli, placówek opieki zdrowotnej,
bezpieczeństwa oraz centrów logistycznych.
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[ES / BOES20160803001 ] Hiszpańska firma zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem, butelkowaniem i sprzedażą szerokiej
gamy oliwy z oliwek (extra virgin), w tym oliwy zawierającej produkty naturalne i smakowe, np.: borowiki, chilli, czosnek,
czekolada. Firma jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie olejarni w Hiszpanii. Wszystkie fazy procesu
produkcji są przyjazne dla środowiska. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie i poza nią.
[ES / BRES20160810001 ] Hiszpańska firma specjalizująca się w komponentach do nadwozia autobusów, produktach
chemicznych jak i małych narzędziach przemysłowych oferuje swoje usługi jako dystrybutor na rynku hiszpańskim. Firma
szuka produktów konkurencyjnych.
[ES / BRES20160927001 ] Hiszpańska firma pracująca nad opracowaniem technologii opartej na analizie ruchu oka w celu
diagnozy we wczesnych stadiach wielu zaburzeń neurologicznych i psychicznych. W celu zatwierdzenia technologii firma
poszukuje szpitali i ośrodków medyczno-badawczych wyspecjalizowanych w zaburzeniach neurologicznych, chętnych do
prowadzenia badań klinicznych w ramach umowy o podwykonawstwo.
[ES / BOES20160715001 ] Hiszpańskie firma specjalizująca się w tradycyjnej hiszpańskiej oliwie do ciast, poszukuje
dystrybutorów w Rumunii, Polsce, Niemczech, krajach bałtyckich i Peru. Obecnie firma sprzedaje produkty w USA, Wielkiej
Brytanii i w krajach arabskich.
[ES / BOES20160920001 ] Hiszpański eksporter żywności poszukuje dystrybutorów oliwy z oliwek, wina, sera, szynki,
konserwy, wędlin, warzyw, owoców, roślin strączkowych, deserów, przekąsek. Firma posiada ponad 40 producentów
żywności z Andaluzji. Hiszpański eksporter poszukuje docelowych rynków w krajach: Finlandia, Polska, Bułgaria, Szwecja,
Francja, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia i Włochy.
[ES / BOES20160620001 ] Hiszpańska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży farb i lakierów poszukuje
dystrybutorów. Firma opracowała innowacyjne farby na bazie wody. Firma wytwarza także szeroki zakres produktów, takich
jak: kit, powlekania, startery, barwniki, mieszalniki farb i wyrobów, itd.
[ES / BOES20160921001 ] Hiszpańska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i eksporcie toreb, akcesoriów i
pokrowców oferuje usługi doradcze. Firma oferuje swoją wiedzę i doświadczenie zagranicznym partnerom potrzebującym
usług doradczych w zakresie innowacyjnych tkanin, podwykonawstwo i świadczenie usług, rozwój produktu oraz
rozwiązania Przemysłu 4.0.
[ES / BOES20160715003 ] Firma z Północnej Hiszpanii (Navarra) od 2002 roku organizuje amatorskie zawody kolarskie na
wysokim poziomie w różnych częściach Europy Południowej, gdzie odbywają się najważniejsze zawody wyczynowe (Tour
de France, Giro d´Italia, La Vuelta a España). Firma poszukuje głównie partnerów (firm) w Europie (takich jak tour operatorzy)
zainteresowanych podjęciem współpracy na podstawie umowy pośrednictwa handlowego, by zachęcać ludzi sportu w
różnych krajach do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych.
[ES / BRES20160620001 ] Firma z siedzibą w Barcelonie, od 1958 roku oficjalny dystrybutor kilku ważnych marek,
specjalista w dziedzinie AGD, systemów klimatyzacji i urządzeń chłodniczych, oferuje swoje usługi dla producentów, którzy
potrzebują silnego partnera w Hiszpanii jako dystrybutor. Firma została wyróżniona jako najlepsza marka w kategorii
jednostek chłodniczych od 9 lat.
[ES / BOES20160622002 ] Hiszpańska firma specjalizująca się w produktach nutraceutycznych opracowała we współpracy
z badaczami uniwersyteckimi, produkt odżywczy w formie tabletek rozpuszczalnych w gorącej wodzie, tworzący napój,
który ma właściwości prozdrowotne mające na celu zmniejszenie dolegliwości menstruacyjnych u kobiet. Firma poszukuje
partnerów z sektora żywnościowego / zdrowia zainteresowanych współpracą na podstawie umowy produkcyjnej lub
umowy licencyjnej.
[FI / BOFI20160627001 ] Fińska firma specjalizująca się w produkcji nawozu do kwiatów, warzyw i owoców poszukuje
dystrybutorów w Europie i Azji. Nawóz nie zawiera pestycydów i nie szkodzi roślinom. Mechanizm jego działania opiera się
na wydajności energii rośliny. Metoda jest prosta, ale oparta na skrupulatnym badaniu wykonanym w USA i Finlandii.
[FI / BOFI20160901001 ] Fińska firma opracowała "w chmurze" platformy zarządzania dedykowane dla właścicieli lasów,
wykonawców i odbiorców drewna do zarządzania zasobami lasów oraz posiada ofertę skierowaną do dla e-kontraktowania
i sprzedaży oraz kupna drewno i biomasy "online". Firma poszukuje partnerów europejskich, którzy mają dobrze rozwinięte
sieci partnerskie i aktywne działają w dziedzinie lasów i przemysłu biomasy, w celu rozwinięcia rynku o międzynarodowe
kanały dystrybucji w oparciu o umowy handlowe, dystrybucyjne usług lub umowy licencyjne.
[FI / BOFI20160808001 ] MŚP z Finlandii aktywne w dziedzinie rozwoju i produkcji instrumentów perkusyjnych poszukuje
europejskich dealerów i agentów. Perkusja zawiera zestaw perkusyjny ręcznie wykonany z bębnem basowym, werblem,
talerzami hi-hat. Jest on przeznaczony do użytku profesjonalnego, ale nadaje się również do gigów akustycznych i jest łatwy
do przenoszenia. Potencjalna współpraca może mieć formę komercyjnej umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej.
[FR / BOFR20150519001 ] Firma z Tahiti we francuskiej Polinezji produkuje i sprzedaje naturalne produkty zawierające
morwę indyjską - kawę, herbatę, alkohol, ciastka, czekoladę, proszki, dodatki smakowe, egzotyczne oleje. Firma poszukuje
dystrybutorów z sektorów spożywczego, napojów, zdrowia i czekolady.
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[FR / BOFR20160603001 ] Francuska platforma B&R specjalizuje się w identyfikacji krążących i tkankowych biomarkerów
mikroRNA dla celów diagnostycznych oraz do monitoringu bioterapii. MikroRNA to obiecujące biomarkery służące do
przewidywania następstw chorób, wczesnej diagnostyki, badania zadowolenia pacjentów, tworzenia prognoz nawrotów
oraz idealne narzędzie do mierzenia skuteczności terapii. Firma poszukuje partnerów działających w obszarach
nowotworów i chorób autoimmunologicznych.
[FR / BOFR20160324004 ] Francuska firma z Polinezji na wyspie Bora Bora, prowadzona przez kobietę, produkuje wysokiej
jakości sól morską. Firma poszukuje dystrybutorów.
[FR / BOFR20160705003 ] Francuska firma specjalizująca się w obróbce tworzyw sztucznych i metali (wtryskiwanie,
tłoczenie, obróbka termoplastyczna, laserowa, montaż), usługach wykończeniowych (malowanie, powlekanie metalem,
dekorowanie) oraz w inżynierii produktu, w takich sektorach jak: motoryzacja, transport, lotnictwo, medycyna, elektronika,
produkty rolno-spożywcze, multi-industry, dobra luksusowe, poszukuje partnerów do nowych umów produkcyjnych i
podwykonawstwa.
[FR / BOFR20160712001 ] Firma zlokalizowana w południowo-zachodniej Francji, specjalizująca się w produkcji nóg i
stopek meblowych, wykonanych z wysokiej jakości stali lub drewna, poszukuje wiarygodnych, zaufanych dystrybutorów.
[FR / BOFR20160801003 ] Francuska firma - wiodący producent olejków eterycznych i ekstraktów do perfum, kosmetyków
i smaków, w tym 300 produktów pochodzących z 80 roślin zebranych w 30 krajach, chce współpracować z dystrybutorami
w Europie.
[FR / BOFR20160802004 ] Francuski oddział niemieckiej firmy powstałej w 1955 roku, będący wiodącym producentem
borówki na świecie, poszukuje nowych dystrybutorów działających w segmencie sprzedaży detalicznej.
[FR / BOFR20160728002 ] Francuska firma specjalizująca się w produkcji i pakowaniu luksusowych produktów
spożywczych, które są naturalne, smaczne, modne i niepowtarzalne. W ofercie znajduje się szeroka gama wyrobów
delikatesowych, w tym bezalkoholowe napoje orzeźwiające, przyprawy i mieszanki przyprawowe. firma poszukuje
partnerów gotowych zająć się promocją i dystrybucją swoich produktów w ramach umowy dystrybucji lub umowy
pośrednictwa handlowego.
[FR / BOFR20160819001 ] Francuska firma specjalizująca się w kuciu na zimno części ze stali i aluminium, szuka klientów
przemysłowych zainteresowanych współpracą jako podwykonawca w zakresie takich prac jak: kucie na zimno części,
toczenie, frezowanie, szlifowanie, obróbka cieplna i powlekanie.
[FR / BOFR20160414003 ] Firma ze wschodniej Francji specjalizująca się w obróbce złożonych części, mikroerozji, oferuje
usługi podwykonawstwa. Firma ma dział badawczo-rozwojowy i jest zdolna do zaprojektowania i produkcji precyzyjnych
części od prototypów do partii średniej wielkości. Firma współpracuje ściśle z klientami, cechuje ją odpowiedzialność i
dokładność.
[FR / BOFR20160617001 ] Francuska firma specjalizująca się w rozwoju rozszerzonej rzeczywistości opracowała aplikacje
web (edytor) zapewniającą nową usługę łączenia zasobów cyfrowych z drukami (książki, magazyny itp.) Następnie, stosując
tą aplikację (player) i docelową książkę lub magazyn będzie można zobaczyć i korzystać z połączonych zasobów cyfrowych.
Firma poszukuje agencji komunikacyjnych, których klienci mają druki do przetworzenia, do współpracy w ramach umowy
usług dystrybucyjnych lub agencji handlowej.
[FR / BRFR20160707001 ] Francuska huta szuka podwykonawców w Polsce, którzy specjalizują się w szkle
borokrzemowym, obróbce i produkcji przezroczystego, dmuchanego szkła kwarcowego.
[FR / BOFR20160707001 ] Francuska firma, pasjonat drewna od początku swojej działalności, specjalizująca się w produkcji
dekoracyjnych i luksusowych drewnianych skrzynek, w całości robionych we Francji, oferuje umowy produkcyjne i
podwykonawstwa.
[FR / BOFR20160422003 ] Francuska platforma pracuje nad procesami cieplno-chemicznymi w odniesieniu do biomasy.
Proponuje badania i próby przeróbki cieplnej odpadów/biomasy, realizowanych w dwóch skalach eksperymentu. Może
odpowiedzieć precyzyjnie na potrzeby klientów i zaproponować im odpowiednie rozwiązania. Platforma szuka klientów
przemysłowych chętnych do opracowania nowych procesów przetwarzania odpadów / biomasy i integrację
innowacyjnych koncepcji w ramach umowy serwisowej.
[FR / BOFR20160419001 ] Francuski producent suplementów diety i odżywek uzupełniających pasze dla zwierząt
gospodarskich, poszukuje partnerów biznesowych za granicą (dystrybutorzy, importerzy, hurtownicy weterynaryjni), którzy
oczekują, aby uzupełnić lub rozwinąć swoją gamę produktów. MSP oferuje konkurencyjne i spersonalizowane produkty dla
partnerów chętnych do zastąpienia leczenia antybiotykiem na produkty naturalne w sektorze rolnictwa lub dobrostanu
zwierząt. Poszukiwane są umowy dystrybucyjne.
[FR / BOFR20160414003 ] Francuska firma, pochodząca ze wschodniej części Francji, specjalizująca się w obróbce
złożonych elementów, mikroerozji, oferuje umowy podwykonawstwa. Firma jest właścicielem jednostki badawczorozwojowej i jest w stanie zaprojektować i produkować części o wysokiej precyzji z prototypów i średnich partiach części.
Firma działa w ścisłej współpracy ze swoimi klientami, a jej wartościami są: odpowiedzialność, precyzja i dyscyplina.
[FR / BOFR20160615003 ] Francuski producent foie gras i jedzenia dla smakoszy z Gaskonii oferuje swoje produkty. Jego
umiejętności w produkcji foie gras są dobrze znane w południowo-zachodniej Francji, ale również w wysokiej klasy
ekskluzywnych sklepach w centrum Paryża. Firma szuka godnych zaufania partnerów dystrybucyjnych w Europie.
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[FR / BOFR20160705004 ] Francuski specjalista w projektowaniu, industrializacji i produkcji wyrobów lub części z materiału
termoplastycznego zaprojektował specjalne, innowacyjne znaki drogowe wytwarzane metodą wtrysku termoplastycznego.
Firma oferuje umowy produkcyjne dla partnerów przemysłowych i władz lokalnych, zainteresowanych wszelkiego rodzaju
znakami drogowymi. Wszystkie produkty są projektowane i starannie wyprodukowane we Francji.
[FR / BOFR20160629003 ] Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji elementów metalowych i z
tworzyw sztucznych o wysokiej precyzji, działa w ścisłej współpracy ze swoimi klientami i oferuje im umowy
podwykonawstwa. Klient może przyjechać do tej firmy z prostym projektem i problemem, a firma wykorzysta wszystkie
swoje umiejętności i know-how, aby pomóc znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie techniczne.
[FR / BOFR20160806001 ] Słynny francuski dystrybutor sprzętu surfingowego i do sportów zimowych (łyżwy, snowboard i
odzież sportowa) chciałby promować gamę produktów oferowanych przez jego lokalnych dostawców przemysłowych
(kształtowników desek surfingowych i snowboardowych oraz projektantów) i nawiązać ponadnarodową współpracę
gospodarczą z innymi dystrybutorami sprzętu surferskiego w Europie. Umowa usług dystrybucji jest poszukiwana.
[FR / BOFR20160819002 ] Francuska firma opracowała samo-pompujące się koperty do transportu delikatnych
przedmiotów. Ze względu na zastosowanie wymiennego materiału koperty te są łatwe i tanie w produkcji, wielokrotnego
użytku i ekologiczne. Firma opracowała również specjalne opakowania do łatwego przechowywania tych kopert. Firma
szuka partnerów, takich jak dostawcy opakowań transportowych, w celu zawarcia umów dystrybucyjnych.
[FR / BOFR20160426003 ] Francuska mała firma specjalizuje się w technologiach i urządzeniach do uzdatniania powietrza
opartych o system nebulizacji, mających na celu oczyszczanie lub perfumowanie powietrza. Urządzenie może być
dostosowane do różnych funkcji jak np. niszczenie nieprzyjemnych zapachów i dezynfekcja, jest kompatybilne z różnymi
rodzajami urządzeń. Firma poszukuje dystrybutorów w celu wejścia na nowe rynki międzynarodowe.
[FR / BOFR20160615001 ] Francuskie laboratorium kosmetologiczne B+R oferuje swoje usługi w zakresie tworzenia
innowacyjnych koncepcji, badań i projektowania wyrobów chemicznych, nadzoru regulacyjnego, transferu technologii,
projektowania i produkcji opakowań. Francuska firma jest zainteresowana umowami produkcyjnymi z pomocą techniczną.
[FR / BOFR20160801004 ] Francuska firma, światowy lider w zakresie substancji chemicznych, takich jak adsorbenty,
półprodukty chemiczne i dodatki, opracowała pełną ofertę bardzo czystego węgla aktywnego z surowców odnawialnych,
znanego ze swoich wyjątkowych zdolności do adsorpcji i filtracji. Francuska firma obecnie poszukuje B2B dystrybutorów
takich produktów chemicznych.
[FR / BOFR20160801005 ] Francuski broker energii specjalizujący się w ograniczaniu zużycia energii elektrycznej poszukuje
firm z sektora przemysłu ciężkiego w Europie z dużym zużyciem energii, które chciałyby skorzystać z umiejętności firmy w
inteligentnym zarządzaniu energią i długoterminowego wzrostu dochodu. Handel energią odbywałby się na podstawie
umowy o świadczenie usług.
[FR / BOFR20160630001 ] Francuska firma jest w stanie projektować i wytwarzać wysoce precyzyjne części od prototypów
po średniej wielkości partie produktów. Firma specjalizuje się w sektorze lotniczym i aeronautycznym i oferuje usługi
podwykonawstwa partnerom przemysłowym prowadzącym działalność w tej dziedzinie.
[FR / BOFR20160707002 ] Francuska firma specjalizująca się w produktach ochrony przeciwsłonecznej poszukuje
dystrybutorów dla dwóch rodzajów produktów. Firma oferuje filtry przeciwsłoneczne do użytku w ekstremalnych
warunkach, produkty po opalaniu i okulary przeciwsłoneczne oraz asortyment kremów kosmetycznych o właściwościach
zapobiegających opalaniu i starzeniu skóry, stworzonych specjalnie dla jasnej karnacji i atopowej. Firma poszukuje
dystrybutorów.
[FR / BRFR20160908001 ] Francuska firma opracowała nowy produkt żywieniowy dla larw krewetek i poszukuje
producenta zdolnego do transformacji roślin z kriogenicznego procesu mielenia.
[FR / BRFR20160819001 ] Francuski dystrybutor drewnianych schronisk dla hodowli zwierząt i polowań poszukuje
dostawców oferujących pracę na podstawie umowy dystrybucyjnej.
[FR / BRFR20160719001 ] Francuska firma sprzedająca krajalnice do szynki poszukuje producenta logo wykonanego z
tłoczonego aluminium z namalowanym logo i nazwą firmy.
[FR / BOFR20160704001 ] Francuska firma dostarczająca wysokiej jakości kompletne zabiegi na twarz i ciało dla uzdrowisk i
instytutów urody, poszukuje agentów i dystrybutorów. Firma jest ekspertem w fito bio elektroterapii: synergia
wysokowydajnych mikroprądów elektrycznych i produktów kosmetycznych zawierających wysokie stężenie czystych
ekstraktów roślinnych. Oferta współpracy skierowana jest do wszystkich krajów.
[GR / BRGR20160722001 ] A greckie przedsiębiorstwo zajmujące się handlem narzędziami do cięcia drewna, metalu,
aluminium i odpowiednich materiałów eksploatacyjnych poszukuje nowych dostawców z tytułu umowy dystrybucyjnej
głównie z Norwegii i całej Europy.
[GR / BOGR20160517002 ] Grecka firma z siedzibą w Arkadii (w centrum Peloponezu), która zajmuje się produkcją i
dystrybucją najwyższej jakości produktów mlecznych (mleko, jogurt, ser, masło, desery), poszukuje partnerów do dystrybucji
swoich produktów.
[HR / BOHR20160530001 ] Chorwacka firma, założona w 2013 roku z myślą o tworzeniu zaawansowanych i nowych
technologii wykorzystywanych w codziennym życiu, poszukuje dystrybutorów dla swoich innowacyjnych kabin
klimatycznych przeznaczonych dla sektora zdrowia i wellness.
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[HR / BRHR20160907001 ] Chorwacka firma budowlana posiadająca doświadczenie w świadczeniu usług za granicą
poszukuje podwykonawców do prac hydraulicznych, kanalizacyjnych, ogrzewania i klimatyzacji.
[HR / BOHR20160614001 ] Chorwacka firma poszukuje partnerów przemysłowych i długoterminowej rezerwy
magazynowania, usług logistycznych i wysyłkowych w Chorwacji w ramach umowy o świadczenie usług.
[HR / BOHR20160614002 ] Chorwacki producent obuwia ortopedycznego, wkładek ortopedycznych i bandaży oferuje
produkcję niestandardowych ortopedycznych butów dla potencjalnych partnerów / klientów poprzez porozumienie
produkcyjne, umowę podwykonawstwa lub umowy outsourcingu. Firma ma już ponad 69-letnie doświadczenie na rynku
chorwackim i jest jednym z najbardziej znanych producentów obuwia ortopedycznego wykonanego z materiałów
naturalnych i na zamówienie.
[HR / BOHR20160720001 ] Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji kosmetyków naturalnych, wykonanych z
najwyższej jakości olejów roślinnych, masła, wosków i wyciągów, poszukuje dystrybutorów, których zadaniem byłoby
wprowadzenie produktu na swoim rynku.
[HR / BOHR20160629002 ] Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu architektury, architektury zrównoważonej
(zielony budynek), licencjonowanych audytach energetycznych i certyfikatach energetycznych budynków, poszukuje
partnerów zainteresowanych umowami dotyczących usług i podwykonawstwa w ramach oferowanych aktywności. Firma
znana jest z przygotowywania całościowych projektów w różnych rodzajach współpracy z innymi firmami
architektonicznymi i projektowymi, które potrzebują szybkiej i dokładnej realizacji swoich projektów.
[HR / BOHR20151216001 ] Producent ekologicznie uprawianych owoców jagodowych (aronii i bzu) z Chorwacji,
poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów. Firma stosuje wyłącznie naturalne i ekologicznie metody produkcji, co
gwarantuje świeże i wysokiej jakości owoce.
[HU / BOHU20160530002 ] Węgierska firma aktywna na polu produkcji opakowań z plastiku poszukuje dystrybutorów i
hurtowników na terenie UE.
[HU / BOHU20160506001 ] Węgierska firma zajmująca się kowalstwem artystycznym oferuje swoje ręcznie robione,
tradycyjne produkty (płoty, ganki, schody, poręcze, latarnie itp.) oferuje swoje usługi w ramach umowy o podwykonawstwo,
świadczenie usług lub produkcyjnej.
[HU / BOHU20160706001 ] Węgierski producent alkoholi, poszukuje umowy nabycia (inwestora). Firma posiada
udokumentowaną i ugruntowaną, dobrze znaną markę, jest jednym z pięciu największych graczy w tej branży na
Węgrzech. Obszar docelowy: kraje europejskie, Chiny i Izrael.
[IE / BOIE20160722001 ] Irlandzka firma rzemieślnicza produkuje wysokiej klasy napoje w tym gin botaniczny, stosując
metody tradycyjne i starodawne, aby uzyskać smak i jakość, która dla wielu światowych destylarni nie jest już możliwa.
Spółka zamierza rozszerzyć działalność za granicą i dlatego poszukuje dystrybutorów i agentów w całej Europie do
współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej i / lub komercyjnej umowy agencyjnej.
[IL / BOIL20160327001 ] Firma izraelska opracowała wytrzymały przełącznik, który działa w ekstremalnych warunkach
środowiskowych. Zalety w stosunku do tych na rynku to jego niewielkie rozmiary, wysoka niezawodność w trudnych
warunkach pracy takich jak: ekstremalne temperatury, wilgoć, kurz, wibracje uderzeniowe, EMC (zakłócenia
elektromagnetyczne) i strefy zagrożone wybuchem. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
przedstawicielstwa i umowy dystrybucji.
[IL / BOIL20160904001 ] Izraelskie przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w innowacyjnym podejściu w dziedzinie łóżek i
materacy, stworzyło konstrukcję łóżka i możliwych kombinacji jego ustawień. Jego przewaga nad dostępnymi obecnie
łóżkami dotyczy możliwości uzyskania niezwykłych pozycji ułożenia ciała na łóżku, łatwe czyszczenie itp. Firma poszukuje
dystrybutorów, przedstawicieli, agentów do zawarcia umów pośrednictwa handlowego.
[IT / BOIT20160824002 ] Włoska firma z dużym doświadczeniem, posiadająca odpowiednie certyfikaty oferuje farby i inne
wysokiej jakości produkty dla bio-architektury i renowacji budynków. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i
podwykonawców z sektora budowlanego.
[IT / BOIT20160831001 ] Włoska firma z sektora rolnego produkująca naturalną żywność bezglutenową poszukuje
dystrybutorów i/lub partnerów zainteresowanych w rozwoju nowych produktów lub upraw. Formy współpracy to umowa
produkcyjna lub umowa usług dystrybucyjnych.
[IT / BOIT20160803001 ] Włoska firma produkuje i promuje wysokiej jakości wina musujące, tworzone specjalnie w celu ich
oferowania w kanale wysokiej światowej dystrybucji, dzięki strategii komunikacji i marketingu pomagającej partnerom w
rozpoznaniu marki przez konsumenta końcowego. Firma poszukuje importerów/dystrybutorów do długoterminowej
współpracy w ramach umowy agencji handlowej lub/i świadczenia usług dystrybucyjnych.
[IT / BRIT20160822001 ] Włoska firma specjalizująca się w handlu żywnością, produktami dla smakoszy, napojów
alkoholowych i bezalkoholowych zamierza poszerzyć swoją ofertę, działając jako dystrybutor / agent dla zagranicznych
producentów. Firma prowadzi swoją działalność poprzez sieci dystrybucji i sprzedaży detalicznej w Europie Środkowej i
Południowo-Włochy. Preferowane są producenci z Bałkanów i Europy Południowo-Wschodniej.
[IT / BOIT20160720004 ] Włoski MSP z siedzibą we Włoszech, działający od 1980 roku zajmuje się produkcją pomp
filtracyjnych w procesach galwanicznych i chemicznych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów na rynkach
zagranicznych.
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[IT / BOIT20160608001 ] Firma znajdująca się w północno-wschodniej części Włoch i oferująca szeroką gamę
nowoczesnych i wysoce wyrafinowanie zaprojektowanych mebli łazienkowych poszukuje usług pośrednictwa na rynku
(agentów lub dystrybutorów) w całej Europie.
[IT / BOIT20151211002 ] Elektryczny wózek zaprojektowany w celu uproszczenia transportu materiałów na każdym
rodzaju terenu. Jest produkowany przez włoską MSP, który prowadzi działalność w zakresie maszyn i pojazdów
elektrycznych od 1990 roku.Połączenie wysokiej jakości układu napędowego i zaawansowanych akumulatorów pozwala na
maksymalną wydajność, zwiększoną trwałość, niskie koszty pracy i bezpieczeństwo użytkownika.Firma poszukuje agentów,
dystrybutorów i / lub sprzedawców aby sprzedać produkt za granicą.
[IT / BOIT20150728001 ] Włoska firma wydawnicza, z siedzibą w Neapolu i specjalizująca się w sektorze akademickim i
naukowym, poszukuje partnerów zainteresowanych zawiązaniem umów licencyjnych i / lub dystrybucji.
[IT / BOIT20160803002 ] Włoska firma oferuje przetwory warzywne w oleju i marynatach. Jest w stanie produkować pod
własną marką lub pod markami klientów. Zakres ponad trzystu wysokiej jakości produktów (certyfikat International Food
Standard) pozwala firmie zaspokajać potrzeby każdego smaku. Firma jest zainteresowana umową dystrybucyjną.
[IT / BOIT20160908002 ] Ta włoska firma jest uważana za jedną z najważniejszych firm zajmujących się wydobyciem i
przetwarzaniem kamienia Lecce. Ten naturalny wapień jest bardzo elastyczny, wytrzymały i wszechstronny. Z tego powodu
został on uznany przez architektów i projektantów na całym świecie. Firma poszukuje dystrybutorów.
[JO / BOJO20160619001 ] Jordańska firma z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji sprężarek
śrubowych, poszukuje dystrybutora w Europie dla swojej gamy produktów: sterowników, sprężarek i osuszaczy.
[JO / BOJO20160828001 ] Jordańska firma specjalizująca się w produkcji męskich garniturów, kurtek, spodni i koszul,
oferuje umowę produkcyjną partnerom europejskim w celu wykorzystania jej linii produkcyjnych i maszyn.
[JP / BOJP20160909001 ] Producent kijów do chodzenia z Japonii poszukuje dystrybutorów w Europie dla swojej linii
ergonomicznych i modnych produktów. Jego produkty charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa
użytkowania i posiadają dobrą renomę w Japonii. Linia produktów obejmuje kije z japońskimi wzorami oraz specjalistyczne,
lekki kije z ergonomicznymi rączkami.
[JP / BOJP20160628001 ] Japońska firma chciałaby zacząć eksport produktów medycznych do Europy. Firma oferuje
produkty używane w codziennym życiu, pomagające utrzymać zdrowie - rękawiczka do indywidualnego badania piersi,
linię produktów z włóknem węglowym (maski na twarz, na oczy, prześcieradła relaksacyjne, wkładki do butów), urządzenie
do masażu stóp oraz podręczną myjkę. Firma poszukuje dystrybutorów z kontaktami w sektorze medycznym.
[JP / BRJP20160923001 ] Japońska hurtownia sprzedająca testery drukowności i inny sprzęt laboratoryjny chce zawrzeć
umowę dystrybucji z europejskimi dostawcami. Głównymi klientami firmy są japońskie korporacje z branży tuszy,
papierowej i chemicznej. Firma szuka innowacyjnych produktów laboratoryjnych do kontroli jakości i badań, jak i do
testowania właściwości behawioralnych chemikaliów, produktów z tuszem.
[LT / BRLT20160901001 ] Litewska firma poszukuje militarnego kontenera kuchennego wykonanego z dwóch 20
stopowych kontenerów ładunkowych od producenta z co najmniej 15-letnim doświadczeniem w produkcji takich
kontenerów. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę o podwykonawstwo.
[LT / BOLT20160906001 ] Znany litewski producent produktów izolacyjnych poszukuje pośredników handlowych do
dystrybucji swojego nowego produktu - paneli warstwowych (prefabrykowane elementy, które składają się z rdzenia izolacji
wewnętrznej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami powlekanej blachy stalowej). Panele są certyfikowane w
europejskich instytucjach certyfikujących i instytutach bezpieczeństwa pożarowego. Firma jest zainteresowana podjęciem
współpracy na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji i umowy pośrednictwa handlowego.
[LU / BOLU20160701001 ] Luksemburskie MŚP opracowało innowacyjne fluidalne podłoże do produkcji gazu ze szczątków
organicznych. Ten wysokiej jakości gaz syntetyczny ma wiele dziedzin zastosowania i spełnia wymagania oczyszczalni
ścieków oraz kompostowni odnośnie do utylizacji osadów. Firma poszukuje generalnego wykonawcy z wiedzą o
zarządzaniu odpadami i kompetencją inżynierską do realizacji wspólnych projektów wdrożenia technologii w obiektach
klientów.
[LU / BOLU20160701001 ] Luksemburski SME opracował innowacyjny fluidalny generator gazu do wytwarzania gazu
syntezowego przez zgazowanie pozostałości organicznych. Ten wysokiej jakości gaz syntezowany ma różne obszary
zastosowań i spełnia wymagania oczyszczania ścieków i kompostowni dotyczących utylizacji osadów ściekowych. Obecnie
firma poszukuje generalnego wykonawcy z dużą wiedzą w gospodarce odpadami i kompetencjami inżynierskimi do
realizacji wspólnych projektów w celu wdrożenia tej technologii w zakładach klienta.
[LU / BOLU20160628001 ] Firma z Luksemburga jest producentem szerokiej gamy produktów mleczarskich, obejmujących
mleko, śmietanę, mleko i jogurty smakowe, a także duży wybór serów i masła. Firma poszukuje poważnych i długotrwałych
partnerów, zwłaszcza importerów / hurtowników, którzy zaopatrują sieci supermarketów, mniejsze sklepy spożywcze,
hotele czy linie lotnicze, a którzy chcieliby dodać nowe produkty / nowe marki do swojego asortymentu.
[LV / BOLV20160222001 ] Łotewska firma oferująca produkty oraz usługi dla sektora budownictwa i sektora meblowego,
chciałaby nawiązać współpracę z producentami lub dystrybutorami listew do łóżek, wykonanych z litego drewna.
Oferowane produkty to min.: stelaże, płyty meblowe i systemy regałów.
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[LV / BOLV20160913001 ] Ta łotewska firma produkcyjna wykonuje i oferuje różne prace i usługi obróbki metali. Poszukuje
partnerów zagranicznych w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług w ramach podzlecenia lub długotrwałego
porozumienia produkcyjnego.
[ME / BRME20160616001 ] Firma z Montenegro, dystrybutor materiałów plastycznych: ram, pędzli, płótna, akwareli, farb
olejnych i innych produktów oferuje swoje usługi jako dystrybutor.
[ME / BRME20160823001 ] Czarnogórski dystrybutor owoców i warzyw poszukuje firm zajmujących się produkcją
świeżych owoców i warzyw, które chciałyby wejść na rynek czarnogórski. Przedsiębiorstwo oferuje umowę usług
dystrybucyjnych.
[ME / BRME20160818001 ] Dystrybutor Czarnogórski specjalizujący się w dystrybucji dóbr konsumpcyjnych poszukuje
dostawców działających w przemyśle rolno-spożywczym, w szczególności w produktach spożywczych, napojach
alkoholowych i bezalkoholowych, takich jak wina, soki owocowe i napoje gazowane w celu zaoferowania wyłącznej
dystrybucji na rynku Czarnogóry.
[MT / BOMT20160425001 ] Maltański producent różnych rodzajów sosów płynnych odpowiadających klientom o
różnorakich gustach i upodobaniach, pragnie podpisać umowy dystrybucyjne z partnerami, w tym sprzedawcami żywności
w krajach europejskich. Producent oferuje sosy Worcester, sos chili, sos czosnkowy, sos sojowy, słodki sos chili oraz szereg
octów winnych, słodowych i balsamicznych.
[NL / BONL20160629002 ] Holenderskie MŚP, specjalista w sprzęcie wypoczynkowym, opracowało system zrównoważonej
deszczownicy. Może on zaoszczędzić do 90% wody, energii i emisji CO2. System tworzy strumień z natrysku o powierzchni
40 x 40 cm, który dostarcza 40 litrów na minutę, używając tylko 1-2 litry wody na minutę. Produkt jest certyfikowany przez
holenderski Kiwa. Firma poszukuje agentów w Europie do współpracy opartej na umowie agencji handlowej.
[NL / BRNL20160301002 ] Firma odzieżowa z Holandii poszukuje partnerów do produkcji nowej kolekcji odzieży dla
młodych kobiet. Marka istnieje od 2 lat na rynku holenderskim. Ubrania obecnie sprzedawane są online ale firma chce
rozpocząć współpracę ze sklepami stacjonarnymi, dlatego firma szuka partnera do współpracy opartej na umowie
produkcyjnej.
[NL / BRNL20160907001 ] Holenderska firma, która opracowała model wirtualnej rzeczywistości - aplikację, która
umożliwia osobom z zaburzeniami psychicznymi, które nie są w stanie opuszczać swojego mieszkania lub kraju wirtualne
"pływanie" z dzikimi delfinami. W celu dalszego rozwoju projektu firma poszukuje producentów specjalistycznych
słuchawek będących częścią zestawu do korzystania z aplikacji produkowanych z tworzyw i materiałów odzyskanych z
recyclingu z oceanów.
[PT / BOPT20160419002 ] Portugalskie MŚP aktywne w dziedzinie biotechnologii opracowało innowacyjny zestaw
diagnostyczny do wykrywania Helicobacter Pylori, bakterii odpowiedzialnej za nieżyty żołądka. Prostota metody pozwala na
szybkie i dokładne wykrycie szukanego patogenu. Test wskazuje również na odporność bakterii na większość przepisanych
do jej zwalczania antybiotyków. Współpraca w ramach umowy agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.
[PT / BRPT20160909001 ] Portugalska firma produkująca farby, emalie i lakiery dla budownictwa i przemysłu w której
asortymencie znajdują się również pokrewne produkty innych producentów poszukuje kolejnych produktów
uzupełniających jej ofertę w oparciu o umowę dystrybucji.
[PT / BRPT20160802001 ] Portugalska firma powstała w 2007 roku, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości
produktów i usług w obszarze energii odnawialnych i efektywności energetycznej. Firma poszukuje nowych,
innowacyjnych usług i produktów, które mogłaby sprzedawać na podstawie umowy dystrybucji.
[PT / BOPT20160524001 ] Portugalski producent plastikowych opakowań i akcesoriów, z silną pozycją międzynarodową i
klientami w wielu branżach, jest gotów zawrzeć porozumienia partnerstwa w Tunezji, Islandii i Ukrainie. Zakłady
produkcyjne firmy są w stanie spełnić najwyższe wymagania jakościowe, różnorodności produktów i wielkości produkcji.
Firma jest otwarta na podwykonawstwo oraz umowy produkcyjne, handlowe i dystrybucyjne.
[RO / BORO20160530001 ] Młoda rumuńska firma zlokalizowana w Transylwanii dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz
własnymi ziemiami uprawnymi, co pozwala jej aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju pracach pożniwnych, takich jak
np.: czyszczenie, kalibracja, sortowanie i pakowanie różnych nasion i produktów rolnych (nasiona słonecznika, pestki dyni,
nasiona lnu, gorczycy, pszenicy, owsa, ziarna orzechów...). Firma poszukuje przedstawicieli handlowych gotowych
zaangażować się w promocję i sprzedaż nasion słonecznika i dyni oraz orzechów.
[RO / BORO20160810001 ] Rumuński firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości drewnianych mebli z litego
dębu, z doświadczeniem w eksporcie, poszukuje dystrybutorów w Europie.
[RO / BORO20160722001 ] Rumuńska firma zlokalizowana w północno-zachodniej części kraju posiada fermę rybną o
powierzchni 311 ha, gdzie hoduje różne odmiany ryb (karpie, amury, sumy, głowacze i in.). Firma poszukuje zagranicznych
dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą rumuńskich gatunków ryb.
[RO / BRRO20160901001 ] Rumuńska firma z Transylwanii z ponad 10-letnim doświadczeniem w imporcie i dystrybucji
maszyn rolniczych, wyposażenia i powiązanych akcesoriów, poszukuje zagranicznych producentów maszyn rolniczych w
celu oferowania ich jako agent lub dystrybutor na rynku rumuńskim.
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[RO / BRRO20160805001 ] Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji produktów elektroniki przemysłowej
wprowadzająca na rynek: termometry, rejestratory, czujniki, przetworniki, przetworniki przemysłowe, sondy, sprzęt
laboratoryjny i inne urządzenia poszukuje producentów wyrobów elektroniki przemysłowej w celu rozszerzenia katalogu
produktów w oparciu o umowę dystrybucji.
[RO / BORO20160722003 ] Położona w Siedmiogrodzie, w Rumunii, firma z branży IT, która jest już zaangażowana w
transnarodową kooperację chce zostać zleceniodawcą rozwiązań programowych i związanych z nimi usług IT dla spółki
zagranicznej.
[RO / BORO20160823001 ] Rumuńska firma z ponad 10-letnim doświadczeniem w druku fleksograficznym, specjalizująca
się w druku etykiet samoprzylepnych i nieklejących, poszukuje w Europie partnerów do współpracy na podstawie umowy
pośrednictwa handlowego i oferuje umowę produkcyjną.
[RO / BRRO20160803001 ] Rumuńska firma z Transylwanii, specjalizująca się w fotografii i działaniach fotograficznych,
założona w 2015 roku, poszukuje zagranicznych firm, które są zainteresowane, aby wprowadzić, promować i sprzedawać
swoje produkty na rynku rumuńskim. Rumuńska firma jest zainteresowana współpracą biznesową w oparciu o umowy o
świadczenie usług dystrybucji.
[RS / BORS20160426001 ] Serbski ośrodek badawczo-rozwojowy opracował inteligentne systemy zarządzania energią z
funkcją samonaprawy i samoobserwacji, które mogą wykorzystywać duże zasoby odnawialnych źródeł energii. Oferowane
systemy są platformą niezbędną dla zaawansowanych sieci elektroenergetycznych - SmartGrids. Firma poszukuje
dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych dla swoich rozwiązań, a także firm zajmujących się sprzedażą produktów
uzupełniających.
[RS / BORS20160815002 ] Serbska firma świadczy usługi doradztwa biznesowego i marketingu internetowego
dostosowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Firma oferuje swoje usługi wspierania wejścia na rynek i rozwoju
biznesowego, w tym dostępu do swojej konkurencyjnej i innowacyjnej platformy e-commerce. Firma poszukuje firm
zagranicznych, które potrzebują profesjonalnej pomocy przy rozpoczynaniu lub rozszerzaniu działalności gospodarczej w
Serbii. Firma oferuje swoje usługi zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług.
[RS / BORS20160817002 ] Serbska firma posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku, produkuje i sprzedaje spoiwa
mikotoksyn na bazie naturalnego zeolitu, specjalne dodatki paszowe dla zwierząt, premiksy, super koncentraty i pasze
zwierzęce. Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych. Firma wdrożyła standardy jakości HACCP, FamiQS oraz ISO 22000.
[RS / BORS20160815001 ] Serbska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości win, w tym również win
ekologicznych. Firma posiada pierwszą w kraju ekologiczną, położoną w górach winnicę i oferuje dobry stosunek ceny do
jakości, szczególnie jeśli chodzi o wina ekologiczne. Firma oferuje swoje produkty pośrednikom współpracującym z
przedsiębiorcami z sektora MŚP w całej Europie na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji lub umowy
pośrednictwa handlowego.
[RS / BORS20160815003 ] Serbska firma specjalizująca się w branży turystycznej oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie
turystyki przyjazdowej i wyjazdowej. Firma posiada szeroką sieć niezawodnych partnerów ze wszystkich części Serbii i
oferuje konkurencyjne ceny usług świadczonych na międzynarodowym poziomie. Firma poszukuje pośredników do
dalszego rozszerzania swoich usług turystycznych przyjazdowych w ramach umowy pośrednictwa handlowego.
[RU / BORU20160816004 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji samolotów bezzałogowych, poszukuje partnerów
z innych krajów do współpracy w ramach umowy dystrybucji. Pożądanym klientem byłyby firmy z sektora ropy i gaz,
inspektorzy, służby ratownicze, itp.
[RU / BORU20160816001 ] Rosyjski wytwórca i dystrybutor piwa i gazowanych napojów (kwas - rosyjski napój narodowy i
lemoniady) poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych.
[RU / BRRU20160822001 ] Rosyjska firma z branży IT specjalizująca się w rozwiązaniach automatyzacji procesów HR jak i
produktach e-learningowych dla firm szuka producentów oprogramowania z zakresu zarządzania talentami w calu zawarcia
umowy licencyjnej.
[RU / BRRU20160914001 ] Rosyjska firma specjalizująca się w systemach bezpieczeństwa oraz nadzoru wizyjnego szuka
producentów analogicznych produktów w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej.
[RU / BRRU20160819002 ] Rosyjski dystrybutor napojów z wieloma lokalnymi klientami poszukuje producentów
alkoholowych i bezalkoholowych napojów. Firma jest w stanie asystować europejskiej firmie z mniejszym doświadczeniem
w eksporcie do Rosji, w tworzeniu bazy klientów. Rosyjska firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w oparciu o
umowę dystrybucyjną.
[RU / BRRU20160905001 ] Rosyjska firma z regionu Kursk specjalizująca się w produkcji ubrań dla dzieci i niemowląt
poszukuje europejskich partnerów zajmujących się produkcją nici o wysokiej wytrzymałości w celu zawarcia umowy
produkcyjnej.
[RU / BRRU20160906001 ] Rosyjska firma z regionu Kursk specjalizująca się w produkcji ubrań dla dzieci od 2 do 12 lat
(dzieci do 92cm wzrostu oraz nastolatki od 152 do 170cm wzrostu) poszukuje europejskich producentów akcesoriów i
materiałów odzieżowych w ramach umowy produkcyjnej.
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[RU / BORU20160818001 ] Rosyjski oficjalny przedstawiciel jednego z największych rosyjskich producentów roślin
wykorzystywanych do produkcji mąki, zaangażowanych w handel hurtowy mąki pszennej w Rosji, poszukuje partnerów
zagranicznych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
[RU / BORU20160906001 ] Rosyjska firma z regionu Penza, która specjalizuje się w produkcji biologicznie aktywnego
dodatku do leczenia i profilaktyki osteoporozy w oparciu o najbardziej popularne substancje roślinne (Leuzea, koniczyna,
len, waleriana, itd.) poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
[RU / BORU20160822004 ] Rosyjska firma produkcyjna z obwodu kaliningradzkiego jest jednym z czołowych rosyjskich
nowoczesnych przedsiębiorstw produkujących cegły w różnych postaciach, strukturach i kolorach. Firma poszukuje
partnerów dystrybucyjnych.
[RU / BORU20160816010 ] Rosyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji rezystorów (rezystory mikrofal,
wysokiego napięcia, rezystory wysokiej oporności i tłumiki) i poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
[RU / BORU20160812005 ] Nowy rosyjski producent poliolefinowej folii kurczliwej używanej w sektorze żywności, druku,
materiałów wykończeniowych i rolniczym poszukuje partnerów, by nawiązać współpracę na podstawie umowy o
świadczeniu usług dystrybucji.
[RU / BORU20160816005 ] Rosyjska firma z regionu Swierdowskiego specjalizująca się w produkcji pamiątek, wyrobów
rękodzielniczych wykonanych z kory brzozy, drewna, metalu i kamieni ozdobnych oferuje ponad 500 różnych artykułów
wykonanych z surowców przyjaznych dla środowiska. Celem firmy jest zwiększenie sprzedaży w Europie. Chciałaby ona
nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji.
[RU / BORU20160812008 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji produktów chemicznych (tytanian wapnia,
tytanian strontu, alkoholany cyrkonu, itd.) dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, budowy maszyn i innych branż
poszukuje partnerów, by nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji i usług pośrednictwa
handlowego.
[RU / BORU20160819001 ] Firma zajmuje się produkcją pamiątek, takich jak koperty, kalendarze, ręcznie robione kartki
okolicznościowe. Firma poszukuje partnerów w krajach UE do zawarcia umów o usługi dystrybucji.
[RU / BRRU20160829001 ] Rosyjski koncern produkuje tkaniny na pokrycia mebli biurowych i do produkcji pokrowców
samochodowych; tkaniny do produkcji mebli dla dzieci; poliester teksturowany powietrzem oraz splątaną przędzę. Firma
poszukuje dostawcy politereftalanu etylenu (PET) 1400 kg / m3, z uziarnieniem 4,0 х 3,8 х 2,5 na podstawie porozumienia
produkcyjnego.
[RU / BRRU20160829002 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń dla przepływomierzy wody poszukuje
partnera, który byłby gotowy do sprzedaży technologii produkcji ultradźwiękowych gazomierzy na podstawie umowy
licencyjnej. Technologia z pełnym opisem i oprogramowaniem musi być już na rynku.
[RU / BORU20160812004 ] Rosyjski producent oprogramowania specjalizujący się medycznych rozwiązaniach
diagnostycznych poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji, sprzedających do sektora opieki
zdrowotnej.
[RU / BORU20160812007 ] Rosyjska firma z Republiki Mordowii produkująca kadłuby kompozytowe, pręty zbrojeniowe i
inne pręty budowlane, poszukuje perspektywicznego partnera biznesowego, by wprowadzić swoje produkty na rynki
europejskie i na rynki wschodzące BRICS. Firma jest gotowa do podpisania umowy pośrednictwa handlowego.
[RU / BORU20160630001 ] Firma rosyjska zajmuje się produkcją przetworów mlecznych, takich jak mleko, jogurt, kefir,
masło i serów oraz innych. Firma poszukuje partnerów w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych.
[SE / BOSE20160818003 ] Szwedzka firma stworzyła narzędzie do komunikacji wewnętrznej. Oferuje ono powiadomienia
"push" poprzez aplikację mobilną oraz poprzez SMS. Narzędzie generuje na bieżąco statystyki pokazujące do kogo dotarły
wysłane wiadomości. Firma poszukuje agentów.
[SE / BOSE20160818001 ] Szwedzka firma ze Sztokholmu oferująca rozwiązania z zakresu oświetlenia LED poszukuje
dystrybutorów.
[SE / BRSE20160629001 ] Szwedzka firma specjalizująca się w dystrybucji różnych produktów optycznych poszukuje
nowych dostawców w celu rozszerzenia asortymentu produktów / usług. Ich obecne usługi i produkty są sprzedawane w
większości zakładów optycznych oraz wśród okulistów działających w Szwecji. Szwedzka firma poszukuje partnerów
handlowych zainteresowanych współpracą w oparciu o umowy na świadczenie usług dystrybucji, którzy mogliby
dostarczać innowacyjne produkty lub usługi.
[SE / BOSE20160822001 ] Szwedzki organizator targów organizuje wydarzenia - leśne targi B2B światowego lidera. Typowi
wystawcy prezentują sprzęt i usługi dla gospodarki leśnej. Organizatorem poszukuje przedstawicieli krajowych, którzy
zainteresowani są udzieleniem pomocy w przyciągnięciu wystawców oraz zwiedzających. Poszukiwani są przedstawiciele
handlowi w oparciu o umowę agencyjną.
[SE / BOSE20160421001 ] Szwedzka firma z innowacyjnym produktem dla sektora detalicznego poszukuje umowy o
świadczenie usług dystrybucji z dystrybutorem lub sprzedawcą w Europie. Produkt jest opatentowany, z uprawnieniami
projektowymi i jest rozwiązaniem do przechowywania danych na miejscu.
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[SE / BOSE20160629001 ] Szwedzki producent stworzonego przez siebie lasera niskoenergetycznego do zastosowania w
medycynie poszukuje dystrybutorów. Laser działa na baterie i jest poręczny, ale mimo to ma dużą moc. Może być używany
przy leczeniu bólu u ludzi i zwierząt wywołanego zapaleniem stawów, więzadeł i mięśni itp. Produkt ma konkurencyjną
cenę w porównaniu z podobnymi produktami dostępnymi na rynku i oferuje możliwość dużego zysku dla dystrybutorów.
[SE / BRSE20150629001 ] Szwedzkie MŚP wyspecjalizowane w wysoko jakościowych polewach do lodów rozwija nowe
produkty i procesy produkcyjne. Firma poszukuje dostawców certyfikowanych, organicznych emulgatorów (lecytyna).
[SE / BRSE20160916001 ] Wiodąca firma szwedzka oferująca technologie wsparcia przez własne sklepy detaliczne ma
zamiar uruchomić własną sieć sprzedaży detalicznej, a teraz stara się zawrzeć umowę dystrybucyjną z dostawcami
produktów poprawiających jakość życia i innowacje dla szwedzkiego rynku seniorów.
[SK / BOSK20160616001 ] Słowacka firma oferująca wszelkiego rodzaju usługi logistyczne poszukuje nowych partnerów
biznesowych, którzy są zainteresowani outsourcingiem działu logistyki lub potrzebują centrum dystrybucyjnego w Europie
Centralnej w pobliżu granic z Węgrami, Austrią i Czechami i chcieliby dystrybuować swoje produkty lokalnie w Europie
Centralnej lub w granicach UE. Firma jest zainteresowana zawarciem umów o świadczenie usług lub joint venture.
[TR / BOTR20151204003 ] Turecka firma produkująca wyroby dla sektora pomp poszukuje dystrybutorów. Pompy to
ważny element procesu przemysłowego. Firma produkuje pompy do pompowania wszystkich materiałów płynnych.
[TR / BOTR20160617001 ] Turecki producent cystern spełniających normy ISO poszukuje partnerów w Europie,
zainteresowanych promocją i dystrybucją tego typu produktów na terenie Europy. Cysterny te służą do przewozu płynów,
gazów i
[TR / BOTR20151230001 ] Turecka firma produkuje szeroką gamę przemysłowych zaworów i innych wysokiej jakości
części. Firma poszukuje agentów posiadających dobre kontakty z hurtowniami w krajach europejskich. Jej produkty
spełniają wszystkie tureckie i europejskie normy.
[TR / BOTR20160722002 ] Turecka firma zajmująca się projektowaniem i produkcją form do odlewania wyrobów z
polimerów oferuje usługi podwykonawstwa firmom w Europie. Firma specjalizuje się w produkcji aluminiowych form do
odlewania rotacyjnego.
[TR / BOTR20160614005 ] Turecka firma zajmująca się produkcją plastikowych i metalowych kabli na szpulach oraz
rozwijanych przedłużaczy, wtyczek, gniazdek, kasków budowlanych oraz lamp sufitowych LED oferuje usługi produkcyjne
oraz poszukuje agentów i dystrybutorów.
[TR / BOTR20160809001 ] Turecka firma stosuje nowoczesne technologie bezodpadowe i produkuje sztabki ze stopu
aluminium, brykiety aluminiowe i topniki, poszukuje partnera umowy akwizycji na sprzedaż ponad 50% udziałów.
[TR / BOTR20160314001 ] Turecka firma specjalizująca się w produkcji tekstyliów, dywanów wykonywanych maszynowo i
przędzy poszukuje dystrybutorów lub agentów w Europie, na bliskim Wschodzie, w Afryce i USA.
[TR / BOTR20160808002 ] Turecka firma specjalizująca się w produkcji pasów bezpieczeństwa i wyposażenia pasów
bezpieczeństwa poszukuje dystrybutorów. Firma jest już zaangażowana we współpracę międzynarodową.
[TR / BRTR20160812001 ] Turecka firma działająca w handlu zagranicznym powstała w 2000 roku i działa na rynku ceramiki
od 16 lat. Firma poszukuje producentów surowców, maszyn i części zamiennych wykorzystywanych w zakładach
ceramicznych w ramach umowy dystrybucyjnej.
[UK / BOUK20160817002 ] Brytyjska firma z ponad 40-letnim doświadczeniem zajmuje się technologiami zapłonu do
bojlerów i palników. Firma poszukuje partnera, który chciałby reprezentować firmę na lokalnym rynku, instalować i
serwisować wyroby firmy. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów.
[UK / BOUK20160811001 ] Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem, budową i produkcją kotłów na olej i gaz oraz
produktów z zakresu spalania oferuje kotłownie i elektrownie dla małych budynków komercyjnych. Firma poszukuje firmy z
tego samego sektora do promocji i sprzedaży tych produktów na rynkach zagranicznych.
[UK / BOUK20160919001 ] Uznany brytyjski browar produkujący piwo rzemieślnicze, działający od sześciu pokoleń oferuje
swoje produkty, takie jak szeroki wybór nowoczesnych piw rzemieślniczych, a także tradycyjnych piw butelkowanych i w
kegach. W ciągu ostatnich dwudziestu lat firma bez przerwy wprowadza nowe, eksperymentalne piwa. Firma poszukuje
doświadczonych dystrybutorów z branży piwnej.
[UK / BOUK20160824002 ] Brytyjska organizacja zdrowia publicznego zajmująca się badaniami, współpracująca z
naukowcami z całego świata, jest gotowa podjąć współpracę w ramach umowy o świadczenie usług. Dysponując
zaawansowanymi urządzeniami, dostępem do krajowych baz danych oraz dużym zbiorem zidentyfikowanych szczepów
bakterii i wirusów, firma może dostarczyć, wyodrębnionych w warunkach klinicznych, kultur komórkowych i
mikroorganizmów, które mogą być stosowane w celu poprawy zdrowia ludzkiego, a także stanowić wiedzę techniczną i
wsparcie w projektach badawczo-rozwojowych.
[UK / BOUK20160714002 ] Firma technologiczna z Wielkiej Brytanii, która opracowała nowatorskie rozwiązanie do
nagrywania i dokumentowania wywiadów i spotkań, poszukuje dystrybutorów w Europie.
[UK / BOUK20160815001 ] Brytyjski projektant wyposażenia łazienek opracował, opatentował i wyprodukował wyrób,
który w odróżnieniu od innych na rynku może pomóc wejść i wyjść z wanny w prosty i oszczędny sposób. Zapewnia
bezpieczeństwo użytkowników przekraczających krawędź wanny bez konieczności dźwigania i stosowania złożonych
mechanizmów. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych zainteresowanych włączeniem produktu do swojej oferty.
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[UK / BRUK20160824003 ] Brytyjska firma szuka browarów w Europie Środkowej, które mogą zapewnić duże ilości piwa,
które będzie dystrybuowane do klientów w Europie i poza nią. Firmę interesuje współpraca z tradycyjnymi browarami
mogącymi wyprodukować duże ilości piwa pod marką firmy brytyjskiej, współpraca na zasadzie umowy produkcyjnej bądź
podwykonawstwa.
[UK / BRUK20160922001 ] Brytyjski projektant mody z siedzibą w Szkocji specjalizuje się w projektowaniu odzieży damskiej
a w szczególności kurtek i kamizelek skórzanych. Projektant szuka producentów skóry, którzy będą w stanie wyprodukować
małe próbne wzory. Współpraca na zasadzie umowy produkcyjnej.
[UK / BRUK20160912001 ] Brytyjska firma z dużymi możliwościami magazynowymi i bazą klientów chciałaby poszerzyć
zakres produktów. Firma poszukuje producentów nietypowych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, dla których
będzie agentem lub dystrybutorem na brytyjskim rynku.
[UK / BRUK20160905001 ] Brytyjska firma dostarczająca zdrowe przekąski oparte na owocach do sklepów warzywnych,
kawiarni, delikatesów, szkół, sklepików przydomowych i hoteli poszukuje dostawcy bezpestkowych rodzynek i rodzynek
sułtańskich produkowanych ze statusem "wolne od" i zgodnie z uznawanymi normami jakości.
[UK / BRUK20160905003 ] Brytyjska spółka kapitałowa poszukuje odpowiednich producentów, którym mogłaby zlecić
wykonanie niektórych swoich produktów wykonanych ze stali ocynkowanej w oparciu o umowę produkcyjną.
[UK / BRUK20160830001 ] Brytyjska firma (Irlandia Północna) specjalizuje się w dystrybucji ziołowych, homeopatycznych,
naturalnych suplementów diety i urządzeń medycznych. Firma poszukuje nowych innowacyjnych produktów i urządzeń w
celu dodania ich do swojej oferty w oparciu o umowę dystrybucyjną.
[UK / BRUK20160824002 ] Brytyjska firma z doświadczeniem w sektorze napojów alkoholowych na rynku
międzynarodowym, specjalizuje się w imporcie i dystrybucji napojów alkoholowych, obecnie firma rozwija własną markę
piwa i spirytusu. W związku z nowym projektem, firma poszukuje partnera z destylarnią, który w oparciu o umowę
produkcyjną lub o podwykonawstwo produkowałby Brandy pod marką dystrybutora.
[UK / BRUK20160819001 ] Brytyjska firma, która opracowała i opatentowała produkt, który zapewnia wodoszczelną
instalację brodzików i wanien. Produkt składa się z dwuczęściowego systemu uszczelniającego dostarczanego w rolce.
Produkt służy do instalowania brodzików, wanien i powierzchni roboczych. System zachowuje przyczepność i elastyczność
przez cały okres eksploatacji instalacji. Firma poszukuje producentów w celu zawarcia umów produkcyjnych.
[UK / BRUK20160905002 ] Brytyjska firma specjalizująca się w dostarczaniu przyjaznych dla środowiska produktów do
przemysłu motoryzacyjnego - rynek samochodowy będąca na etapie ekspansji na nowe obszary poszukuje nowych
produktów, które mogłaby sprzedawać po zawarciu umowy handlowej.
[UK / BRUK20160826001 ] Brytyjska MSP, która opracowała nowy, elektroniczny mikrochip stosowany w medycznych
urządzeniach diagnostycznych. Obecnie firma testuje prototyp urządzenia w badaniach klinicznych. Przedsiębiorstwo
poszukuje producenta z doświadczeniem w produkcji urządzeń medycznych.
[UK / BRUK20160822002 ] Brytyjska firma handlowa zajmująca się sprzedażą instrumentów pomiaru i zarządzania
gruntami poszukuje dostawców sprzętu do stosowania w rolnictwie i golfie. Firma może pełnić rolę dystrybutora lub
przedstawiciela handlowego.
[UK / BOUK20160822001 ] Producent i przedsiębiorca własnych środków ochrony roślin, takich jak adiuwanty, pestycydy,
gleba i pasze, poszukuje odpowiednich dystrybutorów w Europie Wschodniej i krajach WNP. Firma jest otwarta na
współpracę zainteresowana jest w oparciu o obszar badawczo-rozwojowy z lokalnymi partnerami, rozwijającymi podobne
produkty w tych regionach. Firma oferuje usługi w zakresie dystrybucji, w oparciu o zgodę przedsiębiorstw w tym sektorze
oraz w oparciu o odpowiednią umowę finansową z zainteresowanymi dystrybutorami.
[UK / BOUK20160919002 ] Brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań mobilnych w branży
pogrzebowej poszukuje europejskich dystrybutorów dla swoich systemów chłodzenia. Systemy te umożliwiają chłodzenie
niemowląt, dorosłych i otyłych ciał w pełni mobilny sposób. Firma oferuje 7 różnych produktów w ramach swojego zakresu
systemów chłodzenia, które są uznane na arenie międzynarodowej i powszechnie wykorzystywane w 90% szpitalach w
Wielkiej Brytanii.
[UK / BOUK20160909001 ] Brytyjski MSP opracował zestaw do leczenia próchnicy zębów, który łączy substancję czynną
fluorek srebra diaminę z cementem napełniania, które utwardza się w ślinie. To sprawia, że zestaw jest szczególnie
przydatny do stosowania w środowiskach z niedoborem dentystów. MSP szuka partnerów do komercjalizacji zestawu
włącznie z rejestracją. Przewiduje się, że partnerstwa będą przybierać formę umowy licencyjnej lub umowy spółki.
[UK / BOUK20160812003 ] Brytyjska firma logistyczna z 17 biurami, posiada ponad 40 lat doświadczenia w
międzynarodowych logistycznych i spedycyjnych usługach i oferuje umowy usługowe dla partnerów na całym świecie.
[UK / BOUK20160815001 ] Brytyjski deweloper wyposażenia łazienek zaprojektował, opatentował i wyprodukował
produkt, który w odróżnieniu od innych dostępnych na rynku może pomóc w wchodzeniu i wychodzeniu z wanny stosując
opłacalne i proste podejście. To zapewnia bezpieczeństwo dla użytkowników poruszających się na krawędzi wanny bez
konieczności remontów i skomplikowanych mechanizmów. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych zainteresowanych
tym produktem. W przypadku krajów spoza UE, firma oferuje prawa do produkcji.
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[UK / BOUK20160921006 ] Brytyjska firma z zaopatrzeniem medycznym oferuje szeroką gamę jednorazowych wyrobów
medycznych dla dystrybutorów w Europie. Oferta firmy zawiera produkty, które są niezbędne do zapewnienia wysokiej
jakości opieki zdrowotnej zgodnej ze standardami BHP w tym: rękawice, fartuchy i chusteczki.
[UK / BOUK20160921004 ] Brytyjski producent instrumentów muzycznych i akcesoriów tworzonych, aby ułatwić naukę
muzyki przy użyciu kolorów oferuje swój produkt europejskim dystrybutorom. Produkt składa się z instrumentu, akcesoriów
oraz podręcznika przeznaczonego dla dzieci oraz osób z problemami z nauką.
[UK / BOUK20160809001 ] Pochodzące z północno-zachodniej części Wielkiej Brytanii przedsiębiorstwo, które specjalizuje
się w tworzeniu urządzeń lokacyjnych i monitorujących ostatnio stworzyło elektroniczne urządzenie, które rozwiązuje
rosnący problem kradzieży kabli. Firma jest zainteresowana współpracą z dystrybutorami urządzeń zabezpieczających na
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji i producentami na podstawie umowy licencyjnej.
[UK / BRUK20160701001 ] Firma handlowa z Wielkiej Brytanii zainteresowana jest pozyskiwaniem sprzętu rolniczego do
dystrybucji na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Europie.
[UK / BRUK20160819003 ] Brytyjski startup opracował nowy, zaufany produkt przeznaczony dla studentów. To pozwala im
szukać, znajdować i rezerwować noclegi w ciągu zaledwie kilku kliknięć. Dodatkowo zapewnia specjalny zestaw usług dla
właścicieli nieruchomości, na przykład usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Pomysł rośnie jako substytut dla
obecnych agencji nieruchomości. Firma poszukuje agencja marketingu, aby pomóc w działaniach komunikacyjnych dla
uruchomienia platformy, za pośrednictwem umowy o świadczenie usług.
[UK / BRUK20160907001 ] Brytyjski dostawca transportu jest jednym z największych operatorów transportu
multimodalnego (w tym wszystkich środków transportu publicznego, takich jak tramwaje, metro i autobusy) na świecie.
Firma działa i utrzymuje wszystkie systemy transportu pasażerskiego na całym świecie. Firma obecnie poszukuje partnerów
MŚP z każdego kraju, którzy są opracowują innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności pasażerów i oferuje umowy
przejęcia i joint venture.
[UK / BRUK20160811001 ] Australijska firma, która daje możliwość swoim klientom zaprojektować swój własny sprzęt
sportowy otworzyła biura w Wielkiej Brytanii i poszukuje producentów, którzy mogą produkować zaprojektowane przez
nich produkty za pośrednictwem międzynarodowej strony internetowej. Firma poszukuje szeregu partnerstw z firmami w
Europie, poprzez zawarcie umów produkcyjnych lub podwykonawstwa. W szczególności firma poszukuje firm, które
produkują piłki, w szczególności piłki nożne i rugby.
[UK / BRUK20160916003 ] Firma w Wielkiej Brytanii świadczy usługi pralnicze pieluszek dla gospodarstw domowych i
przedszkoli. Firma używa pieluszek bawełnianych prefold z usługą: klienci wynajmują je od firmy i płacą za usługę wynajmu
tygodniowego / dostawy / odbioru. Do tej pory firma pomogła 750 klientom korzystających z ich pieluszek. Firma aktualnie
poszukuje partnera do ustanowienia umów o podwykonawstwo lub umów o świadczenie usług z prywatnymi pralniami.
[UK / BRUK20160723001 ] Brytyjski startup stworzył markę mody produkującą sportowe/funky kapelusze i więcej, dla osób
podążających za sportem i modą. Celem jest produkcja wysokiej jakości odzieży z oryginalnym akcentem, koncentrując się
na dobrej stylizacji, doskonałych standardach produkcji i konkurencyjnych cenach. Obecnie firma poszukuje producenta
odzieży w celu nawiązania umowy o świadczenie usług produkcyjnych.
[UK / BOUK20160801001 ] Brytyjska wielokanałowa agencja sprzedaży oferuje profesjonalne usługi magazynowania,
sortowania, przeładunku i logistyki partnerom na całym świecie, którzy pragną wejść na rynek brytyjski i potrzebują
bezpiecznych i niezawodnych usług logistycznych i dystrybucyjnych by spełnić oczekiwania swoich klientów. Firma
poszukuje umów outsourcingu z producentami, dystrybutorami, importerami lub eksporterami.
[UK / BOUK20160620002 ] Firma brytyjska oferuje innowacyjne i wygodne podejście do współczesnego parzenia herbaty i
kawy wysokiej jakości i doskonałym aromacie, który jest uwalniany za pomocą specjalnie wykonanej mikro perforacji.
Herbata lub kawa są zaparzane przy użyciu specjalnej pałeczki , która zapewnia wysoką jakość smaku i zmniejsza potrzebę
użycia i umycia łyżeczki później. Firma brytyjska jest zainteresowana znalezieniem nowych agentów i dystrybutorów do
sprzedaży swoich produktów.
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Jeśli jesteś zainteresowany(a) wybraną ofertą, prosimy o podanie wybranych
numerów referencyjnych w formularzu na stronie internetowej:
http://westpoland.pl/baza-ofert/
lub kontakt z najbliższym ośrodkiem Enterprise Europe Network (http://westpoland.pl/kontakt/)

Adresy ośrodków Enterprise Europe Network – Polska Zachodnia:

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław, tel. 71 320 3318
mail: een@wctt.pl www: www.wctt.pl
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój, tel. 74 648 0450
www: www.darr.pl
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Syrkiewicza 6, 66-002 Nowy Kisielin, tel. 504 070 274
www: www.cptt.uz.zgora.pl
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu
ul. Damrota 4, 45-064 Opole, tel. 77 456 5600
www: www.een.opole.pl
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. 61 827 9746
www: www.ppnt.poznan.pl
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 6058
www: www.kip.kalisz.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, tel. 63 245 3095
www: www.arrkonin.org.pl
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin, tel. 91 449 43 54
www: www.innowacje.zut.edu.pl
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, tel. 91 433 0220
www: www.zsrg.szczecin.pl

Listę wszystkich polskich ośrodków Enterprise Europe Network
znajdą państwo pod adresem
http://een.org.pl/index.php/kontakt.html
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