POLSKA ZACHODNIA
Wybrane oferty międzynarodowej współpracy biznesowej
kwiecień 2017

W kwietniu 2017 roku dodaliśmy 259 ofert. Statystyka w podziale na kraje:
AL ........ 2
AM ....... 6
AT ........ 2
BA ........ 1
BE ........ 4

BG ........ 7
BR ....... 2
CH ........ 1
CN........ 1
CZ ........ 3

DE...... 21
DK........ 3
EE ........ 1
EG ........ 1
ES ...... 17

FI .......... 4
FR ..... 13
GR ........ 9
HR ........ 3
HU ........ 9

IE.......... 3
IL .......... 1
IT........ 20
JP ......... 1
KR ........ 2

LT ........ 6
LV ........ 2
MK ....... 4
MT ....... 1
NL ........ 2

PT ...... 11
RO ..... 17
RS........ 2
RU ..... 19
SE ........ 1

SI ..........5
SK .........4
TR ..... 18
TW........2
UA ........1

UK ......27

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/)
(nr referencyjny) TREŚĆ OFERTY
(BOAL20161228001) Albański producent oliwy z oliwek typu extra virgin zainteresowany jest eksportem oliwy z oliwek do dowolnego
dystrybutora, sieci supermarketów lub punktów sprzedaży detalicznej w ramach umowy dystrybucyjnej. Firma ma 20 lat
doświadczenia w tej dziedzinie. Firma eksportuje już do Szwajcarii, Niemiec i Hongkongu. Produkty to oliwa z oliwek w ilości 1 l. Lub w
mniejszych porcjach.
(BOAL20170123001) Założona w 2010 w Durres w Albanii firma zajmuje się dystrybucją łączników/śrub oraz hologramów
dynamicznych. Z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku włoskim, firma chce rozszerzyć swoją działalność poprzez wprowadzenie
swoich produktów na podstawie umowy produkcyjnej, produkcji wzajemnej lub umowy dystrybucyjnej.
(BOAM20160614001) Firma z Armenii ‐ producent miodu, syropów z sosny stożkowej, ziołowych i jagodowych herbat oraz napojów
alkoholowych z dzikich owoców i jagód, poszukuje dystrybutorów i agentów.
(BOAM20160621001) Firma ormiańska produkuje konserwowe owoce, jagody i warzywa i jest zainteresowana umową usług
dystrybucji.
(BOAM20161006001) Mała firma z Armenii specjalizuje się w produkcji obuwia męskiego. Firma produkuje buty tylko z naturalnej
skóry. Firma produkuje również akcesoria skórzane (paski, portmonetki, etui na telefony itp.).Firma szuka dystrybutorów obuwia aby
odnaleźć nowe rynki zbytu dla swoich produktów.
(BOAM20161223001) Armeński producent kwasowo‐ołowiowych akumulatorów samochodowych do wszystkich typów pojazdów,
autobusów, ciężarówek i ciężkiego sprzętu budowlanego i rolniczego, poszukuje usług dystrybucyjnych m. in. w krajach bałtyckich,
Grecji, Białorusi, Gruzji, Rosji.
(BOAM20170126001) Firma ormiańska produkuje żyrandole ręcznie robione, lampy ścienne, klosze, a także inne akcesoria do wnętrz.
Firma poszukuje agentów i dystrybutorów swojej produkcji.
(BOAM20170208001) Armeńska firma znajdująca się w dolinie rzeki Arpa specjalizuje się w produkcji wódki oraz wina. Firma
poszukuje dystrybutorów do rozszerzenia swojego rynku za granicę.
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(nr referencyjny) TREŚĆ OFERTY
(BOAT20161201001) Austriackie MŚP oferuje dodatkowe pudła i stojaki do pick‐upów (VW Amarok, Nissan Navarra itp.) dla
bezpiecznego transportu np. towarów lub materiałów o długości do 6 metrów. System jest modułowy i elastyczny, łącząc pudła
transportowe, stojaki i pokrywy. Austriacka firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Europie. Szczególnie interesujące są kraje
skandynawskie, kraje Beneluksu i region Morza Bałtyckiego.
(BOAT20170227001) Firma austriacka opracowała opatentowany i w pełni przenośny aparat, który ma wspierać osoby z
konsekwencjami zdrowotnymi ze względu na siedzący tryb życia. Urządzenie porusza stawy i mięśnie w anatomicznie poprawny i
łagodny sposób. Użytkownik wykonuje około 10 000 kroków w ciągu zaledwie 10 minut. Ruch urządzenia przypomina ruch ciała
ludzkiego w 3‐wymiarowym podejściu. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych dla tego nowego produktu.
(BOBA20161118001) Bośniacka firma specjalizująca się w inżynierii mechanicznej i projektowaniu oferuje usługi z zakresu
podwykonawstwa / outsourcingu dla szerokiego zakresu usług inżynierii mechanicznej (projekt koncepcyjny, modelowanie 3D, rysunki
2D, obliczenia i analiza strukturalna, analiza naprężeń z dogłębnym zrozumieniem procesu produkcji i wytwarzania). Firma oferuje swe
usługi dla różnych sektorów przemysłowych (morski, wydobywczy, stoczniowy itd.).
(BOBE20161005001) Ta belgijska firma jest mocno osadzona w sektorze produkcji luster. Fakt, że lustra posrebrzane są w obrębie
firmy, daje jej przewagę w branży. Firma chętnie nawiąże współpracę w ramach umowy produkcyjnej z działami projektowania i
rozwoju firm produkujących szafki.
(BOBE20161123002) Belgijski lider rynku mobilnych dachów i włazów poszukuje dystrybutorów i / lub agentów. Produkty oferowane
przez firmę są produkowane z aluminium i poliwęglanu. Partnerzy powinni mieć bazę klientów w następujących sektorach: recykling,
biomasa, podmioty publiczne, magazynowanie, przeładunek lub budowa. Mobilne dachy mogą być wykorzystywane do wielu
zastosowań.
(BOBE20170111001) Belgijska firma, wyspecjalizowana w produkcji eleganckiej, luksusowej odzieży, poszukuje partnerów do
nawiązania długofalowej współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.
(BOBE20170315001) Ergonomiczna i wygładzona podstawa łóżka to własne rozwiązanie belgijskiej firmy, oparte na ludzkiej anatomii.
Dzięki niej bez względu na to, czy leży się na plecach czy na boku, kręgosłup jest idealnie podparty w naturalnym kształcie, bez nacisku.
Jest to osiągane poprzez utworzenie wyższej strefy lędźwiowej oraz dolnej strefy ramienia i dolnej strefy miednicy. Niniejszy
wynalazek jest chroniony patentem europejskim. Firma poszukuje dystrybutorów, agentów i licencjonowanych producentów w
Europie.
(BOBG20161209001) Bułgarska firma rodzinna specjalizuje się w przetwórstwie i handlu różnymi rodzajami pieczonych, smażonych i
surowych orzechów, suszonych owoców i muesli, produkowanych przy użyciu różnych technik. Firma liczy na długoterminowe
partnerstwa i stara się nawiązywać umowy z dystrybutorami lub agentami w celu rozszerzenia działalności na inne kraje UE.
(BOBG20161209004) Bułgarski producent elementów meblowych oferuje potencjalnym partnerom nogi meblowe w różnych
rozmiarach, kształtach oraz wykonane z różnych materiałów. Celem firmy jest zawieranie: (1) umów dystrybucji z partnerami
handlowymi zaopatrującymi hipermarkety, sklepy z artykułami dla majsterkowiczów, sieci detaliczne z produktami dla domu, (2) i / lub
umów podwykonawstwa z producentami mebli na dostarczanie im elementów meblowych.
(BOBG20161228002) Bułgarska firma specjalizująca się w badaniach wstępnych, konsultacjach i opracowywaniu rozwiązań w
dziedzinie efektywności energetycznej poszukuje nowych, wiarygodnych europejskich partnerów w celu dalszego rozwoju swojej
działalności. Umowa o współpracy joint venture lub świadczeniu usług jest najbardziej pożądaną formą współpracy, ale firma może
również rozważyć inne rodzaje porozumień.
(BOBG20170112001) Bułgarska firma szuka dostawców systemów zabezpieczeń i instalatorów do rozpowszechniania ich
internetowych systemów kontroli dostępu i systemów obecności w czasie. Technologia ta zapewnia w czasie rzeczywistym i
prewencyjnym monitorowanie miejsc, w których system jest zainstalowany. Firma jest w stanie zaoferować instalację i szkolenie oraz
poszukuje umów dystrybucyjnych z przedstawicielami dystrybucyjnymi sprzedaży z różnych krajów europejskich korzystających z
systemów zabezpieczeń.
(BOBG20170127001) Bułgarski producent wysokiej jakości odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej i tekstyliów dla domu, chce nawiązać
współpracę z markami poszukującymi najwyższej jakości usług CMT (cut‐make‐trim) i pełnych produktów w celu współpracy w ramach
umowy serwisowej . Firma posiada 25‐letni staż i doświadczonych pracowników. Oferuje podwykonawstwo dla producentów i
projektantów.
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(nr referencyjny) TREŚĆ OFERTY
(BOBG20170127002) Bułgarska firma, założona w 1998 zaangażowana jest w produkcję materiałów budowlanych takich jak tynki
wewnętrzne i zewnętrzne, kleje, suche tynki oraz styropiany szuka dystrybutorów i agentów w celu zwiększenia swojej bazy klientów.
(BOBG20170203001) Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji i handlu wyrobami mechanicznymi stosowanymi w budownictwie i
branży budowlanej, poszukuje partnerów (pośredników handlowych, dystrybutorów) w celu promowania swoich produktów za
granicą. Firma jest także chętna do współpracy w ramach outsourcingu. Firma posiada zdolność do opracowywania produktów
zgodnie z katalogiem, indywidualnym projektem, wykorzystując usługi cięcia, gięcia, dziurkowania, frezowania, pokrywania farbą
proszkową i ciekłą, cynkowania na gorąco i na zimno.
(BOBR20170110002) Brazylijski producent mebli takich jak fotele, sofy, futony (tapicerowane) poszukuje partnerów handlowych ‐
dystrybutorów i pośredników handlowych, by sprzedawać swoje produkty sprzedawcom detalicznym i klientom ostatecznym. Firma
posiada już doświadczenie we współpracy międzynarodowej.
(BOBR20170113001) Brazylijski producent zajmujący się rozwojem i produkcją mebli tapicerowanych i szklanych, z drewna litego,
aluminium, stali nierdzewnej, włókien naturalnych i syntetycznych poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą w ramach
umowy dystrybucyjnej i agencyjnej.
(BOCH20170104001) Założona w 1883 roku firma posiadająca oddział w Szwajcarii i oferuje najwyższej klasy sprzęt użytku domowego
taki jak odkurzacze, narzędzia elektryczne, filtry powietrza, oczyszczacze wody oraz urządzenia kuchenne. Rewolucyjny sprzęt
kuchenny opracowany przez firmę w 1972 roku zmienił sposób gotowania poprzez połączenie w jedno 12 urządzeń. Firma zapewnia
produkcje, marketing oraz wsparcie posprzedażowe i szuka dystrybutorów w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej.
(BRCN20170111001) Chińska firma jest krajowym przedsiębiorstwem zaawansowanych technologii, do głównych produktów firmy
należą silniki elektryczne, przekładnie i systemy sterujące. Zgodnie ze strategią rozwoju firmy, poszukuje ona partnera w Polsce w celu
współpracy na zasadzie joint venture.
(BOCZ20170209001) Czeska firma szuka umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej dla swojego alternatywnego rozwiązania do
antybakteryjnych/antygrzybicznych antybiotyków weterynaryjnych na bazie cząstek srebra. Produkt opiera się na właściwościach
nanotechnologii i może być stosowany zarówno u małych jak i dużych zwierząt a portfolio zawiera żele na rany, kremy, produkty do
oczyszczania zewnętrznych części ucha, produkty do pielęgnacji zębów, dezodoranty do eliminacji nieprzyjemnych zapachów itp.
(BOCZ20170209002) Czeska firma jest producentem funkcjonalnej odzieży wykonanej z włókien wzbogaconych cząsteczkami srebra o
niezwykłych właściwościach antybakteryjnych, dezodoryzujących i przeciwgrzybiczych. Produkty przeznaczone są do aktywności
sportowej oraz rekreacyjnej i obejmują bieliznę, skarpety, koszulki, termo‐odzież, itp. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów.
(BRCZ20170302001) Czeska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji materiałów medycznych, urządzeń i pomocy, z dobrą
znajomością lokalnego rynku socjalnego, oferuje się jako dystrybutor w tej dziedzinie. Firma poszukuje producentów lub dostawców
aromatycznych oczyszczaczy powietrza, produktów dezynfekcyjnych i materiałów medycznych, najlepiej z krajów Europy Środkowej i
Południowo‐Wschodniej.
(BODE20160217005) Od dawna znana firma niemiecka, specjalizująca się w przetwórstwie drewna i produkcji specjalnych palet, chce
rozszerzyć swoją działalność przede wszystkim na kraje UE. Firma prowadzi również tartak i jest bardzo elastyczna w odniesieniu do
produkcji na zlecenie. Firma poszukuje współpracy poprzez umowy produkcyjne i podwykonawstwo.
(BODE20160601002) Niemiecki producent wulkanizowanych wyrobów gumowych i metalowo‐gumowych z klientami w przemyśle
kolejowym i motoryzacyjnym oferuje możliwości produkcyjne w celu długotrwałej współpracy. Poszukiwani są partnerzy do umowy o
podwykonawstwo.
(BODE20161020001) Niemiecka firma, spin‐off firmy działającej jako operator statku i zajmującej się zarządzaniem technicznym
statkiem przez więcej niż 125 lat, rozwinęła platformę on‐line do wyceny morskich kontaktów biznesowych. Zaufana platforma jest
nowością, unikalną stroną internetową, która pozwala firmom morskim być ocenianym przez klientów oraz oceniać klientów w celu
uzyskania wartości regatowej jak również ustalenia rozkładów. Niemiecka firma oferuje umowę o świadczenie usług partnerom z
sektora morskiego.
(BODE20161024001) Firma jest niemieckim producentem oferującym szeroką gamę kolorowych kosmetyków dla rynku
niskobudżetowego. Firma oferuje własną markę produktów i chce zwiększyć swoją międzynarodową obecność. Dlatego firma
poszukuje partnerów zainteresowanych tworzeniem umowy o usługach dystrybucyjnych w wybranych krajach europejskich.
(BODE20161207002) Niemiecki hurtownik jest wyłącznym dystrybutorem obrabiarek z Azji. Firma poszukuje partnerów, którzy
chcieliby działać jako agenci handlowi sprzedający te maszyny.
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(nr referencyjny) TREŚĆ OFERTY
(BODE20161227003) Mała firma tapicerska z południa Niemiec poszukuje współpracy z podwykonawcami w branży tapicerskiej. Firma
posiada bogate doświadczenie w dziedzinie tapicerowania dla sektora transportu, ich usługi obejmują również, tapicerowanie,
pokrycie i montaż mebli dla użytku prywatnego i publicznego. Firma oferuje swoje usługi jako podwykonawca i jest zainteresowana
umowami dotyczącymi produkcji i świadczenia usług.
(BODE20161227004) Niemiecka firma przetwarza i sprzedaje różne produkty z drewna na granulaty tworzyw sztucznych. Towarami,
na których koncentruje się firma są głównie granulaty z tworzywa sztucznego z polietylenu o małej gęstości (LDPE) i drewna
dębowego. Firma przetwarza około 1000 metrów kwadratowych drewna dębowego. Firma poszukuje sprzedawców i dystrybutorów
granulatu i drewna w Polsce, na Litwie, w Łotwie, w Rumunii, Czechach i na Słowacji.
(BODE20161228001) Niemiecka uczelnia ma ok. 6500 studentów na kierunkach nauk ekonomicznych, prawa i kulturoznawstwa z
ponad 90 krajów. Uniwersytet nastawia się na badania w dziedzinie ekonomii zdrowia, turystyki, transportu, mobilności i logistyki.
Wykonuje badania rynkowe, studia przemysłowe lub wykonalności dla firm i organizacji w wymienionych sektorach.
(BODE20161228002) Niemiecka firma zajmująca się transportem samochodowym, chłodniczym, kolejowym i morskim w Europie,
posiadająca obiekty w Niemczech, Polsce i Holandii oraz flotę składającą się z ponad 100 pojazdów, jest gotowa dostarczać
rozwiązania transportowe i logistyczne dostosowane do wymagań klienta. Firma chciałaby oferować swoje usługi w ramach umowy o
świadczenie usług i umowy outsourcingowej nowym klientom, którzy poszukują usług transportowych w Europie.
(BODE20170103001) Niemiecka firma z siedzibą w Saksonii specjalizuje się w produkcji niestandardowych arkuszy metalowych z
aluminium, stali i stali nierdzewnej i oferuje realizację produkcji na zamówienie od prototypowania budowy do kompleksowej
produkcji małych partii dla partnerów z różnych branż. Współpraca będzie się odbywać w oparciu o umowę produkcyjną.
(BODE20170112001) Niemiecka firma o bogatym doświadczeniu w dziedzinie technologii membran separacyjnych i filtracyjnych
poszukuje doświadczonych agentów w celu zidentyfikowania globalnych możliwości rozwoju projektu (poza publicznymi) i / lub
integracji produktów i usług firmy z agentem i / lub przedstawicielem. Firma poszukuje współpracy w ramach umowy agencyjnej lub
umowy dystrybucyjnej.
(BODE20170117001) Startup z Frankfurtu oferuje oprogramowanie i usługi dla laboratoriów diagnostyki genetycznej wspierające
tłumaczenie wyników testów genetycznych na poglądy kliniczne i rekomendacje. Startup poszukuje lokalnych i międzynarodowych
firm w kilku krajach europejskich, które chcą zostać partnerami w zakresie dystrybucji rozwiązań w ramach umowy o usługach
dystrybucyjnych. Potencjalni partnerzy powinni być już aktywni w dziedzinie rozwiązań laboratoryjnych.
(BODE20170124001) Niemiecki producent niestandardowych ogrodów zimowych, zadaszenia tarasów, markiz i okien dachowych
poszukuje umów na świadczenie usług dystrybucyjnych, umów handlowych i umów licencyjnych. Firma oferuje całe rozwiązania w
różnych rozmiarach i stylach, co umożliwia im dostosowanie konstrukcji do niemal każdej potrzeby.
(BODE20170130002) Niemiecka firma specjalizująca się w e‐płynach do elektronicznych papierosów opracowała robot mieszający.
Mieszalnik wytwarza indywidualne mieszanki e‐płynów, możliwe do konfigurowania i zamawiania przez konsumenta online. Firma
poszukuje partnerów do zawarcia umów agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych.
(BODE20170203001) Niemiecka firma rozwija, produkuje i sprzedaje zaopatrzenie medyczne (specjalne aplikacje dla zwykłych klinik
oraz opcjonalne usługi do uzupełnienia rozwiązań dla medycyny intensywnej terapii oraz działów ambulatoryjnych) i szuka umów
przejęcia, komercyjnych oraz usługowych ze sprzedawcami w celu wprowadzenia do budynków medycznych, zwłaszcza szpitali,
produktów niemieckich wysokiej jakości.
(BODE20170206001) Firma z oddziałami w Niemczech, Japonii i Tajlandii, zajmująca się technologią formowania wtryskowego metalu
(MIM ‐ Metal Injection Moulding), oferuje technologię mikro MIM, która rozwiązuje kwestie techniczne związane z tworzeniem
małych części metalowych. Firma ponadto opracowuje innowacyjne części metalowe, które wcześniej nie były możliwe do wykonania
przy użyciu konwencjonalnych metod wytwarzania.Firma poszukuje partnerów do umów produkcyjnych, a także partnerów
zainteresowanych licencjonowaniem tej technologii w celu wytwarzania elementów metalowych.
(BODE20170301001) Niemiecka firma specjalizująca się w odzieży z inteligentnym ogrzewaniem poszukuje sprzedawców detalicznych,
dystrybutorów i hurtowni z siedzibą w UE z dostępem do rynków sportów outdoorowych, mody i stylu życia, podróży, jazdy konnej,
polowania i wędkowania, żeglowania, sprzętu do noszenia i gadżetów, usług medycznych , wojska i policji. Poszukiwany partner
powinien mieć dobrą bazę klientów, a także zdolność do utrzymania zapasów.
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(BODE20170313001) Niemieckie MŚP produkujące przyrządy pomiarowe dla przemysłu napojów opracowało niskokosztowy system
kontroli fermentacji winnic, który może być stosowany do wszystkich rozmiarów objętości fermentacji i wszelkiego rodzaju win.
System składa się z ręcznego cyfrowego refraktometru, termostatu, tabletu / notebooka oraz oprogramowania Windows i jest łatwy w
obsłudze. MŚP szuka partnerów dystrybucyjnych, którzy wprowadzą system na swoje lokalne rynki.
(BRDE20170214001) Niemiecka firma specjalizująca się w projektowaniu i integracji nowoczesnych systemów zautomatyzowanych dla
przemysłu motoryzacyjnego poszukuje producenta z Europy Wschodniej do umowy produkcyjnej. Potencjalni partnerzy powinni mieć
doświadczenie w obróbce mechanicznej, frezowaniu, spawaniu w celu produkcji zamawianych przez firmę części.
(BRDE20170303001) Niemiecka firma z obszaru tworzenia aplikacji internetowych, infrastruktury IT, geoinformatyki, poszukuje
partnerów w celu zlecenia im programowania aplikacji z geoinformacją i mapami cyfrowymi. Firma projektuje, wdraża i uruchamia
aplikacje biznesowe z danymi geograficznymi, a także geoportalami. Firma oferuje również współpracę na zasadzie umowy o
podwykonawstwo. Klientami firmy są firmy transportowe, administracja publiczna, związki i firmy międzynarodowe.
(BRDE20170307001) Niemiecki dystrybutor urządzeń medycznych szuka produktów opartych na nowych technologiach w dziedzinie
diagnostyki in‐vitro czy opatrunków i pokrewnych dziedzinach w celu dystrybucji w Niemczech o oparciu o umowę dystrybucyjną.
Firma oferuje udział finansowy w zaawansowanych projektach badawczo‐rozwojowych skoncentrowanych na niemieckim rynku oraz
joint venture z producentami innowacyjnych technologii medycznych.
(BODK20170221001) Duńska firma opracowała oprogramowanie, które może zarządzać komunikacją cyfrową na wszystkich typach
wyświetlaczy. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom wyświetlanie istotnych i aktualnych informacji swoim pracownikom i / lub
klientom. Firma poszukuje dystrybutorów we wszystkich krajach UE.
(BRDK20170307001) Duńska firma z sektora zabawek dziecięcych poszukuje partnera do produkcji drewnianych i tekstylnych zabawek
poza Danią w oparciu o umowę produkcyjną. Najlepiej, jeśli partner produkcyjny będzie pochodził ze Wschodniej lub Centralnej
Europy.
(BRDK20170309001) Duńska firma poszukuje możliwości przeniesienia swojej produkcji narzędzi ogrodniczych z Chin do Europy i
dlatego jest zainteresowana współpracą z producentem doświadczonym w produkcji wysokiej jakości narzędzi ogrodniczych w oparciu
o umowę produkcyjną. Firma poszukuje partnera w Polsce, na Słowacji lub w innym państwie Europy Wschodniej lub Środkowej.
(BOEE20170319001) Estońskie MŚP poszukuje pośredników handlowych (dystrybutorów, agentów) do innowacyjnego, w 100%
odnawialnego tworzywa sztucznego, produkowanego z opakowań plastikowych pochodzących z branży żywieniowej. Obszary
zastosowań obejmują ściany akustyczne, konstrukcję jeździecką, pokład, ogrodzenia, ogrodnictwo i wiele innych.
(BOEG20161226001) Firma egipska jest wiodącym producentem i eksporterem szerokiej gamy urządzeń domowych, w skład których
wchodzą kuchenki, pralki, zmywarki, gazowe i elektryczne nagrzewnice, zamrażarki, lodówki, grzejniki olejowe, odkurzacze, okapy
kuchenne i telewizory LED i LCD. Produkty firmy mają unikatowy i innowacyjny wygląd, który daje im przewagę konkurencyjną w
porównaniu z innymi produktami. Obecnie firma poszukuje partnerów do umów agencyjnych lub umów dystrybucyjnych.
(BOES20160219001) Kataloński producent armatury mosiężnej i kształtek wielowarstwowych / rur stosowanych w instalacjach
sanitarnych chce umocnić swoją obecność na arenie międzynarodowej z nowymi dystrybutorami w Europie. Firma oferuje ponad 3000
różnych typów, ale także może wytwarzać dowolny rodzaj mosiądzu tłoczonego na zamówienie.
(BOES20160718003) Firma z siedzibą w północnej Hiszpanii ma duże doświadczenie w izolacji budynków technicznych. Technika ta
składa się z wełny mineralnej i grafitowych koralików wprowadzanych w kamerach wentylacyjnych pomiędzy zewnętrzną elewacją z
cegły, ścianą wewnątrz, na poddaszu, sufitami i pod oknami. Materiał jest w 100% ekologiczny i redukuje wydatki na energię. Firma
poszukuje partnerów (architektów i budowniczych), aby mogli wdrożyć systemy izolacji celulozowej oferowane klientom końcowym.
(BOES20161103003) Mała firma architektoniczna z Teneryfy (Hiszpania) świadczy usługi architektoniczne (zdrowie, budynki publiczne,
dziedzictwo) i planowania urbanistycznego. Firma oferuje usługi i know‐how innym małym/średnim partnerom branżowym w Europie,
Afryce i Ameryce.
(BOES20161115001) Hiszpańska firma zajmująca się doradztwem informatycznym i rozwojem oprogramowania specjalizuje się w
zarządzaniu i kontroli oprogramowania dla firm zajmujących się regularnym transportem autobusowym. Firma poszukuje partnerów
lokalnych w UE i Ameryce Łacińskiej w celu nawiązania współpracy joint venture lub podpisania umowy licencyjnej w celu
wprowadzenia produktu na rynek oraz utworzenia i zapewnienia wsparcia pierwszego stopnia, na miejscu w każdym kraju, w którym
opracowane oprogramowanie zostanie wdrożone.
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(BOES20161128001) Hiszpańska firma metalowa, specjalizująca się w produkcji niestandardowych ozdób metalowych i wyrobów
rzemieślniczych poszukuje partnerów w sektorze mody luksusowej potrzebujących tego rodzaju dodatków. Pożądana jest umowa o
podwykonawstwo.
(BOES20161207001) Hiszpańska firma specjalizująca się w gospodarce wodnej, zarządzaniu usługami publicznymi dotyczącymi
zaopatrzenia w wodę, sanitacji i oczyszczaniu ścieków poszukuje porozumienia o świadczeniu usług. Firma oferuje technologiczne
know‐how do opracowania infrastruktury hydraulicznej w krajach mających niedobór wody, które wymagają rozwiązań z zakresu
odsalania wody morskiej i recyklingu ścieków.
(BOES20161209003) Hiszpańska firma technologiczna oferuje wiodące portfolio projektów do zarządzania na bazie PMBOK na
zasadzie umowy o świadczenie usług. Rozwiązanie skupia zarządzanie różnymi projektami firmy bazując na kilku głównych cechach.
Celem tego urządzenia jest: ‐ określenie optymalnego połączenia zasobów, ‐ wyznaczenie działań do najlepszej organizacji w celu
osiągnięcia celów operacyjnych.
(BOES20161209005) Hiszpańska firma oferująca najnowsze osiągnięcia w zakresie wirtualnych spacerów w muzeach i rekonstrukcjach
stanowisk archeologicznych poszukuje porozumienia finansowego z partnerami lub inwestorami.
(BOES20161228002) Tradycyjna hiszpańska firma z siedzibą na Majorce jest przekazywana z pokolenia na pokolenie od ponad 50 lat.
Tworzy niesamowite kombinacje składników np. wędliny, przekształcając je w unikalny, delikatny smaczny produkt: mieszanka
sobrassada (kiełbasa majorska) i ser niebieski, czerwona i czarna fueta lub kiełbasa katalońska nadziewana serem Mahon.Firma
poszukuje umów dystrybucyjnych.
(BOES20161229001) Hiszpańska firma z siedzibą na Majorce opracowała platformę do automatycznego marketingu dla hoteli z
automatycznym pozyskiwaniem danych każdego gościa hotelowego za pomocą WiFi. Firma szuka inwestorów chcących wesprzeć
firmę w komercjalizacji produktu w branży hotelarskiej.
(BOES20170126001) Hiszpańska firma, która zajmuje się przede wszystkim komercjalizacją w Europie inteligentnego urządzenia do
prysznica, stabilizującego przepływ wody niezależnie od ciśnienia i zmniejszenia zużycia, poszukuje dystrybutorów we Włoszech i
Portugalii.
(BOES20170126002) Hiszpańska firma produkuje i sprzedaje każdy rodzaj sprzętu do siłowni, centrów spa i wellness. Firma specjalizuje
się w instalacji sprzętu i kompleksowej obsłudze projektów. Firma szuka partnerów w różnych krajach europejskich, którzy następnie
będą prowadzić sprzedaż do siłowni, centrów spa i wellness i zapewniać wszelką techniczną obsługę i utrzymanie.
(BOES20170131001) Hiszpańska firma produkuje i handluje torbami wielokrotnego użytku i promocyjnych produktów przeznaczonych
do pakowania z włókniny, papieru, włókniny polipropylenowej, bawełny i innych materiałów. Firma poszukuje partnerów, by
sprzedawać swoje produkty na nowych rynkach na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji. Dystrybutorom firma oferuje
szkolenie handlowe oraz licencję na używanie znaku towarowego swoich produktów.
(BOES20170206001) Hiszpański dystrybutor produktów pochodzących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Algierii, Tunezji,
Pakistanu i Arabii Saudyjskiej, poszukuje do współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa lub umowy dystrybucji, importerów z
doświadczeniem na rynku europejskim.
(BOES20170207001) Hiszpańska firma oferująca usługi doradcze w dziedzinie IT i dostosowaną do potrzeb klienta platformę e‐
learningową, opierającą się na językach i miękkich umiejętnościach, poszukuje agentów handlowych w Europie w ramach umów
agencji handlowych z firmami z posiadającymi doświadczenie w tej dziedzinie.
(BOES20170224002) Hiszpańska firma z ponad 15‐letnim doświadczeniem w technologii e‐learningu i szkolnictwie wyższym,
opracowała program studiów on line dla przedsiębiorców "International Master", pozwalający im rozwijać zdolności z zakresu
przedsiębiorczości i kreowania międzynarodowych projektów. Program jest już kompletny: technologia, treść, doświadczony zespół są
do dyspozycji. Firma poszukuje partnerów z sektora szkolnictwa wyższego do współpracy w ramach umowy dystrybucji, joint venture
lub umowy licencyjnej.
(BOES20170227001) Hiszpańska firma jest ekspertem w dziedzinie gotowych posiłków pod marką własną, przepisów i dań. Jest też
zdolna do produkcji produktów w odpowiedzi na potrzeby rynku. Przedsiębiorstwo oferuje łatwe do przygotowania innowacyjne
produkty, wytwarzane z dbałością o jakość i bezpieczeństwo. Poszukuje dystrybutorów żywności w Europie, by zawrzeć umowy
produkcyjne.
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(BOFI20170216001) Powstałe w 1999 roku fińskie MŚP produkuje produkty na bazie siemienia lnianego. Rodzina produktów obejmuje
produkty z prażonego mielonego siemienia lnianego. Produkty z lnu są stosowane jako superfood jako dodatek do jogurtu, owsianki,
koktajl itp. Prażone siemię lniane można stosować również w pieczeniu i gotowaniu bez glutenu i jest idealne do diety wegetariańskiej
i wegańskiej. Firma chciałaby dostarczać swoje produkty z siemienia w ramach agencji handlowej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
(BOFI20170216002) Fińska firma produkująca siemię lniane, które ma doskonałe właściwości odżywcze i zdrowotne, poszukuje firm
zainteresowanych wykorzystaniem siemienia lnianego w swojej produkcji. Siemię lniane może być używane w zwykłym wypieku
pieczywa (np. chleb, bułeczki, ciasta) jak również przy produkcji produktów o przedłużonym terminie przydatności, jak płatki
śniadaniowe, herbatniki, makarony, itp.Firma poszukuje partnerów, z którymi mogłaby zawrzeć umowę o świadczeniu usług
dystrybucji.
(BOFI20170216004) Fiński projektant i producent ekologicznych systemów ogrzewania poszukuje nowych partnerów w Europie,
Północnej i Południowej Ameryce, by rozszerzyć swoje działania na międzynarodowym rynku bioenergetycznym. Firma posiada w
swoim portfolio szeroki zakres produktów (produkcja energii od 40 kW do 4 MW). W rozwiązaniach ogrzewania ekologicznego jako
źródło energii stosowane są palety z drewna, wióry drewniane lub drewno pochodzące z recyklingu. Współpraca oferowana jest na
podstawie umowy pośrednictwa handlowego.
(BRFI20170223001) Fińskie zakłady inżynierskie produkujące systemy i zawory centralne do użytku przemysłowego poszukują nowych
europejskich dostawców zaworów kulowych, siłowników pneumatycznych i wyłączników krańcowych. Firma jest także zainteresowana
znalezieniem europejskiego podwykonawcy to toczenia kształtowego. Przewidywany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna lub
umowa o podwykonawstwo.
(BOFR20151030001) Francuska firma z długą historią specjalizuje się w produkcji urządzeń pomiarowych, kontrolnych i
bezpieczeństwa dla procesów produkcyjnych. Produkty są odporne na ekstremalne warunki. Firma jest doświadczona w wewnętrznie
bezpiecznych urządzeniach (bariery, przekaźniki, konwertery, zasilacze, wyświetlacze...), ciśnieniowych i temperaturowych (czujnikach
analogowych i cyfrowych). Firma poszukuje agentów i dystrybutorów za granicą.
(BOFR20160224003) Francuskie MŚP opracowało nową platformę internetową działającą w trybie Saas. Została zaprojektowana do
wspierania innowacyjnych procesów lub projektów transformacyjnych. Platforma może być używana przez firmy konsultingowe do
wsparcia ich pracy i przez klientów do stałego rozwoju kultury współpracy. Odbiorcami są średnie i duże firmy (B+R, innowacje,
marketing, komunikacja...) i korporacje publiczne. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów franczyzy lub licencji.
(BOFR20160608001) Francuska firma z siedzibą w Paryżu zaangażowana w sektor estetyczny opracowała narzędzia do leczenia
niedoskonałości skórnych (zmarszczki, blizny, blizny potrądzikowe..). Narzędzie używane jest przez chirurgów plastycznych przez
ponad 10 lat i jest przeznaczone dla estetyków. Francuska firma szuka dystrybutorów w Europie w celu zwiększenia działalności firmy
zagranicą.
(BOFR20160916002) Francuski producent miniaturowych i technicznych części powstałych z formowania wtryskowego i
mikrowtryskowego oferuje podwykonawstwo oraz umowę produkcyjną. Dzięki zapleczu, firma może dokonywać wtrysku małych,
precyzyjnych i technicznych części, które znajdują zastosowanie w branży automotive, elektrycznej, fluidycznej, mikrofluidycznej,
zegarmistrzowskiej, medycznej, kosmicznej.
(BOFR20161116002) Francuski producent lamówkowych taśm ozdobnych dla przemysłu odzieżowego i wyposażenia wnętrz poszukuje
agentów do komercjalizacji swoich produktów w Europie. Taśma lamówkowa to długi pas tkaniny o starannie zagiętych krawędziach,
idealny do wykańczania oraz do dodawania kolorów i kontrastu dla produktów tekstylnych.
(BOFR20161223001) Francuska firma specjalizująca się w artykułach biurowych i papierniczych (np. notesy, notatniki, księgi ślubne)
oraz wyrobach plastycznych dla profesjonalistów, poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma może także zaprojektować specjalne
wydruki, notatniki i notesy i umieszczać logo na każdym produkcie.
(BOFR20170109002) Francuska firma specjalizująca się w paszy dla zwierząt gospodarskich: rozwiązaniach samoobsługowych dla
zwierząt (lizanie wiader) i dodatkowo paszy. Firma szuka dystrybutorów i / lub agentów handlowych w celu promowania i dystrybucji
swoich produktów pod własną marką lub pod marką sklepu.
(BOFR20170119001) Francuskie MŚP specjalizuje się w projektach transportów koni i produkuje wysokiej klasy samochody ciężarowe
dostosowane do specyficznych potrzeb. Firma chce współpracować z agencjami handlowymi za granicą w ramach umów agencyjnych.
Jest także zainteresowana porozumieniami dotyczącymi usług dystrybucyjnych.
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(BOFR20170120001) Firma z siedzibą w Alpach Francuskich, produkująca wyciągi narciarskie, sztuczne nawierzchnie, urządzenia i
sprzęt dla stacji narciarskich, poszukuje międzynarodowych dystrybutorów.
(BOFR20170126002) Francuska firma specjalizująca się w produkcji produktów z filcu powstałych z włókien i materiałów szuka
partnerów handlowych. Zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki, większość produktów podlega recyklingowi i powstało z
materiałów poprodukcyjnych. Poszukiwani partnerzy powinni być związani z branżą automotive, budowlaną lub meblarską. Firma
może dostarczać partnerom gotowe produkty, ale zainteresowana jest również umową produkcyjną.
(BOFR20170130001) Francuska firma projektuje, produkuje i instaluje wydajne i ekonomiczne rozwiązania Organic Cycle Rankine
(ORC). Ta technologia umożliwia odzysk ciepła ze źródeł niższych temperatur, takich jak spalanie biomasy, przemysłowe ciepło
odpadowe lub ciepło geotermalne i przekształca je w energię elektryczną. Francuska firma poszukuje lokalnych agentów lub
dystrybutorów w celu promowania oferowanych rozwiązań i identyfikowania nowych klientów za granicą.
(BRFR20170126001) Firma inżynieryjna z Francji specjalizująca się w rozwoju rozwiązań mechatronicznych i wbudowanych systemów
dla branży zdrowia poszukuje nowych produktów (systemów mechatronicznych, czujników, systemów wbudowanych). Firma oferuje
dostęp do rynku francuskiego nowym partnerom z Europy na zasadzie umowy dystrybucyjnej.
(BRFR20170301001) Francuska firma zajmująca się reprezentowaniem i sprzedażą produktów zagranicznych firm z branży spożywczej
oferuje swoje usługi jako agent.
(BOGR20160920001) Grecka firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i montażem maszyn i linii produkcyjnych dla przemysłu
kosmetycznego i artykułów gospodarstwa domowego (detergentów, środków czyszczących) oraz produkcji surowców chemicznych i
materiałów opakowaniowych dla takich branż poszukuje umów handlowych z partnerami, którzy mają dostęp do przemysłu
kosmetycznego w ich krajach. Firma jest zainteresowana promowaniem swoich produktów i usług głównie w Afryce, na Bliskim
Wschodzie i w Europie Wschodniej.
(BOGR20161010001) Grecki przedsiębiorca produkujący oliwę z oliwek Virgin szuka dystrybutorów. Produkt jest zgodny z przepisami
UE, posiada łagodny i owocowym aromat oraz doskonały smak. Firma szuka dystrybutorów, którzy sprzedają do wyspecjalizowanych
sklepów detalicznych lub bezpośrednio do ekskluzywnych sklepów detalicznych, luksusowych sklepów z pamiątkami, butików i
sklepów na lotniskach.
(BOGR20161130001) Grecka firma zlokalizowana na półwyspie Peloponez specjalizuje się w produkcji i dystrybucji różnego rodzaju
produktów mlecznych takich jak feta PDO (zastrzeżony znak pochodzenia), ser kozi i in. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie,
USA i w Chinach.
(BOGR20161206001) Długoletnie greckie MŚP produkuje ręcznie robione artykuły gospodarstwa domowego z metalu. Firma chciałaby
zaoferować usługi dla produkcji małych przedmiotów metalowych dla zainteresowanych firm z różnych sektorów. Firma poszukuje
umów podwykonawczych.
(BOGR20170125001) Grecka firma IT oferuje platformę pomocną w efektywnej organizacji eventów takich jak konferencje,
konferencje naukowe, prezentacje, a nawet wycieczki z przewodnikiem. Firma poszukuje organizatorów imprez dla świadczenia usług
lub innych firm zajmujących się organizacją imprez w celu dystrybucji platformy. W obu przypadkach imprezy będą zarządzane przez
grecką firmę za pomocą chmury.
(BOGR20170208001) Grecka firma produkująca nowe układy wydechowe do samochodów, traktorów, koparek, czerparek,
generatorów i małych łodzi poszukuje partnerów zagranicznych. Eksportuje już swoje produkty do kilku krajów europejskich i rozwija
produkty zgodnie ze specyfikacjami producentów pojazdów. Firma poszukuje nowych partnerów zagranicznych (dystrybutorów,
hurtowników, firm budujących maszyny i generatory) do podjęcia współpracy na bazie umów produkcyjnych lub usług
dystrybucyjnych.
(BOGR20170310001) Nowo powstała grecka firma organizuje wycieczki rowerowe dla turystów. Firma zajmuje się kolarstwem,
oferując wysokiej jakości wycieczki, w pełni obsługiwane i zapewniając wysokie standardy bezpieczeństwa i wygody. Użytkownik
końcowy może śledzić wybrane trasy lub odwiedzić dowolne miejsce w Grecji. Firma poszukuje agentów turystycznych do
pośrednictwa handlowego.
(BOGR20170313001) Greckie MŚP specjalizujące się wyłącznie w produkcji materiałów meblowych szuka partnerów biznesowych
(hurtowników, agentów, dystrybutorów) i licencjobiorców działających w branży drzewno‐meblarskiej. Oferowany produkt jest
opatentowanym plastikowym łącznikiem. Firma ma na celu rozszerzenie działalności poza granicami Grecji w ramach umowy
dystrybucyjnej, umowy agencyjnej oraz umowy licencyjnej.
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(BRGR20170313001) Grecka firma handlowa zajmująca się dekoracją wnętrz tkanin i dodatków szuka nowych dostawców w Europie w
celu zawarcia umowy dystrybucyjnej.
(BOHR20160126001) Chorwacka firma specjalizująca się w technologii agregacji SMS i mobile marketingu oferuje swoje usługi na
zasadach umowy outsourcingu, podwykonawstwa lub usługowej.
(BOHR20170113001) Chorwacka firma oferuje usługi produkcyjne mebli lub ich części dla producentów mebli, projektantów mebli,
budowniczych domów i innych wiarygodnych firm w ramach umowy produkcyjnej, umowy outsourcingowej lub podwykonawstwa.
Linia produkcyjna firmy jest odpowiednia do współpracy z architektami i projektantami wnętrz.
(BOHR20170201001) Chorwacka firma IT specjalizuje się w szybkim tworzeniu oprogramowania, rozwiązań do planowaniu zasobów
przedsiębiorstwa (ERP) dla firm produkcyjnych, oprogramowania do identyfikacji oraz zarządzania magazynowego. Dla rozwoju
oprogramowania na zamówienie, firma zapewnia outsourcing, umowę o świadczenie usług i podwykonawstwo. Dla gotowych
rozwiązań oprogramowania dla biznesu firma oferuje umowę licencyjną i dystrybucyjną z asystą techniczną.
(BOHU20160808005) Wiodąca firma z branży IT na Węgrzech posiada duże doświadczenie w dziedzinie montażu bezołowiowych tablic
siatkowych (BGA). Oprócz wiedzy, ma też niezbędną technologię, dzięki czemu oferuje nie tylko wysoką jakość produktów, ale również
technologię Ersascope. Dzięki niej firma jest w stanie zweryfikować jakość i stan istniejącej już tablicy, a dzięki stanowisku remontu
termicznego Pace ThermoFIo może również wykonać uszczelnienie, ponowne lutowanie i wymianę podzespołów. Firma poszukuje
partnera do umów produkcyjnych.
(BOHU20160809005) Węgierski producent wysokiej jakości okien i drzwi drewnianych poszukuje partnerów z branży budowlanej,
którzy zastosują produkty firmy w swoich projektach budowlanych. Firma szuka również dystrybutorów, którzy zajmują się sprzedażą
tego typu produktów. Jakość produktów jest zapewniona surowcami wysokiej jakości, pięciowarstwową obróbką powierzchni i
stosowaniem norm jakościowych. Poszukiwaną formą partnerstwa jest umowa o podwykonawstwo lub umowa dystrybucyjna.
(BOHU20160831001) Doświadczona firma węgierska produkuje krzesła i inne siedziska z wykorzystaniem unikalnej technologii.
Głównymi produktami są zestawy stołowe, siedziska i stoły z drewna brzozowego i dębowego. Produkty oferowane są hotelom,
restauracjom, salom spotkań i biurom. Firma oferuje umowy produkcyjne, ale jest też gotowa być podwykonawcą.
(BOHU20161014003) Węgierska firma dostarczająca rozwiązania ERP i CRM poszukuje dystrybutorów do reprezentowania swoich
usług on‐line na rynku zagranicznym. Usługi dystrybucyjne, umowa licencyjna i / lub agencja handlowa to rozważane opcje.
(BOHU20161114001) Węgierska firma działająca w branży spożywczej produkuje wytwarzane ręcznie wyroby piekarnicze nie
zawierające glutenu i laktozy. Firma używa swojej wyjątkowej mieszanki mąk, która ma pozytywny wpływ na układ pokarmowy.
Przedsiębiorstwo poszukuje firm, by zawrzeć umowy o świadczeniu usług dystrybucji i pośrednictwa handlowego.
(BOHU20161205002) Węgierska firma specjalizuje się w produkcji i projektowaniu innowacyjnych, indywidualnie zaprojektowanych,
akrylowych luster o grubości 3 mm do dekoracji wnętrz, drukowanych bonów upominkowych i powiązanych usług. Firma poszukuje
partnerów pośrednictwa handlowego (dystrybutorów), takich jak dekoratorzy, biura projektowania wnętrz, sklepy i sieci handlowe, a
także oferuje swoje wolne moce produkcyjne w ramach umowy podwykonawstwa lub produkcji.
(BOHU20161220001) Węgierska firma rolnicza ma do zaoferowania pellet z siana dla potencjalnych dystrybutorów. Granulki są
wytwarzane w sposób wolny od chemikaliów. Rolnicy wykorzystują je do karmienia koni, krów, owiec, kóz, wielbłądów lub królików.
Węgierska firma poszukuje partnera do współpracy w ramach umowy dystrybucji.
(BOHU20161221005) Węgierski tartak specjalizujący się w produkcji mebli kuchennych i ogrodowych oraz parkietów fryzujący
surowce z popiołu i robinia szuka partnerów do dystrybucji swojego produktu i oferuje swoje usługi jako podwykonawca obróbki
drewna.
(BOHU20161221008) Węgierska firma specjalizująca się systemach oczyszczania wody od projektu do montażu i konserwacji chciałaby
nawiązać współpracę na podstawie umów podwykonawstwa i świadczenia usług.
(BOIE20160706001) Irlandzka firma specjalizuje się w produkcji na zamówienie rozmaitych typów foteli i siedzisk mobilnych dla osób
niepełnosprawnych. W ofercie posiada siedziska wykonane z profilowanej pianki, formowane siedziska przeznaczone do kabin
prysznicowych i toalet ‐ typu matrycowego, hybrydowe i modułowe. Firma ta posiada 20‐letnie doświadczenie w zakresie produkcji
siedzisk i dostosowania ich do potrzeb niepełnosprawnych klientów i oferuje wsparcie doświadczonych inżynierów, ekspertów
posiadających wiedzę techniczną i medyczną. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów na Europę.
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(BOIE20161110001) Ta irlandzka firma produkuje, sprzedaje i instaluje swój produkt, który poprawia wydajność i obniża koszty
eksploatacji wszystkich typów nowych i istniejących domowych systemów grzewczych. Sprzęt działa tylko w systemach ogrzewania
wodnego. Firma poszukuje partnerów do dystrybucji do sprzedaży sprzętu. Rynkami docelowymi tego produktu są właściciele domów,
wykonawcy, architekci, hydraulicy, technicy ogrzewania. Firma zapewni kompleksowe szkolenia i wsparcie.
(BRIE20170127001) Irlandzka firma specjalizująca się w naprawie smartphonów i tabletów poszukuje dystrybutorów, którzy będą
dostarczać smartphone'y, tablety i akcesoria. Firma jest również zainteresowana producentami ochronnego szkła hartowanego do
wyświetlaczy w celu zawarcia umowy dystrybucji.
(BRIL20170122001) Izraelska firma handlowa, działająca od 5 lat, szuka akcesoriów kempingowych i produktów związanych z gazem
do użytku domowego i przemysłowego. Firma oferuję umowę agencyjną.
(BOIT20160415002) Włoska firma specjalizująca się od 30 lat w produkcji opakowań papierowych poszukuje dystrybutorów i agentów
sprzedaży z dostępem do sektora pakowania żywności, przemysłu kosmetycznego i rynku upominków. Firma chce rozwijać eksport
otwierając nowe rynki gdzie oferuje pełną gamę produktów, od tradycyjnej kolekcji do nowocześniejszych i innowacyjnych opakowań.
(BOIT20160706001) Włoska firma z uczelni działa w branży marketingu, komunikacji i reklamy. Celem jej działalności jest tworzenie
połączeń między naukowym, akademickim obszarem neuronauki, gospodarką behawioralną i psychologią a organizacjami
biznesowymi. Firma wykorzystuje metody badawcze odnośnie badań nad neuronauką i behawiorystką w świecie biznesu. Firma szuka
umowy o świadczenie usług w branży marketingu, komunikacji i reklamy.
(BOIT20160808002) Włoska firma z ponad 40‐letnim doświadczeniem w produkcji klasycznych i nowoczesnych mebli drewnianych
oraz w badaniach nad funkcjonalnymi i estetycznymi aspektami produktów, poszukuje agentów i dystrybutorów (hurtowników i
detalistów) do zawarcia odpowiednich umów współpracy.
(BOIT20160809002) Włoski biotechnologiczny producent urządzeń medycznych dla terapii biorezonansowej, mający na celu
wzmocnienie mechanizmów obronnych i samoregulacji organizmu, poszukuje partnerów do dystrybucji w prywatnym lub publicznym
sektorze opieki zdrowotnej w całej Europie. Firma oczekuje agencyjnej umowy handlowej lub umowy dystrybucyjnej.
(BOIT20161128001) Włoska firma specjalizująca się w produkcji narzędzi dla wyrobów ceramicznych, granitowych i marmurowych
chciałaby promować swój najnowszy produkt, narzędzie ścierne do "lakierowania na sucho lappato" i "wykończenie mat lappato" do
stosowania na żeliwnych płytkach ceramicznych. Firma szuka usług pośrednictwa handlowego, za pośrednictwem agencji handlowej
lub umowy dystrybucyjnej.
(BOIT20161129001) Włoska firma posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów dotyczących właściwości termomechanicznych
wbudowanych systemów chłodzenia oraz projektowaniu elementów mechanicznych i elektronicznych dla sektora lotniczego. Firma
oferuje współpracę na podstawie umowy świadczenia usług podwykonawstwa.
(BOIT20161216002) Firma zlokalizowana w północno‐wschodniej części Włoch specjalizuje się w produkcji specjalnych kształtek z
metalu i tworzyw sztucznych oraz kolektorów do instalacji wodnych, gazowych i geotermalnych. Obecnie firma jest zaangażowana w
pozycjonowanie swoich produktów na kilku rynkach zagranicznych i w związku z tym poszukuje partnerów, którzy chcą zwiększyć
jakość i skuteczność swoich złączy rurowych, optymalizując tym samym prowadzone inwestycje, metody i czas produkcji.
Proponowana forma współpracy: umowa dystrybucji i joint venture.
(BOIT20161218003) Włoska firma, położona na południu Włoch, produkuje typowe, jednorodne domowe lody (np. "Tartufo di Pizzo")
według tradycyjnej receptury. Firma poszukuje dystrybutorów w branży Ho.Re.Ca. na rynku UE.
(BOIT20161222004) Włoskie MŚP zajmujące się badaniami i produkcją kosmetyków naturalnych poszukuje partnerów handlowych,
takich jak marki kosmetyczne, działających na rynku produktów ekologicznych, w celu podpisania umowy produkcyjnej.
(BOIT20161228001) Włoska firma z 20‐letnim doświadczeniem w sektorze wykończania wnętrz luksusowych poszukuje umów
dotyczących podwykonawstwa z liniami wycieczkowymi, głównie położonymi w Stanach Zjednoczonych lub z siecią hotelarską i
firmami budowlanymi w Europie i Rosji, zapewniając projekty pod klucz dla wyposażenia nowych, luksusowych hoteli, jachtów,
promów lub renowacji starych. Klient poszukuje także dostawców wyposażenia i materiałów dekoracyjnych w UE, do zawarcia umowy
produkcyjnej.
(BOIT20161228002) Włoska firma z regionu Friuli Venezia Giulia jest producentem farb, gipsów i materiałów sztukateryjnych do
tradycyjnych włoskich prac wykończeniowych. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów agencji handlowej i usług
dystrybucyjnych, producentów farb z kontaktami wśród firm budowlanych, wykonawców, architektów i projektantów.
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(BOIT20170104001) Sycylijska firma z siedzibą w Palermo zajmuje się produkcją i pakowaniem wysokiej jakości kawy. Firma poszukuje
partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji.
(BOIT20170105001) Włoska firma z siedzibą na Południu Sycylii, produkuje utra premium extra virgin oliwę pozyskiwaną ze zbieranych
ręcznie oliwek, które następnie są wyciskane w ciągu 24 h od zbioru. Firma szuka dystrybutorów i agentów do reprezentowania
produktów.
(BOIT20170105003) Włoska firma zlokalizowana niedaleko Katanii, na wschodnim wybrzeżu Sycylii, specjalizuje się w produkcji
marmuru, granitu, bazaltu i lava stone. Produkty znajdują zastosowanie w pracach dekoracyjno‐wykończeniowych wewnątrz i na
zewnątrz budynków oraz jako elementy wykończeń artystycznych. Firma poszukuje nowych agentów i dystrybutorów w Europie i USA.
(BOIT20170113001) Włoska nowo powstała firma działająca w sektorze gospodarki odpadami produkuje i sprzedaje innowacyjne i
zaawansowane technologicznie kosze, które zachęcają do segregacji, umożliwiają zarządzanie i kontrolę recyklingu. Firma poszukuje
dystrybutorów by rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne. Elastyczność systemu do zbierania odpadów, złożonego z
modułowych koszy, które mogą być zmieniane i łączone z nowymi elementami, umożliwia dostosowanie systemu do rzeczywistych
potrzeb klientów.
(BOIT20170126001) Włoska firma zajmuje się szkoleniami w zakresie zarządzania, rozwojem organizacyjnym i nowymi technologiami
stosowanymi w uczeniu się (Enhanced Learning Enhanced Learning). Od kilku lat opracowuje innowacyjne rozwiązania szkoleniowe
dzięki użyciu poważnych gier w dużych firmach publicznych i prywatnych. MŚP opracowało systemy redagowania gier, które pozwalają
na stworzenie każdego typu scenariusza. Firma poszukuje partnerów biznesowych (dystrybutorów i agentów) do sprzedaży swoich
produktów i usług.
(BOIT20170203001) Włoska firma specjalizująca się w produkcji stalowych czcionek, kółek do znakowania, wymiennych czcionek do
maszyn do pakowania (kartonowanie, blister, linia końcowa itp.) poszukuje agentów, przedstawicieli i dystrybutorów działających w
sektorze farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i tytoniowym w celu komercjalizacji swoich produktów za granicą.
(BOIT20170206001) Sycylijska fabryka gąbek, położona na południu Sycylii, przetwarza i eksportuje najwyższej jakości gąbkę morską
na świecie, Honeycomb z archipelagu Morza Śródziemnego. Firma poszukuje wykwalifikowanego partnera w zakresie sprzedaży i
dystrybucji gąbki.
(BOIT20170210001) Włoska firma zlokalizowana w Patti, nieopodal miasta Mesyna na Sycylii, produkująca artystyczną ceramikę,
ręcznie malowane płytki ścienne i podłogowe do łazienek i kuchni, okładziny schodów i kamienne blaty do kuchni i łazienek poszukuje
nowych dystrybutorów.
(BRIT20170317001) Włoska firma opracowała innowacyjną gamę urządzeń, które redukują ruchy silnika i kalibrują emisje przepływu
gazów wytwarzanych przez silniki spalinowe. Dzięki tym właściwościom redukowane jest zużycie paliwa w każdym rodzaju silnika
powodując przy tym także redukcję emisji szkodliwych gazów. Firma poszukuje partnera zagranicznego do umowy produkcyjnej.
Partner powinien być w stanie ulepszyć i uprzemysłowić urządzenie.
(BOJP20170213001) Japońska firma zajmująca się tradycyjnymi ręcznikami do rąk "tenugui" poszukuje dystrybutorów i agentów
handlowych w Unii Europejskiej.Barwione klasycznymi wzorami z zastosowaniem tradycyjnej japońskiej techniki, ręczniki tenugui
zapewniają lepszą jakość pod względem chłonności i miękkości w porównaniu do zwykłych ręczników.Po sukcesie tenugui z
zagranicznymi turystami w Japonii firma stara się znaleźć partnerów do rozwijania swojej działalności i osiągnięcia porozumienia
agencyjnego / dystrybucyjnego.
(BOKR20161223004) Koreańskie MŚP, którego główna działalność polega na świadczeniu usług medycznych przy użyciu urządzeń IoT
(Internet rzeczy) oraz smartfon poszukuje partnera europejskiego, który może odgrywać ważną rolę w sprzedaży i dystrybucji
produktu firmy, którym jest rozwiązanie do zarządzania snem. Produkt zawiera nieograniczoną i nieinwazyjną usługę automatycznego
zarządzania snem.
(BOKR20170104001) Koreańska firma specjalizująca się w zaawansowanej technologii filmowej opracowała innowacyjną tablicę ze
zintegrowanymi funkcjami projektora, komputera, tablicy elektronicznej i TV. Urządzenie umożliwia prowadzenie wideokonferencji z
transmisją live i wymianą plików w tym samym czasie.
(BOLT20150730001) Litewska firma specjalizująca się w produkcji mebli okrętowych i detali wewnętrznych poszukuje umów
usługowych i produkcyjnych a także oferuje usługi podwykonawstwa w wytwarzaniu mebli na zlecenie i według specyfikacji partnera.
Firma jest też zainteresowana współpracą z pośrednikiem handlowym.
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(BOLT20170313001) Firma z Litwy działa w przemyśle mleczarskim od ponad 20 lat i dostarcza mleczne półprodukty do branży
spożywczej takie jak lody, wyroby mleczne, ciasta. Firma szuka dystrybutorów do zawarcia umowy dystrybucyjnej.
(BOLT20170313002) Litewska firma specjalizuje się w produkcji i instalacji przesuwnych bram skrzydłowych ogrodowych, ogrodzeń
metalowych i drewnianych oraz różnych konstrukcji metalowych.Firma oferuje swoje usługi na podstawie umów dystrybucyjnych,
produkcyjnych, podwykonawczych lub usługowych.
(BOLT20170314001) Młoda firma litewska specjalizuje się w produkcji, pakowaniu i sprzedaży hurtowej i detalicznej mrożonych
suszonych jagód, owoców, warzyw i przypraw. Firma poszukuje reprezentantów sprzedaży i partnerów do współpracy w ramach
umowy usług dystrybucyjnych.
(BOLT20170315001) Litewska firma świadczy różne usługi tłumaczeniowe. Firma poszukuje partnerów zagranicznych w ramach
umowy o świadczenie usług lub umowy podwykonawstwa.
(BRLT20170228001) Litewska agencja nieruchomości, prowadząca działalność od 1993 roku w celu wzmocnienia swojej marki
poszukuje dużej światowej agencji nieruchomości w celu współpracy na zasadzie joint venture, franczyzy, umowy agencyjnej.
(BOLV20160602001) Łotewska firma świadcząca usługi architektoniczne i projektowe poszukuje partnerów do realizacji wspólnych
projektów architektonicznych na Łotwie, a także do współpracy z projektami architektonicznymi w innych krajach.Firma jest
zainteresowana umową usługową i / lub podwykonawstwem.
(BOLV20170203001) Łotewska firma IT pracuje nad najnowszą technologią związaną ze sztuczną inteligencją (SI), zdolną do
identyfikacji i rozpoznawania treści i obrazów. Zastosowane rozwiązanie było już używane w produktach i projektach dot. nauki
(mikrobiologia), zdrowia, analizy mediów oraz hazardu w sieci. Firma szuka partnerów, którzy poszukują automatyzacji rutynowych
zadań do zwiększenia prędkości procesów i uniknięcia błędu ludzkiego i oferuje współpracę w oparciu o umowę o świadczenie usług
lub outsourcing.
(BOMK20161227001) Macedońska firma doświadczona w dostarczaniu elektronicznych rozwiązań automatyki i mocy oferuje swoje
usługi i technologię wytwarzania prototypów przemysłowych. Firma wykonuje przebudowy i rewitalizacje starych oraz buduje
prototypy dla przemysłów metalowego, metalurgicznego, elektrycznego, chemicznego, górnictwa i spożywczego. Poszukuje partnerów
przemysłowych do współpracy w ramach umowy joint venture.
(BOMK20161228001) Macedońska firma tekstylna założona w 1997 roku poszukuje partnerów do zawarcia umów podwykonawstwa i
outsourcingu. Firma oferuje wysokiej jakości produkcję i minimalne zamówienia na poziomie 500 sztuk.
(BOMK20161229001) Macedońskie MŚP specjalizujące się w konsultingu IT oferuje swoje usługi ułatwiające firmom efektywne
stosowanie technologii informatycznych do realizacji strategii i osiągania celów, tworząc pozytywne relacje pomiędzy IT a przyjętymi
finansowymi miernikami wydajności, całkowitymi kosztami własności, przychodami i zwrotem z inwestycji. Firma oferuje umowę
outsourcingu.
(BOMK20161229004) Firma macedońska, specjalizująca się w IT, oferuje infrastrukturę chmurową i usługi rozwojowe potencjalnym
partnerom biznesowym. Firma zbudowała zespół wyspecjalizowanych ekspertów, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu, integracji,
wsparciu i zarządzaniu usługami typu Cloud. Firma poszukuje współpracy opartej o outsourcing lub umowy usługowe.
(BOMT20170228001) Ta międzynarodowa firma konsultingowo‐badawcza z siedzibą na Malcie podejmuje projekty w zakresie
akwakultury, rybołówstwa i środowiska naturalnego. Firma opracowała bardzo wydajne, dostosowane i ekonomicznie efektywne
systemy recyrkulacji do zastosowań w akwakulturze (RAS) do badań i rozwoju, wylęgarni, hodowli brojlerów i upraw. Firma szuka
partnerów z Chin, którzy chcieliby zawrzeć umowę handlową lub joint venture.
(BONL20170214001) Ta holenderska firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani eksportem do Brazylii lub
importem brazylijskich towarów i produktów i potrzebują pomocy. Firma świadczy doradztwo eksportowe dla innych firm. Chcą
działać jako doradca ds. eksportu i oferować swoje usługi w ramach umowy o świadczenie usług.
(BONL20170309002) Duński dystrybutor nutraceutycznego składnika zwanego palmitoylethanolamide (PEA). PEA jest naturalną i
bezpieczną cząsteczką przeciwko chronicznemu bólowi, zapaleniu i chorobie systemu nerwowego, PEA jest w centrum
zainteresowania ponad 400 badań naukowych. Firma oferuje dystrybucję zagranicznym partnerom oraz umowę licencyjną
producentom suplementów lub wzbogaconej żywności, którzy potrzebują dużej ilości składnika.
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(BOPT20160629002) Portugalska firma z ponad 30‐letnim doświadczeniem w opracowywaniu i rozwijaniu ergonomicznych siedzisk dla
przemysłu motoryzacyjnego, chcąc opracowywać nowe produkty, poszukuje partnerów posiadających wiedzę z zakresu polimerów.
Proponowana współpraca: joint venture, podwykonawstwo, umowa agencyjna.
(BOPT20160819002) Portugalska firma aktywna w dziedzinie systemów mocujących i montażowych, spełniających najwyższe kryteria
jakości dla wszystkich branż przemysłu i handlu, poszukuje partnerów dystrybucyjnych.
(BOPT20160902001) Firma z północy Portugalii działa w branży obróbki części metalowych. Firma pracuje dla przedsiębiorstw z
sektora automotive, elektrycznego, sprzętu domowego oraz tworzyw sztucznych. Firma posiada również w pełni wyposażony dział
R&D do rozwoju produktu. Firma szuka partnerów do podwykonawstwa, produkcji i dystrybucji. Firma może zapewnić współpracę od
momentu rozwoju produktu do implementacji do procesu produkcji.
(BOPT20161212001) Portugalski producent wyrobów porcelanowych poszukuje partnerów na rynkach zagranicznych.Firma produkuje
porcelanę i jest również w stanie zaoferować najlepsze usługi ręcznego malowania dekoracyjnego. Firma poszukuje partnera, który
może wprowadzić swoje produkty i usługi w innych krajach. Firma poszukuje umowy produkcyjnej. Chciałaby wytwarzać produkty na
zamówienie klienta lub personalizować produkty gotowe.
(BOPT20161222001) Portugalska firma specjalizuje się w produkcji odzieży dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Firma znajduje się na północy
Portugalii, gdzie przemysł włókienniczy ma długą tradycję. Firma szuka umów produkcyjnych z innymi firmami zainteresowanymi
produkcją dzianin do swoich kolekcji.
(BOPT20161222002) Portugalska firma specjalizująca się w produkcji wszelkiego rodzaju nożyc i innych narzędzi dla sektorów
rolnictwa, leśnictwa, ogrodu, kuchni, kosmetyki, papiernictwa i włókiennictwa. Firma działa w dwu głównych dziedzinach: produkcji
narzędzi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa oraz produkcji nożyc do innych zastosowań. Firma poszukuje nowych partnerów do
dystrybucji swoich produktów.
(BOPT20170102001) Portugalski MŚP specjalizujący się w zaawansowanym doradztwie i szkoleniu w zakresie elastycznego myślenia,
wraz z portugalskim domem oprogramowania i niemieckim dostawcą rozwiązań bezpieczeństwa, rozwinął internetową platformę,
która kontroluje i nadzoruje generatory energii w czasie rzeczywistym, zapobiegając potencjalnym awariom, zapewniając ich zdolności
operacyjne, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania. Tryb współpracy poszukiwanej z potencjalnymi partnerami dotyczy
umowy licencyjnej.
(BOPT20170104001) Portugalski producent żywych i mrożonych ślimaków, poszukuje agentów i dystrybutorów. Firma została
założona w 2014 r., a produkcję uruchomiła w 2015 r. Spodziewane jest uzyskanie produkcji na poziomie 5 ton. Firma produkuje
gatunki Aspersa Maxima i Aspersa Muller, które zazwyczaj sprzedawane są żywe w warunkach "hibernacji / estywacji", ale w razie
potrzeby firma jest gotowa dostarczać zamrożony produkt. Firma szuka partnerów do umów agencyjnych i umów dystrybucji.
(BOPT20170105001) Firma znajdująca się w centralnym regionie Portugalii produkuje tradycyjne tynki gipsowe oraz gips. Gama
wyrobów gipsowych obejmuje szeroki wachlarz produktów dla potrzeb przemysłu budowlanego oraz doskonałe rozwiązania w
zakresie izolacji termicznej, gładkiego wykończenia, odporności i łatwości użycia. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów
posiadających sprawdzoną wiedzę w zakresie materiałów budowlanych oraz zdolności do zapewnienia dobrego zasięgu na rynku
docelowym.
(BOPT20170110001) Firma z centralnej Portugalii kompetentna w zakresie wszelkiej obróbki kamieni szuka partnerstwa z firmami
zainteresowanymi wykonaniem prac nad kamieniem wapiennym na zasadzie umowy pośrednictwa i/lub długoterminowej umowy
usługowej lub produkcyjnej. Firma posiada własne kamieniołomy i fabrykę, która zapewnia wykonawstwo projektów o wspaniałej
budowie. Celem firm jest znalezienie profesjonalistów w zakresie budowy, eksportu i handlu z dyspozycyjnością i chęcią zawarcia
umowy.
(BOPT20170208001) Portugalska firma posiada siedzibę w Vila Real, małym miasteczku na północy Portugalii. Produkuje i dostarcza na
zamówienie części i komponenty takie jak sfrezowane części, toczone komponenty, cięte ogniowo (laserowo) części oraz spawane
zespoły. Firma szuka partnerów w celu ustanowienia umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.
(BORO20160408004) Rumuńska firma specjalizująca się w reklamie oferuje szeroki zakres usług i produktów dostosowanych do
potrzeb klientów. Przedsiębiorstwo dostarcza pełen zakres wysokiej jakości zewnętrznych i wewnętrznych systemów reklamowych i
jest zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie podwykonawstwa.
(BORO20160510003) Rumuńska klinika stomatologiczna zapewnia wysokiej jakości usługi dentystyczne, traktując pacjentów w sposób
ergonomiczny. Klinika poszukuje partnerów zdolnych promować jej usługi na rynku światowym w ramach umowy agencyjnej.
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(BORO20160816001) Rumuński producent wytwarza etykiety na rolkach dla prawie każdej branży, np. spożywczej, włókienniczej,
przemysłu ciężkiego, sprzedaży detalicznej. Firma używa różnych matryc, drukuje zarówno na papierze jak i na materiałach sztucznych
(PET ‐ politereftalan etylenu, PP ‐ polipropylen, PE ‐ poliester).Oferuje produkcję etykiet na podstawie umowy produkcyjnej. Jako
podwykonawca firma jest w stanie produkować indywidualnie zaprojektowane etykiety dla różnych branż, gdzie występuje
zapotrzebowanie na etykiety.
(BORO20160831001) Rumuńska firma specjalizuje się w zakresie świadczenia usług tworzenia stron internetowych dla firm i
korporacji. Firma jest szczególnie zainteresowana zawarciem długoterminowych umów podwykonawstwa lub outsourcingu z
potencjalnymi partnerami w Europie.
(BORO20161006004) Turystyczna firma rumuńska świadczy szereg usług w zakresie turystyki na terenie tego kraju. Firma dysponuje
szeroką siecią niezawodnych partnerów ze wszystkich części Rumunii i oferuje wiele konkurencyjnych usług o standardzie
międzynarodowym. Firma poszukuje partnerów biznesowych w ramach umowy o świadczenie usług.
(BORO20161015002) Rumuńska firma doradcza specjalizująca się w doradztwie dot. prowadzenia działalności gospodarczej oraz w
zakresie zarządzania (w tym w zakresie finansowania projektów UE) chciałaby zaoferować swoje usługi i pomoc operacyjną dla
przedsiębiorstw w ramach umowy dotyczącej usług i / lub podwykonawstwa. Poszukują partnerów międzynarodowych, niezależnie od
kraju pochodzenia.
(BORO20161116001) Rumuńska firma produkująca oprogramowanie opracowała skuteczną platformę e‐commerce. Platforma jest
wsparciem dla sprzedawców detalicznych i odbiorców końcowych, zapewniając łatwe pokrycie potrzeb związanych z mobilnością,
dostępnych na urządzeniach przenośnych jako witrynie odpowiadającej, ale także jako natywna aplikacja mobilna. Firma poszukuje
umów serwisowych ze średnimi i dużymi firmami zainteresowanymi sklepami online.
(BORO20161129002) Firma z Rumunii posiada doświadczenie i specjalizuje się w całkowitym odnawianiu/remoncie klasycznych i
zabytkowych aut. Przedsiębiorstwo oferuje usługi podwykonawstwa na podstawie umowy outsourcingu w Europie, Ameryce i Azji.
(BORO20161226001) Rumuńska spółka akcyjna założona w 2000 roku działa w dziedzinie optoelektroniki. Proponowany produkt
usuwa niedociągnięcia obecnych systemów wideo dotyczące rozmiaru pola wizualnego pokrytego pojedynczym czujnikiem. Do objęcia
pola widzenia 360 stopni konieczne są obecnie 4 czujniki, które obsługują transmisję 4 strumieni. Firma szuka dystrybutorów na
rynkach zewnętrznych.
(BORO20161226003) Firma rumuńska jest prywatną spółką akcyjną założoną w 2000 roku działającą w dziedzinie optoelektroniki.
Firma oferuje wysokiej klasy symulator strzelania z realnym efektem odciągania i szuka dystrybutorów na zewnętrznych rynkach.
(BORO20170117001) Rumuńska spółka założona w 2013 roku, której głównym celem jest eksploatacja jednego z nielicznych złóż
zeolitów w Rumunii. Nadzwyczajne właściwości zeolitów spowodowały zainteresowanie firmy przekształcaniem zasobów naturalnych i
ekologicznych w produkty końcowe lub surowce dla różnych gałęzi przemysłu, które firma zamierza eksportować na podstawie umów
agencyjnych, umów dystrybucyjnych lub podwykonawstwa. Wszystkie produkty są certyfikowane jako w 100% naturalne i organiczne.
(BORO20170117002) Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji dekoracji do wnętrz wykonanych z materiałów drewnopochodnych
przy użyciu obróbki CNC i grawerowania laserem. Firma poszukuje partnerów biznesowych, by nawiązać współpracę na podstawie
umowy o świadczeniu usług dystrybucji lub jako podwykonawca.
(BORO20170124001) Rumuńska firma specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych stron internetowych, brandingu oraz usługach
związanych z cyfrowym marketingiem i oferuje prace kreatywne na rzecz tworzenia świadomości marki dla firmy i produktów dla firm
z UE zainteresowanych wejściem na rynek rumuński lub każdy inny.
(BORO20170130001) Rumuńska firma produkująca wysokiej jakości, tłoczony na zimno olej z orzecha włoskiego, poszukuje partnerów
biznesowych do sprzedaży swoich produktów w ramach umów dystrybucji.
(BORO20170210001) Rumuńska firma, posiadająca ponad 5‐letnie doświadczenie produkcji i komercjalizacji nowoczesnych mebli dla
domu/biura i powiązanych z nimi akcesoriów, poszukuje partnerów biznesowych (producenci mebli, projektanci mebli, konstruktorzy,
itp.) i oferuje swoje meble i zdolności produkcyjne jako podwykonawca. Chciałaby zawrzeć umowy o świadczeniu usług dystrybucji,
umowy produkcyjne, umowy podwykonawstwa/outsourcingu.
(BRRO20170216001) Rumuńska firma zajmująca się kreowaniem marki i produktami promocyjnymi. Firma szuka producentów butów
typu tenisówki/trampki/klapki/płócienne. Buty powinny mieć elastyczną podeszwę z gumy lub materiału syntetycznego a pozostała
część z materiału. Buty sportowe dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Współpraca na zasadzie podwykonawstwa w małych, regularnych
partiach.
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(BRRO20170224001) Rumuńska hurtownia sprzedająca naturalne produkty spożywcze i superfood szuka producentów i/lub
dostawców w celu zakupu dużej ilości produktów. Firma oferuje dystrybucję.
(BORS20160918006) Serbska firma oferuje usługi doradcze i zarządzania projektami w branży wodno‐ściekowej, bezpośrednio lub jako
podwykonawca w przypadku większych projektów. Firma oferuje również specjalne usługi związane z informatyką w inżynierii wodnej.
Najnowsze działania firmy zawierają opracowanie dokumentacji projektowej dla centralnej oczyszczalni ścieków w dwóch miastach
oraz projekt wstępny i końcowy części większego systemu dystrybucji wody.
(BORS20161228001) Serbska firma, która jest jedną z najsilniejszych marek modowych dla odzieży damskiej w Serbii, szuka
dystrybutorów w krajach europejskich. Po dwóch dziesięcioleciach udanej pracy udało jej się zbudować zdolność do rozszerzenia
swojej działalności na nowe rynki.
(BORU20160905001) Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji maszyn specjalnego przeznaczenia, takich jak sprzęt do
odśnieżania, ciągniki i urządzenia inżynieryjne w lotnictwie poszukuje partnerów z zagranicy w ramach umowy dystrybucyjnej.
(BORU20161102002) Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji maszyn hydrodynamicznych, takich jak silniki do wiercenia otworów i
turbodrukarki do wiercenia otworów wiertniczych i naftowych poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy handlowej.
(BORU20161102005) Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń do spawania gazowego, zaworów odcinających i
kontrolnych balonów gazowych poszukuje zagranicznych partnerów w celu zawierania umów dystrybucyjnych i umów handlowych.
(BORU20161107001) Rosyjska firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji oświetlenia przeciwwybuchowego, kompleksów
sygnalizacyjnych i lamp przeciwwybuchowych oraz poszukuje partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej, umowy handlowej oraz
umowy o świadczenie usług.
(BORU20161114001) Rosyjska firma zajmująca się badaniami i produkcją, która projektuje i produkuje elementy optyczne, jest gotowa
działać jako producent i produkować urządzenia i komponenty zgodnie ze specyfikacją partnera w ramach umowy produkcyjnej.
(BORU20170118001) Rosyjski producent różnego rodzaju biżuterii (np. pierścionki, kolczyki, łańcuchy itd.) poszukuje dystrybutorów i
agentów handlowych za granicą.
(BORU20170201002) Rosyjska firm z Uljanowska oferuje metale z efektem holograficznym: kompozytowe panele aluminiowe oraz
zdobione arkusze metalowe pod własną nazwą szuka partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej.
(BORU20170215001) Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji włókna bazaltowego poszukuje partnerów do zawarcia umowy
usług dystrybucyjnych.
(BORU20170228001) Rosyjska firma produkująca biochemiczne odczynniki do badań nad biologią molekularną, biochemią i
biotechnologią, a także systemami testowania podzespołów do diagnostyki molekularnej, szuka partnerów z zagranicy na rzecz
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
(BORU20170315001) Rosyjski producent specjalizujący się w produktach bezpiecznych dla środowiska, stanowiących ochronę przed
ogniem (w ofercie dostępne produkty bio‐ogniochronne do drewna z serii: "premium", "mid‐range", "economy class"; mieszanki do
impregnacji i tonizacji drewna; serie środków antyseptycznych na drewno, beton, kamień, cegłę; serie produktów o działaniu
zmniejszającym palność tkanin, dywanów, kabli, ciekłych pokryć dachowych), poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
dystrybucji.
(BORU20170316001) Rosyjska firma z Moskwy, działająca w zakresie świadczenia usług doboru personelu o odpowiednich
kwalifikacjach z każdej branży, posiadająca ogromną bazę danych i sieć partnerów, oferuje potencjalnym partnerom usługi
poszukiwania i rekrutacji personelu w Rosji na podstawie umowy o świadczeniu usług.
(BRRU20170124003) Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji wysoce technologicznych mebli dziecięcych z laminowanej płyty
pilśniowej poszukuje dostawcy okuć meblowych i akcesoriów w celu zawarcia umowy produkcyjnej.
(BRRU20170124004) Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji mebli biurowych i mieszkalnych poszukuje
producentów okuć meblowych i artykułów wyposażenia wnętrz w oparciu o współpracę na zasadzie umowy produkcyjnej.
(BRRU20170201001) Rosyjski producent aktywnych biologicznie suplementów ze strzykw, kalmarów, jeżowców poszukuje dostawcy
cucumarii (strzykw z rzędu ogórkowców) do umowy produkcyjnej.
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(BRRU20170201002) Rosyjski producent elastycznych opakowań biodegradowalnych szuka dostawców dużej i małej gęstości
polietylenu w celu zawarcia umowy produkcyjnej.
(BRRU20170201003) Rosyjska firma specjalizująca się w szyciu na miarę odzieży męskiej poszukuje partnerów zagranicznych do
wykonania swoich zleceń w oparciu o wymagania jakościowe i warunki produkcji na zasadzie umowy produkcyjnej, dystrybucyjnej lub
franczyzy.
(BRRU20170206001) Rosyjska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją mebli biurowych i domowych szuka producentów okuć i
elementów wystroju wnętrz do współpracy na zasadzie umowy produkcyjnej.
(BRRU20170207001) Rosyjska firma specjalizuje się w sprzedaży plandek szuka producentów plandek i pokryć w celu zawarcia umowy
dystrybucyjnej lub agencyjnej.
(BRRU20170213001) Rosyjska firma budowlana zajmująca się budownictwem obiektów cywilnych i przemysłowych poszukuje
producentów dźwigów do współpracy w ramach umowy handlowej.
(BRSE20170302001) Szwedzka firma z branży zielarskiej zajmująca się terapią żywieniową poszukuje producenta ziół, który 1)
dostarczy wybrane ziół, i/lub 2) wyprodukuje ziołowe suplementy zgodnie z recepturą firmy. Preferowany rodzaj współpracy to
umowa produkcyjna.
(BOSI20160323001) Słoweńska firma oferuje usługi przetwarzania i formowania tworzyw sztucznych oraz wytwarzania dużych ilości
wyrobów z tworzyw sztucznych w ramach umowy podwykonawstwa.
(BOSI20160817001) Słoweńska firma specjalizująca się w obróbce metali przy użyciu maszyn CNC (wiertarki i obrabiarki) i produkcji
systemów transportowych dla rożnych przemysłów oferuje swoje usługi w formie podwykonawstwa lub umowy podzlecenia.
(BOSI20161222001) Słoweński projektant graficzny i rysownik oferuje kreatywne rozwiązania komunikacyjne w zakresie tożsamości
korporacyjnej, projektowania opakowań, ilustracji, brandingu, reklamy itd. Projektant poszukuje długotrwałej współpracy z klientami,
którzy szukają indywidualnych, szybkich, inteligentnych rozwiązań, oferując usługi , outsourcing lub podwykonawstwo.
(BOSI20170123001) Słoweńska firma specjalizującą się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości konstrukcji stalowych i części
mechanicznych, posiadająca rozbudowaną sieć partnerów produkcyjnych, chciałaby rozszerzyć swoją działalność za granicą. Firma
poszukuje nowych długoterminowych partnerów, którzy potrzebują sprzętu metalowego i / lub części do ich produkcji / produktów.
Firma oferuje umowy dotyczące produkcji lub podwykonawstwa.
(BOSI20170130001) Słoweńska agencja detektywistyczna sporządzająca sprawozdania dotyczące due diligence dla swoich partnerów,
zajmuje się dłużnikami na zasadzie one‐on‐one, prowadząc dochodzenia w sprawie oszustw ubezpieczeniowych, nadużywania
zwolnień chorobowych lub podróży służbowych, nadużywania alkoholu.Firma poszukuje partnerów z Austrii, Niemiec, Polski,
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, którzy poszukują długoterminowych, rzetelnych partnerów lokalnych i są chętni podpisać długoterminową
umowę o świadczenie usług.
(BOSK20160509001) Słowacka firma badająca i rozwijająca modułowy system filtracji membranowej z wysokim stopniem oczyszczania
ścieków poszukuje partnerów europejskich i pozaeuropejskich partnerów do umowy produkcyjnej.
(BOSK20170105001) Słowacka firma ICT oferuje łatwe do implementacji i użytku elektroniczne rozwiązanie biznesowe do archiwizacji i
przechowywania zarówno zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych danych dla uniwersalnego repozytorium z hierarchicznym
dostępem ze szczegółową ochroną i dynamiczną retencją. Firma szuka partnerów do współpracy na zasadzie umowy licencyjnej lub
usługowej. Poszukiwani potencjalni klienci‐kupcy dla rozwiązania.
(BOSK20170206002) Słowacka firma działająca od 1967 roku, specjalizująca się w produkcji odlewów niskociśnieniowych, z
przechyloną formą i kokilowych, poszukuje potencjalnych partnerów biznesowych w branży samochodowej ‐ bezpośredni dostawcy
(Tier 1), maszyn budowlanych i rolniczych lub innych pojazdów, w których stosuje się aluminiowe odlewy. Celem firmy jest zawarcie
umowy produkcyjnej.
(BOSK20170208002) Doświadczone słowackie MŚP działające w dziedzinie produkcji elektroniki oferuje swoje nagrodzone i
certyfikowane usługi montażu zespołów płytek drukowanych (PCB) z dostarczonego materiału składanego ze sobą, albo do produkcji
płyty głównej, jak i produktu końcowego. Klienci firmy to kilka renomowanych instytucji, działów badawczych i firm. Firma poszukuje
umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa.
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(BOTR20160531002) Turecki producent produktów pomocniczych do prania z silną siecią sprzedaży w Turcji poszukuje dystrybutorów
w ramach umowy usług dystrybucyjnych w celu rozszerzenia swoich rynków.Niektóre z głównych produktów firmy to deski do
prasowania, stojaki do prania i drabiny krokowe.
(BOTR20161027001) Turecka firma specjalizująca się w dostarczaniu inżynieryjnych rozwiązań "pod klucz" dla przemysłu spożywczego,
kosmetycznego, higienicznego, aptecznego i biochemicznego oferuje swoje usługi jako podwykonawca.
(BOTR20161111001) Turecka firma specjalizująca się w produkcji oliwy z oliwek, mydła oliwkowego, sosu pomidorowego, melasy i
tradycyjnych tureckich potraw jak zupa Tarhana, poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów w Europie.
(BOTR20161216007) Turecka firma specjalizująca się w produkcji modułów punktów sprzedaży z metalu, drewna i tworzyw sztucznych
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów na rynku europejskim.
(BOTR20161220001) Turecka firma działa w sektorze części zamiennych i maszynowym. Firma produkuje transformatory dla
wszystkich rodzajów maszyn i trzpienie cewek (zwojnic) oraz ich części. Firma poszukuje partnerów, z którymi mogłaby zawrzeć
umowy o świadczeniu usług dystrybucji.
(BOTR20161228002) Turecka firma rodzinna specjalizującą się w produkcji suszonych liści laurowych poszukuje partnerów z całego
świata i oferuje usługi podwykonawstwa.
(BOTR20161229004) Turecka firma specjalizująca się od ponad 25 lat w produkcji wężów ogrodowych PVC, rur podziemnych i rur
nawadniających, działa głównie w dziedzinie produkcji rur rolniczych. Firma poszukuje pośredników handlowych w krajach Unii
Europejskiej w celu zawierania umów dystrybucyjnych.
(BOTR20161229005) Turecka firma specjalizująca się w produkcji plastikowych palet, pojemników, skrzyń, skrzynek i innych
produktów plastikowych chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług pośrednictwa handlowego.
(BOTR20161229006) Turecka firma specjalizująca się w produkcji wyrobów płaskich walcowanych z aluminium, takich jak folie
aluminiowe pokryte kopolimerem i taśmy powlekane kopolimerem z aluminium do rur gorącej wody, szuka agencji handlowych.
(BOTR20161229008) Turecka firma specjalizująca się w produkcji różnych rodzajów smarów dla przemysłu samochodowego,
lotniczego, morskiego i kolejowego poszukuje agencji handlowych.
(BOTR20161229011) Turecka firma wyspecjalizowana w produkcji wyłączników, otwartych przełączników różnych typów,
przełączników krzywkowych i przełączników obciążeniowych poszukuje dystrybutorów.
(BOTR20161229012) Turecka firma specjalizująca się w produkcji urządzeń wiertniczych z systemem automatycznego wtrysku
cementu, pomp i układów pompowych, urządzeń kotwicznych, poszukuje agencji handlowych w Europie.
(BOTR20161230001) Turecka firma specjalizująca się w produkcji rur poliestrowych wzmocnionych włóknami szklanymi i systemów
rur, poszukuje agencji handlowych w Europie.
(BOTR20161230003) Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji stoisk promocyjnych do artykułów papierniczych,
spożywczych i tekstyliów poszukuje agentów handlowych w Europie.
(BOTR20170102001) Turecka firma specjalizująca się w produkcji mąki pszennej, poszukuje producentów wyrobów piekarniczych,
którzy są zainteresowani produkcją swoich wyrobów w Turcji w ramach umowy joint venture.
(BOTR20170105001) Turecka firma z ponad 20‐letnim doświadczeniem, odznaczająca się wysoką jakością potwierdzoną licznymi
certyfikatami, specjalizuje się w produkcji silników elektrycznych wykorzystywanych w sektorze motoryzacyjnym. Firma poszukuje
europejskich partnerów z wiedzą i silnymi powiązaniami w tym sektorze, do współpracy w ramach umowy dystrybucji. Oferowane
produkty: silniki elektryczne, silniki dmuchawowe, silniki wentylatorów, silniki klimatyzacyjne, silniki wentylacyjne.
(BOTR20170110001) Turecka firma specjalizująca się w produkcji wykończonych i półwykończonych wyrobów inżynieryjnych dla
kolejnictwa, budownictwa, górnictwa, przemysłów petrochemicznego, maszynowego, samochodowego i chemicznego. Firma
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.
(BOTR20170130001) Turecka firma z doświadczeniem w produkcji metalowych systemów fasadowych poszukuje partnerów z krajów
sieci EEN w ramach umowy dystrybucyjnej. Firma oferuje 3 różne metalowe produkty elewacyjne, w tym perforowane metalowe i
przesuwne składane elewacje.
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(BOTW20151222001) Tajwańska firma specjalizuje się w produkcji i projektowaniu innowacyjnych i niezawodnych produktów
oświetleniowych oraz oferuje zróżnicowane rozwiązania oświetleniowe w przemyśle samochodowym, budowlanym, maszyn
rolniczych i innych pojazdów. Firma poszukuje dystrybutorów / agentów handlowych w celu ustanowienia długoterminowej umowy o
współpracy w Europie.
(BOTW20160718001) Ta tajwańska firma produkująca energooszczędne wentylatory EC otrzymała patenty na silnik prądu stałego
(DC), który jest powszechnie stosowany w urządzeniach przemysłowych. Obecnie poszukuje dystrybutorów i agentów z Europy,
posiadających doświadczenie w sprzęcie mechanicznym, fabrycznym, elektronicznym lub telekomunikacyjnym.
(BOUA20161201001) Ukraiński dystrybutor, pomysłodawca i producent zabawek i gier poszukuje dystrybutorów, także pod marką
własną. Firma oferuje kolorową masę plastyczną do samodzielnego wykonania produkowaną na Ukrainie wyłącznie z naturalnych i
organicznych składników przy użyciu opatentowanej technologii.Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy o
świadczeniu usług dystrybucji i umowy franczyzy.
(BOUK20160704001) Operator logistyczny z siedzibą w Londynie działa na rynku przewozów drogowych. Firma świadczy kompleksowe
usługi związane z dostarczaniem towarów na terenie Europy. Przedsiębiorstwo poszukuje międzynarodowych partnerów z sektora
transportowego, którzy chcieliby podjąć współpracę i współpracować na obecnym rynku, jak również rozwijać nowe kierunki
transportu na podstawie umowy o świadczeniu usług.
(BOUK20161020001) Ta brytyjska firma od 2012 roku specjalizuje się w produkcji rzemieślniczych, luksusowych dżemów i marmolad,
zaopatrując w nie renomowane delikatesy, kawiarnie, sklepy i stoiska spożywcze w Wielkiej Brytanii. Chcąc ustanowić i rozszerzyć
swoją markę poza granicami kraju, firma szuka partnera handlowego, gotowego zająć się reprezentacją, promocją i sprzedażą
oferowanych produktów w ramach umowy dystrybucji lub umowy przedstawicielstwa.
(BOUK20161118001) Brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wiodących biometrycznych czytników linii
papilarnych poszukuje globalnych dystrybutorów na rynku zabezpieczeń.Korzystając z zaawansowanych technik przechwytywania
obrazu i technologii, czytniki linii papilarnych mają zdolność do zapewnienia bardzo skutecznego systemu rozpoznawania za pomocą
technologii skanowania podskórnego z wieloma poziomami.
(BOUK20161202001) Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w produkcji najwyższej klasy brytyjskich ciastek i konfekcji z wafelkami
karmelowymi oraz pokrytymi czekoladą ciasteczkami szuka dystrybutorów w branży spożywczej. Opakowanie zostało zaprojektowane
w taki sposób, aby przyciągnąć entuzjastów Wielkiej Brytanii z widocznym użyciem Union flag oraz Big Bena. Firma szuka
doświadczonych dystrybutorów branży spożywczej do wprowadzenia marki na lokalny rynek.
(BOUK20161205003) Brytyjski projektant i producent niestandardowych, zautomatyzowanych linii do niechemicznych,
niewybuchowych rozbiórek amunicji różnych kalibracji i standardów poszukuje agentów zajmujących się sprzedażą urządzeń do
jednostek unieszkodliwiania, policji, zespołów celnych i armii w celu oferowania komercyjnych umów agencyjnych.
(BOUK20161230001) Brytyjska firma, opracowuje rozwiązania w dziedzinie wykrywania materiałów wybuchowych i urządzeń.
Założona w oparciu o wiedzę z zakresu technologii GroundRoad Radar (GPR), stworzyła urządzenie typu "pram‐like", które może
wykrywać zagrzebane obiekty, np. zasilanie, telefon, wodociąg i gazociągi, w tym również te nie będące w użyciu. Firma jest
szczególnie zainteresowana rozmowami z partnerami z Ameryki Północnej i Południowej oraz z Europą Wschodnią, zainteresowanymi
umową dotyczącą usług dystrybucyjnych lub umową handlową.
(BOUK20170127001) Brytyjski hurtownik produktów spożywczych specjalizujący się w lokalnych i rzemieślniczych produktach
poszukuje dystrybutorów zainteresowanych magazynowaniem i sprzedażą produktów spożywczych i napojów z Wielkiej Brytanii.
(BOUK20170201001) MŚP z siedzibą w Wielkiej Brytanii opracowało i produkuje sprawdzone klinicznie urządzenie medyczne
umożliwiające bezbolesne i nieinwazyjne leczenie bólów pleców. Urządzenie jest obecnie na rynku w Wielkiej Brytanii i Niemczech, a
MŚP poszukuje sprzedawców posiadających wiedzę z dziedziny sprzętu medycznego, która pomoże im uruchomić sprzedaż urządzenia
na nowych rynkach. Poszukiwane są agencje handlowe i / lub umowy usługowe.
(BOUK20170201002) Brytyjski detaliczny producent z sektora części zamiennych, specjalizujący się w produkcji maskownic/kratek
(potocznie grill, atrapa z przodu samochodu), jest zainteresowany współpracą w ramach umowy produkcji z firmami z USA i Europy.
Od 13 lat firma produkuje maskownice dla użytkowników m.in. takich marek jak Peugeot, Citroen i Jaguar. Firma jest gotowa
produkować kratki na potrzeby różnych gałęzi przemysłu, niekoniecznie motoryzacji. Ponadto producent posiada doświadczenie
eksportowe na całym świecie, a wszystkie egzemplarze są produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001.
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(BOUK20170203003) Producent z Wielkiej Brytanii oferuje dystrybutorom i agentom z Europy wyjątkową gamę ołówków
przeznaczonych dla dzieci. Opatentowane ołówki posiadają ergonomiczny kształt, dostosowany do dziecięcych rączek, mają również
grafit o zwiększonej odporności na złamania. Firma obecna jest na rynku Peru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przedsiębiorstwo
poszukuje dystrybutorów w Europie i producentów, którzy chcieliby zawrzeć umowę licencyjna.
(BOUK20170208002) Brytyjska firma opracowała innowacyjny system do umieszczania/wbijania słupków / kołków w ziemi, który może
być stosowany w budownictwie, ogrodnictwie, rolnictwie, a także podczas prac na świeżym powietrzu. Dzięki temu rozwiązaniu można
zrezygnować z młotów i drabin, słupek w łatwy sposób wpuszczany jest do ziemi. Firma jest już gotowa do wprowadzenia
oferowanego produktu do obrotu i dlatego szuka partnera, który wyprodukowałby produkt na licencji i rozdystrybuował go globalnie
w ramach umowy licencyjnej i umowy dystrybucji.
(BOUK20170209001) Producent z UK w zakresie rozwiązań do ochrony lakieru samochodowego szuka doświadczonych dystrybutorów
w celu pomocy w dotarciu do lokalnych dilerów samochodowych w celu rozszerzenia rynku na kontynencie europejskim.
(BOUK20170222001) Ta brytyjska firma opracowała proces produkcji wysokiej jakości kompozytu na bazie forniru bambusowego,
który może być używany w wielu gałęziach przemysłu jako zamiennik wyrobów ze stali, aluminium, drewna i sklejki. Proces ten jest
przyjazny dla środowiska, ponieważ nie jest zanieczyszczający, nie marnuje i zużywa mało energii. Firma poszukuje partnerów
mających dostęp do plantacji bambusa, aby korzystać z tej nowej technologii na podstawie licencji i rozpowszechniać bambusowy
kompozyt fornirowy we własnym kraju.
(BOUK20170222002) Firma z Wielkiej Brytanii opracowała samoopróżniający się worek do zbiórki moczu mocowany do nogi dla
pacjentów z problemem nietrzymania moczu. System ten umożliwia pacjentom opróżnienie worka kiedy tylko zaistnieje taka
potrzeba. Osiągnąwszy zamierzony poziom sprzedaży w USA firma chciałaby wejść ze swoim produktem na nowe ryki, szczególnie do
Francji, Niemiec i krajów Skandynawskich. Przedsiębiorstwo chciałoby nawiązać współpracę z dystrybutorami na podstawie umowy o
świadczeniu usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego.
(BOUK20170228001) Firma ze Wschodniej Anglii produkuje szczoteczki do zębów od ponad 200 lat. Jej portfolio zawiera innowacyjny
zakres produktów do higieny jamy ustnej ‐ firma oferuje szczoteczki do zębów (zarówno manualne jak elektryczne), produkty do
czyszczenia przestrzeni między zębami, pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej. Przedsiębiorstwo jest numerem 1 w sprzedaży
w sklepach sieciowych, aptekach/drogeriach w strefach zakupów spontanicznych i wygodnych. Firma zainteresowana jest zawarciem
umów o świadczeniu usług dystrybucji.
(BOUK20170301002) Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje dystrybutorów swojego rozjaśniacza do włosów ‐ istniejących marek
dbających o piękno i sieci salonów w Europie.
(BOUK20170309001) Ten brytyjski producent urządzeń do terapii ortodontycznych wprowadził niedawno na rynek nowy produkt,
który jest wyraźnym systemem wyrównywania zębów.Produkt jest wykonany z lekkiego tworzywa sztucznego i jest praktycznie
niewidoczny, dzięki czemu system wyrównywania jest bardziej wygodny w noszeniu niż tradycyjne klamerki, zarówno pod względem
wyglądu, jak i dopasowania.Obecnie firma chce rozszerzyć sprzedaż produktu za granicę i obecnie poszukuje doświadczonych
dystrybutorów dentystycznych i ortodontycznych na całym świecie.
(BOUK20170327001) Firma z Wielkiej Brytanii, która opracowała nowe innowacyjne narzędzie do przeprowadzania szybkiego testu
wytrzymałości na ściskanie cementu i świeżo przygotowanego betonu, oferuje firmom z sektora budowlanego współpracę na
podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji.
(BRUK20161207002) Firma z Wielkiej Brytanii produkuje przenośne i niedrogie piecyki na drewno i akcesoria. Firma sprzedaje swoje
produkty na 50 rynkach i posiada magazyny w Wielkiej Brytanii, USA i Australii.Firma szuka europejskiego partnera handlowego w celu
dostarczenia drewnianych palet w ramach umowy produkcyjnej.
(BRUK20170105001) Brytyjski producent motocykli i technologii do napędów do innych pojazdów elektrycznych poszukuje producenta
lub dostawcy części, które brytyjska firma mogłaby dystrybuować innym producentom z branży motoryzacyjnej w Wielkiej Brytanii.
Firmę interesują szczególnie, silniki, sterowniki, wyświetlacze, ładowarki do e‐motorowerów itp. Firma oferuje różne formy
współpracy: umowę agencyjną, dystrybucyjną, franczyzową lub licencyjną.
(BRUK20170201002) Brytyjska firma z 13‐letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej oferuje umowę dystrybucji dostawcom
wysokiej jakości akcesoriów samochodowych związanych z siedzeniami, kierownicą, drążkiem zmiany biegów, stylingiem zewnętrzny
itp. Firma posiada sieć dystrybucyjną i bazę klientów końcowych w wielkości 25000 klientów. Firma rozwinęła również stronę do
handlu internetowego, która umożliwia przyjmowanie zamówień z całego świata.
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(BRUK20170215001) Brytyjski dystrybutor części zamiennych i akcesoriów dla skuterów poszukuje dostawcy lub producenta części do
skuterów Vespa i Lambretta do długoterminowej współpracy.
(BRUK20170220001) Brytyjska firma z małą gamą ręcznie robionych, naturalnych, organicznych, wegańskich produktów
pielęgnacyjnych do skóry i włosów poszukuje partnerów, będących w stanie opracować wysokiej jakości produkty pod marką własną w
oparciu o umowę produkcyjną.
(BRUK20170227001) Brytyjska firma z ugruntowaną pozycją specjalizuje się w naprawie i regeneracji kieszonkowych narzędzi tnących
oraz w produkcji nowych narzędzi. Firma działa w sektorze produkcji, głównie w branży metalowej jak np. branża lotnicza, nuklearna,
motoryzacyjna, ropy naftowej i gazu. Firma jest zainteresowana współpracą z partnerami zagranicznymi na zasadzie reprezentacji
europejskich firm, które oferują unikatowe oprzyrządowanie lub powiązane działalności w oparciu o umowę agencyjną.
(BRUK20170303001) Brytyjski sklep internetowy specjalizujący się w odzieży dziecięcej i dziecięcych akcesoriach podróżniczych
poszukuje możliwości poszerzenia swojej oferty o kremy i szampony. Firma poszukuje europejskich producentów, z którymi zakłada
współpracę na zasadzie umowy produkcyjnej. Wymagane są certyfikaty/badania potwierdzające, że produkty są bezpieczne dla dzieci i
mogą być sprzedawane w Europie.
(BRUK20170313001) Brytyjska firma projektuje systemy gier, zestawy słuchowe, ładowarki, kable, posiada licencję z Sony i innymi
wiodącymi markami konsol. Firma poszukuje producenta w Polsce lub na Węgrzech do produkcji ww. produktów.
(BRUK20170314001) Nagrodzona brytyjska firma działająca w dziedzinie opieki zdrowotnej specjalizująca się w rozwiązaniach
służących przezwyciężeniu odwodnieniu potrzebuje pilnie dostaw jednorazowego użytku, ulegających biodegradacji lub nadających się
do recyklingu, woreczków do napojów i probówek do picia. Poszukiwani są partnerzy w ramach umowy produkcyjnej lub
dystrybucyjnej.
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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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