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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/) 

   

W czerwcu 2016 roku dodaliśmy 243 oferty – statystyka w podziale na kraje: 

AR .......... 1 

BE .......... 1 

BG .......... 2 

BR .......... 1 

BY........... 1 

CL .......... 3 

CY .......... 8 

CZ .......... 1 

DE ........ 13 

DK .......... 2 

ES ........ 11 

FI ........... 2 

FR ........ 24 

GR ......... 1 

HR ......... 1 

HU ......... 5 

IE ........... 1 

IL ........... 6 

IT ......... 17 

KR .......... 1 

LT ......... 19 

MT ......... 1 

NL ........ 10 

PE .......... 2 

PT .......... 9 

RO ....... 15 

RS .......... 2 

RU ......... 3 

SE .......... 7 

SG .......... 1 

SI ........... 2 

SK .......... 1 

TN ......... 1 

TR .......... 8 

UA ......... 3 

UK ....... 57 

 

[Symbol	kraju		pochodzenia	oferty	/	nr	referencyjny]	treść	oferty	

[AM / BOAM20140711002] Ormiańska firma, produkująca szeroką gamę wysokiej jakości serów wykonanych wyłącznie z naturalnych 
produktów, bez żadnych składników chemicznych, poszukuje dystrybutorów i agentów. 

[AR / BRAR20160222001] Argentyńska firma pierwsza wykorzystała aplikacje nowoczesnych metod do nieniszczącego badania i diagnozy 
konstrukcji żelbetowych z niezrównaną precyzją, czystością i wygodą, w szczególności w technologii Tomografii Żelbetowych Konstrukcji 
(RCT). Obecnie firma planuje dalszy rozwój i poszukuje partnerów w Europie do zastosowania ich technologii w oparciu o umowę 
usługową. 

[BE / BOBE20160414001] Belgijska firma z sektora spożywczego sprzedaję 100% organiczną owsiankę, naturalnie słodzoną i składającą się 
z owoców, idealną na zdrowe śniadanie. Firma poszukuje dystrybutorów oraz sprzedawców z sektora żywności organicznej oraz 
sportowego w celu dystrybucji swojego produktu poza Belgią. 

[BG / BOBG20160401001] Bułgarski lider w produkcji i dystrybucji wszystkich rodzajów lin plecionych poszukuje dystrybutorów i 
przedstawicieli handlowych w celu dotarcia do nowych rynków zbytu. Firma wytwarza pojedyncze i podwójne liny plecione wykonane z 
materiałów syntetycznych (poliamid 6, poliester jedwab) oraz z materiałów naturalnych (juta). 

[BG / BOBG20160401002] Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji akwakultury na bazie zdrowych suplementów diety wykonanych 
z mikroalg, spirulina i chlorella uzupełniane przyprawami, poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub 
handlowych umów agencyjnych w celu sprzedaży swoich produktów na rynku UE. Produkty są nowatorskie ze względu na dodatki 
tradycyjnych ziół, przypraw, soli i mogą być stosowane w codziennym żywieniu. 

[BR / BOBR20151209001] Brazylijska firma produkuje wysokiej jakości suszone banany poprzez odwodnienie wybranych bananów burro. 
Firma położona w Ibirapitanga w regionie Bahia znanym z upraw kakao, gdzie generuje miejsca pracy oraz dochodu w jednym z 
najbiedniejszych stanów Brazylii. Firma poszukuje agentów i / lub dystrybutorów. 

[BY / BOBY20160212001] Białoruska firma deweloperska produkująca gry komputerowe pracuje obecnie nad nowym podgatunkiem gry 
tzw. arena walki ‐ multiplayer online (MOPA), skład oparty na MOBA pozwala kontrolować bohatera i trzy oddziały unikalnych jednostek 
(micro‐control) co determinuje sukces gracza w walce. Spółka w tej chwili jest na etapie produkcji alfa i poszukuje partnera / 
współinwestora, który pomógłby skalować zespół w górę i osiągnąłby poziom beta‐testów (CBT) do końca 2016 roku. 

[CL / BOCL20151125001] Chilijska firmą specjalizującą się w produkcji drewnianych rowerów dziecięcych (biegowych) poszukuje usług 
dystrybucyjnych, handlowych i umów agencyjnych. 

[CL / BOCL20160419003] Chilijska firma zajmująca się sprzedażą technologii antybakteryjnych opartych na biobójczych właściwościach 
miedzi i cynku, poszukuje dystrybutorów rozwiązań antybakteryjnych dla różnych branż. Firma poszukuje partnerów, którzy chcieliby 
nawiązać długoterminowe relacje biznesowe i którzy są zainteresowani zbadaniem możliwości tej technologii. Jednocześnie firma 
chciałaby zrozumieć uregulowania prawne i zasady certyfikacji w Europie. 
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[CL / BOCL20160419004] Chilijska firmą specjalizującą się w produkcji przyjaznych dla środowiska, organicznych produktów 
kosmetycznych i ręcznie robionych kosmetyków takich jak kremy do twarzy, olejki eteryczne, mydła w płynie i klasyczne, szampony i 
odżywki do włosów poszukuje dystrybutorów w Europie. 

[CY / BOCY20150109002] Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji znakomitych naturalnych produktów żywnościowych (miód do 
smarowania, naturalne i organiczne syropy, ocet balsamiczny) poszukuje agentów i/lub dystrybutorów z Europy i spoza Europy do 
reprezentacji i/lub sprzedaży produktów na ich terenie. Firma również oferuje wytwarzanie produktów pod marką potencjalnych 
partnerów. 

[CY / BOCY20150109003] Cypryjski producent wyrobów z karobu poszukuje agentów i/lub dystrybutorów z Europy, a także spoza 
kontynentu do sprzedaży swoich produktów na ich terenie. 

[CY / BOCY20160224001] Cypryjska firma specjalizująca się w opodatkowaniu, rachunkowości, kontroli ksiąg rachunkowych oferuje swoje 
usługi doradcze potencjalnym zagranicznym partnerom. 

[CY / BOCY20160321001] Cypryjskie MŚP, założone w 1990 roku jako niezależny dostawca gazu do użytku domowego i przemysłowego, 
poszukuje inwestora strategicznego do założenia joint venture dla osiągnięcia następujących celów: 1. zbudowania własnego zbiornika 
gazu na gruncie zabezpieczonym i zatwierdzonym przez władze Cypru 2. zbudowania łańcucha dostawy gazu 3. Eksploatowania korzyści 
pierwszego dostawcy auto‐gazu na Cyprze. Umowa finansowa lub umowa sprzedaży może być też rozważana. 

[CY / BOCY20160322001] Cypryjska firma, która jest wiodącym, krajowym producentem i hurtownikiem węgla drzewnego i 
jednorazowych grilli, poszukuje agentów i dystrybutorów z zagranicy w celu reprezentowania i sprzedawania produktów firmy na swoich 
terenach. 

[CY / BOCY20160323001] Cypryjska grupa firm które produkują i sprzedają wysokiej jakości głęboko zamrożone produkty piekarskie i 
cukiernicze poszukuje agentów i dystrybutorów współpracujących ze sklepami posiadającymi piekarnie, sieciami supermarketów i innymi 
jednostkami z sektora cateringu. 

[CY / BOCY20160506001] Cypryjskie biuro podróży oferuje zarówno klientom indywidualnym, jak i innym biurom turystycznym, 
stowarzyszeniom i innym organizacjom z zagranicy swoje usługi turystyczne. 

[CY / BRCY20160318001] Firma cypryjska, której głównym przedmiotem działalności jest eksport produktów spożywczych (mrożonego 
mięsa, ryb) i innych surowców poszukuje producentów / dostawców / rzeźni wołowiny, wieprzowiny, kurczaka i indyka w Europie, dla 
których może ona dostarczać usługi handlowe lub dystrybucyjne na innych rynkach. 

[CZ / BOCZ20160422001] Czeska innowacyjna firma, prowadząca działalność w sektorze nutraceutyków specjalizuje się w dziedzinie 
badań, rozwoju i produkcji siarki w proszku (składnik). Firma poszukuje producentów suplementów diety i kosmetyków w celu 
zaoferowania swojego innowacyjnego produktu. Firma działa na światowym rynku innowacyjnych produktów opartych proszek siarczany 
i jest zainteresowana współpracą w ramach porozumienia produkcyjnego. 

[DE / BODE20151111002] Niemiecki producent namiotów roboczych, plandek i parasoli spawalniczych stosowanych na budowach, 
poszukuje dystrybutorów w celu poszerzenia swoich działań w zakresie sprzedaży na rynkach zagranicznych. 

[DE / BODE20151223002] Niemiecka firma jest uznanym, niezależnym i średniej wielkości producentem dla branży motoryzacyjnej, 
telekomunikacyjnej, dla sektora medycznego oraz w przemysłu elektrycznego. Firma specjalizuje się w produkcji tworzyw sztucznych i 
rozwijaniu bioplastików i posiada ponad 60‐letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Niemiecka firma przetwarza niemal wszystkie rodzaje 
tworzyw sztucznych. Firma oferuje swoje produkty klientom, dystrybutorom i przedstawicielom handlowym na całym świecie. 

[DE / BODE20160104001] Niemiecka firma została założona ponad 125 lat temu i jest szanowanym w Europie producentem modnych, 
wysokiej jakości produktów z branży pończoszniczej. Firma oferuje produkty dla mężczyzn, kobiet i dzieci, a jej oferta składa się z trzech 
linii produktowych: Moda, Sport i Medycyna. Firma poszukuje partnerów do umowy handlowej lub umowy dystrybucyjnej w Europie i 
poza nią. Partnerzy powinni być zorientowani w branży hurtowej i detalicznej, sprzedaży wysyłkowej i / lub zakupach online. 

[DE / BODE20160208001] Niemiecka firma działająca na polu rozwoju opartego na ergonomii oraz wydajności konstrukcji stworzyła 
bardzo płaskie urządzenie do inspekcji wizualnej trudno dostępnych miejsc. Oferta skierowana jest do firm z Europy Wschodniej, 
posiadających sieć dystrybucji i know‐how lub są zainteresowani zostaniem dystrybutorem. 

[DE / BODE20160323001] Niemiecka firma z sektora MŚP zajmująca się hurtowym handlem części samochodów i akcesoriów działa coraz 
aktywnej na rynku pojazdów elektrycznych. Firma oferuje przenośną ładowarkę z opcją szybkiego ładowania (może posiadać cyfrowy 
miernik) zainteresowanym dystrybutorom. 

[DE / BODE20160323003] Niemiecka firma z wieloletnią tradycją w branży energii słonecznej, której misją jest zapewnienie klientom 
niezawodnych i efektywnych kosztowo usług utrzymania i naprawy falowników dla systemów solarnych, oferuje swoje usługi dla 
operatorów elektrowni słonecznych na terenie Unii Europejskiej. 

[DE / BODE20160413001] Niemiecki producent past pigmentowych, farb i specjalistycznych dodatków poszukuje partnerów 
dystrybucyjnych oraz biur handlowych w Europie Wschodniej i Brazylii. Obszary zastosowania to przemysł poliuretanowy. Produkty są 
sprawdzone i przetestowane, a także mogą być opracowane zgodnie z wymaganiami klienta. 
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[DE / BODE20160425002] Firma produkcyjna z branży medycznej jest jednym z najstarszych niemieckich producentów sztywnych 
endoskopów i kompletnych systemów do minimalnej chirurgii inwazyjnej. Firma produkuje i rozwija endoskopy w kompletnych 
systemach, jak również w chirurgii minimalnie inwazyjnej w dziedzinie laparoskopii, ginekologii, urologii i elektrochirurgii. Firma poszukuje 
dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych w endoskopii w Europie jak i za granicą, zwłaszcza w Brazylii, Meksyku, Polsce i we 
Włoszech. 

[DE / BODE20160429001] Niemiecka firma produkująca innowacyjne, skuteczne produkty do produkcji roślinnej, żywienia i hodowli 
zwierząt oraz akwakultury poszukuje dystrybutorów swoich produktów. Zakładana współpraca możliwa jest na podstawie umowy o 
świadczeniu usług dystrybucji. 

[DE / BODE20160502001] Niemiecki samozatrudniony ekspert od analizy przepływu energii i materii, oceny cyklu życia oraz audytu 
energetycznego oferuje wsparcie i doradztwo w zakresie rozwoju produktów, optymalizacji procesów i aspektów marketingowych. 
Konsultant poszukuje partnerów z branży budowlanej, transportowej i logistycznej, materiałów odnawialnych, chemicznej lub przemysłu 
motoryzacyjnego. Ekspert oferuje umowę o świadczenie usług. 

[DE / BODE20160520001] Niemiecka firma opracowała nowe przepisy i metody produkcji wyrobów bezmięsnych opartych na białku 
pszenicznym. Firma poszukuje partnera aktywnego jako producent w przemyśle spożywczym i zainteresowanego podjęciem produkcji. 
Współpraca może dotyczyć produkcji i dystrybucji całej gamy wyrobów lub jej części. Firma oferuje umowę licencyjną. 

[DE / BRDE20160412001] Niemiecka firma z rozbudowaną siecią kontaktów oraz know‐how w żegludze morskiej zamierza nawiązać 
współpracę z producentami lub dostawcami elementów przemysłu morskiego,usług lub oprogramowania ICT ‐ na zasadzie komercyjnych 
umów agencyjnych ‐ w celu sprzedaży i promocji niemieckiego rynku morskiego. 

[DE / BRDE20160510001] Niemieckie MŚP jest agencją handlową z dużym doświadczeniem w sprzedaży produktów opakowaniowych i 
głębokiej znajomości rynków w Niemczech, Austrii i krajach Beneluksu. Firma poszukuje partnerów przemysłowych w Europie 
zainteresowanych umowami handlowymi. Obok promocji handlowej agencja może zapewnić działania marketingowe. 

[DK / BRDK20160512001] Znana duńska firma, która sprzedaje szeroką gamę artykułów gospodarstwa domowego, gdzie design i 
funkcjonalność są w centrum uwagi, poszukuje producenta, który może produkować wyroby metalowe dla ich kolekcji. Firma poszukuje 
porozumienia produkcyjnego dla narzędzi ze stali nierdzewnej do grillowania oraz widelców do grillowania, szczypców i łopatek, a także 
świeczników z mosiądzu i żelaza. 

[DK / BRDK20160513001] Mała duńska firma handlowa, zainspirowana wzorem nordyckim, sprzedaje produkty gospodarstwa domowego 
w Skandynawii. Firma poszukuje partnera z Europy do umowy produkcyjnej, który będzie produkował w jasnym i ciemnym drewnie 
młynki do soli i pieprzu. 

[ES / BOES20160211001] Hiszpański producent robionych na zamówienie żelaznych i stalowych konstrukcji dla maszyn i wyposażenia 
przemysłowego oferuje usługi podwykonawstwa. 

[ES / BOES20160303003] Hiszpańska firma technologiczna specjalizuje się w projektowaniu i rozwijaniu technologii czujników 
słonecznych do zastosowań w przemyśle wysokich technologii, lotniczym i energii odnawialnej. Firma opracowała system oświetlenia 
słonecznego, który może oświetlić w sposób ciągły, podczas godzin słonecznych pomieszczenia, w domach lub innych budynkach, które 
wymagają oświetlenia. Zapewnia on wiele korzyści, takich jak komfort, naturalne oświetlenie i ciepło. Firma poszukuje agencji 
handlowych oraz usług dystrybucyjnych. 

[ES / BOES20160304003] Hiszpański producent nowej generacji systemów LED, systemów z włókien optycznych oraz systemów 
oświetleniowych, w szczególności nadających się do centrów handlowych i hipermarketów, poszukuje dystrybutorów na rynku 
światowym. 

[ES / BOES20160322001] Firma inżynierska z Hiszpanii z ponad 20‐letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej poszukuje firm, które 
działają w sektorze motoryzacyjnym lub energii i potrzebują usług inżynierii optymalizacji procesów produkcyjnych lub ich dostosowania 
do nowych potrzeb i wymagań 

[ES / BOES20160406004] Ta hiszpańska spółdzielnia została założona w 1947 roku, łącząc umiejętności i doświadczenie wielu małych 
producentów, którzy produkują unikalne wina i oliwy z oliwek od pokoleń. Posiada ona bogate doświadczenie zawodowe oraz szeroką 
gamę produktów. Spółdzielnia dąży do ustanowienia długoterminowych umów z dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi, 
pośrednikami oraz importerami wina i produktów z oliwy z oliwek w celu otwarcia nowych kanałów dystrybucji, promowania i sprzedaży 
swoich produktów. 

[ES / BOES20160413001] Hiszpańska firma produkuje wysokiej jakości ręcznie wykonane meble w stylu rustykalnym, poszukuje 
przedstawicieli handlowych i sprzedawców, aby sprzedawać swoje produkty w Europie, zwłaszcza na rynku niemieckim, francuskim i 
portugalskim. 

[ES / BOES20160413002] Innowacyjna hiszpańska firma oferuje swoje produkty i usługi w zakresie chemii analitycznej. Główną 
działalnością firmy jest opracowywanie i produkcja urządzeń automatyki laboratoryjnej i usług analitycznych.Firma chciałaby dotrzeć ze 
swoją ofertą do grup badawczych, uniwersytetów, publicznych i prywatnych firm zainteresowanych wdrożeniem lub dystrybucją 
innowacyjnej aparatury naukowej. Rodzaje oferowanej współpracy to umowa pośrednictwa handlowego lub podwykonawstwo. 
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[ES / BOES20160422001] Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji komponentów do chłodnictwa i klimatyzacji, takich jak 
separatory oleju i skraplacze płynów, poszukuje producentów części OEM (Original Equipment Manufacturers) w tym sektorze. Firma 
poszukuje współpracy na zasadzie podwykonawstwa. 

[ES / BOES20160425003] Hiszpańska firma, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji struktur POP (punkty sprzedaży) wspierających 
marki i firmy, poszukuje partnerów międzynarodowych koncentrujących się na sektorze detalicznym chętnych do współpracy na 
podstawie umowy o podwykonawstwo. 

[ES / BRES20160316001] Hiszpańska firma, specjalizująca się w ocenie i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, oferuje swoje usługi 
firmom ‐ w ramach komercyjnej umowy agencyjnej ‐ które chcą wprowadzić na rynek w Hiszpanii swoje produkty, proces "know‐how" i 
maszyny. Obszar współpracy dotyczy obróbki plastycznej metali, energii, środowiska, zanieczyszczenia środowiska i recyklingu. 

[ES / BRES20160513001] Hiszpańska firma, zaangażowana w obszarze przemysłowych rozwiązań serwisowych i produkcji rur wraz z ich 
instalacją i zarządzaniem, posiada coraz większą liczbę projektów w krajach europejskich. Poszukuje partnerów w krajach, które mogą 
świadczyć usługi montażu i serwisu dla swoich produktów. Oferowana forma współpracy dotyczy usług lub umowy outsourcingu. 

[FI / BOFI20160506001] Fińska firma, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji systemów zarządzania, poszukuje dystrybutorów w 
Skandynawii, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. System składa się z szafki na klucz wyposażonej w stację dokującą, która 
współpracuje z różnymi typami pojazdów. System może być zamontowany w pobliżu kierowcy lub w okolicy nóg pasażera, w bagażniku 
samochodu osobowego lub vana oraz w przestrzeni towarów furgonetki, a także na ścianie w biurze. 

[FI / BRFI20160519001] Fiński producent tekstyliów i oświetlenia, założony w 1967 roku, poszukuje firm, które produkują lub importują 
abażury i inne produkty oświetleniowe, zainteresowanych powiększeniem swojego rynku w Finlandii i krajach skandynawskich. Pożądaną 
formą współpracy jest umowa dystrybucyjna. 

[FR / BOFR20150519003] Firma tahitańska z branży agro‐spożywczej działająca na wyspie Raiatea (Polinezja Francuska), posiadająca 
teren upraw o powierzchni 8.000 m2 jest producentem i dystrybutorem laski wanilii . Firma poszukuje europejskich partnerów 
finansowych w celu zwiększenia produkcji wanilii. 

[FR / BOFR20151002001] Francuska firma specjalizująca się w dystrybucji francuskich win i alkoholi, poszukuje nowych umów 
dystrybucyjnych w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Ma bardzo długie międzynarodowe doświadczenie w komercjalizacji i promocji 
win francuskich. 

[FR / BOFR20151005001] Francuska firma specjalizuje się w precyzyjnej obróbce wykorzystywanej w urządzeniach medycznych 
przeznaczonych dla ortopedii i osteosyntezy, poszukuje umów produkcyjnych i podwykonawstwa. Głównymi materiałami obrabianymi 
przez firmę są: tytan, stal nierdzewna, inconel, różne stopy (chromu i kobaltu) Poly eter Kethone (PEEK), tworzywa sztuczne, tworzywa 
termoplastyczne i inne. 

[FR / BOFR20151215001] Francuska firma założona w 2014 roku, specjalizująca się w produkcji hybrydowych generatorów energii 
słonecznej, poszukuje partnerów handlowych do współpracy w ramach umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej. Firma opracowała stacje 
ładujące telefony komórkowe dzięki panelom fotowoltaicznym, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

[FR / BOFR20160108001] Francuskie przedsiębiorstwo jest uznanym podmiotem z sektora rolno‐spożywczego z zachodniej Francji. Firma 
oferuje napoje aperitif oparte na winie (czerwone, białe i cherry), wyprodukowane zgodnie z posiadanymi 90‐letnimi chronionymi 
unikalnymi recepturami. Przedsiębiorstwo chce współpracować w ramach handlowych umów agencyjnych i umów dystrybucji na całym 
świecie. 

[FR / BOFR20160113002] Francuska firma z sektora MŚP działa w branży oprogramowania i rozwoju animowanych treści graficznych 3D. 
Firma oferuje swoją nową dotykową witrynę dla przedsiębiorstw pragnących poprawić promocję swoich marek lub produktów. 
Oferowany produkt wyświetla numeryczne zawartości reklamowe i może być instalowany w centrach handlowych, na lotniskach, 
dworcach kolejowych i metrach, w hotelach, supermarketach itp. Przedsiębiorstwo oczekuje nawiązania współpracy w ramach umów 
agencyjnych lub jako podwykonawca. 

[FR / BOFR20160113003] Francuska firma zajmująca się rozwojem oprogramowania i gier komputerowych oferuje dotykowy stół z 
interfejsem dla 6 lub 8 graczy. Oferta stołów do gier dedykowana jest dla centrów handlowych, restauracji, łodzi wycieczkowych, hoteli i 
innych instytucji, które chcą poprawić jakość obsługi klienta przy wykorzystaniu aż do 18 gier przeznaczonych dla młodych widzów. Firma 
jest gotowa do współpracy na podstawie komercyjnych umów agencyjnych lub może działać jako podwykonawca dla klientów mających 
specjalne wymagania. 

[FR / BOFR20160129001] Francuski klaster innowacyjny opracował system zapobiegający powstawaniu uszkodzeń dla każdego rodzaju 
pneumatycznych opon oraz innych zastosowań, takich jak wojskowe lub cywilne zbiorniki. Firma poszukuje przedsiębiorców z tej samej 
branży chcących zająć się dystrybucją. 

[FR / BOFR20160302001] Francuska firma specjalizująca się w znakowaniu narzędzi medycznych, stosowanych jako implanty lub nie, 
oferuje swoje wysokiej jakości usługi podwykonawstwa. Z ponad 20‐letnim doświadczeniem w cechowaniu i montażu dla przemysłu 
biomedycznego, firma jest jednym z europejskich liderów w cechowaniu sylikonu i oznaczaniu pomieszczeń czystych. 
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[FR / BOFR20160308001] Francuska firma specjalizująca się w instrumentach laboratoryjnych, diagnostyce in vitro i zautomatyzowanych 
systemach ze szczególnym zastosowaniem w dziedzinie cytologii, ginekologii, położnictwa, profilaktyki nowotworowej i leczenia, 
zaprojektowała i opracowała system do diagnostyki in vitro charakteryzujący się zautomatyzowanym rozwiązaniem do przeprowadzania 
cytologii na bazie cieczy. Firma szuka dystrybutorów zajmujących się wyrobami medycznymi i urządzeniami laboratoryjnymi w celu 
komercjalizacji ich instrumentu w laboratoriach w nowych krajach. 

[FR / BOFR20160310003] MŚP z północnej Francji specjalizuje się w robotyce i ulepszaniu procesów przemysłowych. Ma duże 
doświadczenie w stosowaniu automatycznych urządzeń do rozwiązywania problemów i powtarzalnych zadań w procesach 
przemysłowych (w produkcji, łańcuchu dostaw i logistyce) oferując oszczędne rozwiązania. Firma podejmie się podwykonawstwa dla 
partnerów przemysłowych planujących automatyzację swoich procesów. 

[FR / BOFR20160314003] Francuska firma specjalizująca się w laboratoriach diagnostycznych i instrumentach szpitalnych, zaprojektowała 
i wykonała kompletną i unikalną gamę systemów do zarządzania płynnym przechowywaniem płynnych próbek biologicznych. Firma 
poszukuje umów dystrybucyjnych, aby zwiększyć swój udział w rynkach innych krajów. 

[FR / BOFR20160321002] Francuska firma produkuje urządzenia dla sektora uprawy winorośli i sadownictwa. Firma poszukuje 
dystrybutorów wśród firm we wszystkich krajach europejskich produkujących wino i owoce (Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia). 
Dystrybutorzy powinni być sprzedawcami maszyn dla branży winiarskiej i rolniczej. 

[FR / BOFR20160331002] Francuskie MŚP z Normandii specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości cydru klasy premium (bezglutenowy, 
naturalny w 100%), który jest nowoczesnym i modnym produktem. Firma chce pozyskać nowe rynki zagraniczne i jest zainteresowana 
współpracą w oparciu o umowy usług dystrybucji. 

[FR / BOFR20160407001] Francuska firma projektuje, produkuje stacje telemedyczne i opracowuje oprogramowanie dedykowane dla 
personelu ratunkowego oraz pielęgniarskiego pracującego w zakresie opieki ambulatoryjnej. Firma opracowała systemy interoperacyjne i 
ergonomiczne usługi, by sprostać oczekiwaniom personelu służby zdrowia i może pomóc im w zakresie zarządzania zmianą. Firma 
poszukuje dystrybutorów zdolnych wesprzeć projekt telemedyczny w zakresie technicznym ‐ IT i medycznym. 

[FR / BOFR20160411004] Francuska firma poszukuje pośredników handlowych w celu sprzedaży szerokiej gamy swoich produktów 
cukierniczych i czekoladowych poprzez importerów, dystrybutorów, hurtowników i detalistów w Europie, Chinach, na Bliskim Wschodzie i 
w Azji Południowej. 

[FR / BOFR20160414001] Francuska firma, wiodący producent wyrobów z cykorii głównie na rynek napojów gorących poszukuje 
dystrybutorów dla swoich produktów gotowych lub partnerów przemysłowych zainteresowanych cykorią luzem do ich potrzeb 
produkcyjnych. Oferuje współpracę na zasadzie usług dystrybucji lub umowy produkcyjnej. 

[FR / BOFR20160426001] Francuskie MŚP, specjalizujące się w dziedzinie elektroniki i systemów wbudowanych, zapewnia innowacyjne 
rozwiązanie dla żeglarstwa. Firma oparła swój produkt o opracowany system kontroli kontrolowany joystickiem, łatwy do obsługi dla 
dzieci i osób niepełnosprawnych na wózkach. MSP poszukuje partnerów handlowych za granicą w ramach umowy dystrybucyjnej 

[FR / BRFR20160404002] Francuska firma modowa, która projektuje i sprzedaje odzież damską online szuka dostawcy naturalnych 
materiałów: bawełny, jedwabiu, koronki, szyfonu, muślinu i krepy oraz materiałów syntetycznych: wiskozy i poliestru. 

[FR / BRFR20160404003] Francuska firma modowa, która projektuje i sprzedaje odzież damską online szuka dostawcy koronek, oraz 
koronkowych wstążek, lamówek, mankietów i bieżników. Firma oferuję umowę podwykonawstwa lub produkcji. 

[FR / BRFR20160413001] Francuska firma modowa, która projektuje i sprzedaje odzież damską online szuka partnera, który zajmuje się 
nadrukiem na materiałach: bawełna, jedwab, wiskoza i poliester. Firma oferuję umowę podwykonawstwa lub produkcji. 

[FR / BRFR20160415001] Francuska firma poszukuje europejskich dostawców bukowego drewna opałowego. Firma szuka 
długoterminowego partnerstwa z zagranicznym dostawcą na podstawie umowy dystrybucyjnej. 

[FR / BRFR20160418001] Francuski agencja specjalizująca się w imporcie i eksporcie różnych produktów (producent aksamitu i 
materiałów dla firm transportowych, paliw, metali i chemii przemysłowej, produktów rolnych…). Firma chce rozszerzyć swoje portfolio i 
poszukuje nowych partnerów w Polsce z branży maszyn rolniczych i przemysłu spożywczego w celu reprezentowania ich produktów na 
rynku francuskim. 

[FR / BRFR20160519001] Francuska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży produktów czyszczących dla basenów poszukuje 
podwykonawcy będącego w stanie dostarczyć kwiatów z tworzywa polipropelynowego używanych do wchłaniania substancji oleistych. 
Potencjalny partner będzie musiał pakować go w swoim prywatnym kolorowym pudełku. 

[GR / BOGR20160309001] Mała firma grecka produkuje wysokiej klasy gramofony winylowe. Produkty są projektowane i produkowane w 
celu pełnego zaspokojenia użytkownika w zakresie wydajności i jakości akustycznej. Grecka firma poszukuje wysokiej klasy detalistów 
sprzętu audio do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej lub firm zajmujących się sprzętem audio do podpisania umowy licencyjnej. 
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[HR / BOHR20160323002] Chorwacka firma specjalizująca się w medycznych produktach terapeutycznych opracowała zestaw wyrobów 
włókienniczych o właściwościach termoregulacyjnych i uwalniania tlenu z wykorzystaniem przędzy Celliant. Opracowana odzież może 
zwiększyć przepływ krwi i poziom tlenu w tkankach do 29%. Są one wykonane z naturalnych materiałów włókienniczych z wykorzystaniem 
technologii podczerwieni. Twórcy poszukują partnerów zainteresowanych współpracą w ramach umowy handlowej lub dystrybucyjnej w 
celu rozszerzenia swojej działalności na nowych rynkach zagranicznych. 

[HU / BOHU20160229001] Węgierska firma specjalizują się w produkcji i rozwijaniu pelletu i brykietu opartych na produktach zbożowych 
(słoma, siano, strąki, zboża proteinowe itp.) poszukuje dystrybutorów i partnerów produkcyjnych. 

[HU / BOHU20160311001] Węgierska firma stworzyła nowe podejście do badań mikroskopowych, używając metod analizy 
wolumetrycznej zamiast dotychczasowych technik 2D. Metoda ta pozwala uzyskać więcej danych oraz sprawia, że proces badawczy staje 
się bardziej wydajny czasowo i mniej pracochłonny. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów posiadających doświadczenie w branży 
wodociągowej i kanalizacyjnej, rolnej oraz spożywczej lub mają dobre dojścia do laboratoriów. 

[HU / BOHU20160412002] Węgierska firma poszukuje agencji handlowych i domów handlowych działających w branży tekstyliów 
technicznych celem nawiązania komercyjnej umowy handlowej. Ten europejski producent używa włókien wysokiej wydajności do swoich 
produktów. Firma poszukuje partnera do umowy o podwykonawstwo. 

[HU / BOHU20160429001] Węgierska uniwersytecka grupa badawcza stworzyła procedury geomikrobiologicznego, biogeochemicznego, 
środowiskowo geologicznego, sedymentacyjno‐geologicznego i sedymentacyjno‐petrogeologicznego, permo‐mezozoicznego oraz 
plioceńsko‐czwatorzędownego mierzenia strytograficznego. Największą zaletą tej metody stosowanej w granulometrii jest możliwość 
otrzymywania dokładnych wyników z bardzo małych próbek. Firma oferuje swoje usługi na podstawie umowy usługowej. 

[HU / BRHU20160406001] Węgierski producent funkcjonalnej odzieży oraz bielizny poszukuje dystrybutorów lub producentów 
tekstyliów. 

[IE / BOIE20151113001] Irlandzka firma telekomunikacyjna pomaga międzynarodowym przedsiębiorstwom i ich pracownikom w 
poprawie języka angielskiego w zakresie umiejętności komunikacyjnych, aby ich komunikacja była bardziej profesjonalna i skuteczna. 
Firma poszukuje partnera do zawarcia umowy pośrednictwa handlowego, który mógłby promować usługę firmy na swoim krajowym. 

[IL / BOIL20151026001] Izraelski MŚP opracował unikalną technologię, która umożliwia za pośrednictwem specjalnego pojemnika na 
amunicję przenieść i przedłużyć ewentualną eksplozję na dłuższy okres czasu. Pojemnik jest ogniotrwały, może spełniać szybkie i powolne 
wymagania dotyczące tzw. cook‐off'u eksplozji pocisku wpływu i oddziaływania fragmentów spełniających wymogi I'M (Insensitive 
amunicji) na całym świecie. Firma poszukuje umowy handlowej, umowy agencyjnej i umowy dotyczące usług dystrybucyjnych. 

[IL / BOIL20160222001] Izraelska firma działająca w dziedzinie produkcji żywicy oferuje dodatki do klejów tektury falistej. Zalety w 
stosunku do tych istniejących na rynku obejmują efektywność ekonomiczną, właściwości wodoodporne i mechaniczne, przyjazność dla 
środowiska. Firma poszukuje umów handlowych oraz dystrybucyjnych. 

[IL / BOIL20160503001] Izraelska firma specjalizująca się w prowadzeniu we własnym zakresie prac rozwojowych i produkcji wysokiej 
jakości generycznych produktów farmaceutycznych oferuje szeroki zakres produktów generycznych (zamienników). Zaletą firmy jest 
szybkie wprowadzanie zamienników na rynek w odpowiedzi na potrzeby rynku. Firma poszukuje partnerów nastawionych na rozwój, z 
którymi chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego lub umowy o świadczeniu usług dystrybucji. 

[IL / BOIL20160505001] Izraelskie MŚP, specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów żywnościowych, głównie jako paszę zwierzęcą lub jako 
substancje do produkcji paszy dla zwierząt. Zalety w stosunku do obecnych metod obejmują: innowacyjne, oszczędne i racjonalne 
wykorzystanie ludzkich odpadów żywnościowych poprzez dostarczanie na rynek uzyskanych z nich pasz dla zwierząt. Przyjazne dla 
środowiska. Firma poszukuje umów wzajemnej produkcji i joint venture. 

[IL / BRIL20160310001] Wiodąca światowa firma izraelska specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży składników bioaktywnych. 
Firma jest zainteresowana współpracą w zakresie produkcji / sprzedaży / opracowywania produktów żywieniowych, w tym żywienia 
klinicznego, preparatami dla niemowląt, suplementami diety itp. Firma poszukuje możliwości współpracy poprzez umowy nabycia / 
umowy finansowe / joint venture. 

[IL / BRIL20160314001] Izraelskie MŚP specjalizujące się w chemikaliach do uzdatniania wody i odpadów oferuje usługi marketingowe dla 
zagranicznych producentów podobnych chemikaliów. Firma chce powiększyć swoje portfolio produktów / usług. Firma poszukuje umów 
handlowych oraz dystrybucyjnych. 

[IT / BOIT20150827001] Włoska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości oliwy z oliwek (extra virgin), tłoczonej na zimno, 
poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów w celu wejścia na nowe rynki. Firma może zagwarantować produkt organiczny i 
ma certyfikat systemu jakości zgodnie z UNI EN ISO 

[IT / BOIT20151009002] Firma zlokalizowana w północno‐wschodniej części regionu Włoch, z ponad 30 letnim, dużym doświadczeniem w 
rozwoju innowacji technicznych, zastosowań do biologii molekularnej oraz do produkcji zestawów do badań klinicznych. Firma jest 
uważana za jednego z czołowych firm we Włoszech we wspomnianym sektorze. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie do zestawów 
diagnostycznych i oferuje usługi doradcze w zakresie transferu technologii do instytucji badawczych i naukowców w całej Europie. 
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[IT / BOIT20151119005] Włoska firma, która produkuje systemy do monitorowania: temperatury, wilgotności względnej% i i innych 
wskaźników procesowych, poszukuje nowych współpracowników w celu poprawy obecności swoich produktów za granicą. Firma 
poszukuje agentów lub może świadczyć usługi podwykonawcze. 

[IT / BOIT20151217001] Włoska firma jest producentem wina z własnych winnic. Z tego względu, że firma jest w stanie poszerzyć swoją 
produkcję, chce znaleźć nowych, zagranicznych partnerów celem sprzedaży swojego wina. Dostarczają oni szeroki asortyment różnych 
win, takie jak czerwone, białe, Prosecco, Cabernet, Tai Veneto Orientale. Szczególnie są zainteresowani krajami Europy Północnej. Firma 
jest zainteresowana sektorem HoReCa (sektor hotelarsko‐gastronomiczny) sektorem importerów i wyspecjalizowanymi sklepami 
sprzedającymi wina. 

[IT / BOIT20160128001] Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży elektrycznych tablic rozdzielczych, tablic 
dystrybucji i kontroli energii, stacji transformatorowych, zajmująca się automatyzacją procesów zakładów przemysłowych, maszyn, 
elektrowni, elektrowni fotowoltaicznych, poszukuje małych, zagranicznych firm, zainteresowanych oferowanymi produktami bądź 
usługami. 

[IT / BOIT20160208001] Włoskie niekliniczne usługowe centrum badań laboratoryjnych w dziedzinie systemów in vitro i in vivo oraz usług 
wsparcia w badaniach przedklinicznych poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów świadczenia usług i podwykonawstwa. 
Firma z doświadczeniem od dziesięcioleci jako oddział międzynarodowej firmy farmaceutycznej, zdobyła szczególną wiedzę o małych 
cząsteczkach, biologii, onkologii, obszarach wsparcia klinicznego. Wspierane są działania w dziedzinie urządzeń medycznych i 
agrochemicznych. 

[IT / BOIT20160308002] Włoskie MSP z ponad 30‐letnim doświadczeniem w produkcji transformatorów, prostowników i 
energoelektroniki, oferuje komponenty i usługi inżynierskie dla wielu zastosowań, takich jak: automatyka przemysłowa, morska, sektor 
wojskowy, urządzenia medyczne, energia, telekomunikacja i transport. Firma jest zainteresowana znalezieniem nowych klientów i 
wejściem na nowe rynki zagraniczne, na podstawie umowy produkcyjnej. 

[IT / BOIT20160323003] Mała, włoska fabryka produkuje krzesła, fotele i stołki odpowiednie dla mieszkańców domów i rynku 
wewnętrznego. Firma poszukuje dystrybutorów z krajów europejskich w szczególności z Wielkiej Brytanii oraz z Europy Wschodniej. 

[IT / BOIT20160401001] Włoska firma mająca 15 lat doświadczenia z zakresu BHP, zarządzania zasobami ludzkimi oraz w zbieraniu 
danych przemysłowych poszukuje pośredników zainteresowanych sprzedażą ich oprogramowania i urządzeń. Firma jest w stanie 
dostosować swoje systemy gromadzenia danych do wymagań klienta. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. 

[IT / BOIT20160406002] Włoska firma poszukuje dystrybutorów dla swojej platformy internetowej do tworzenia treści, wykonanej aby 
pomóc wydawcom edukacyjnym produkcję cyfrowych interaktywnych treści.Platforma pozwala łatwo produkować mapy koncepcyjne, 
mapy myśli, ćwiczenia interaktywne, terminarze, galerie zdjęć, tutoriale do czytania i tłumaczenia, interaktywne prezentacje. Ta włoska 
firma oferuje umowę usług dystrybucyjnych. 

[IT / BOIT20160406003] Włoskie MŚP z doświadczeniem w CAE (inżynieria wspomagana komputerowo) i ICT (Techniki Informacyjno‐
Komunikacyjne) opracowała innowacyjne oprogramowanie, które pozwala na optymalizację kształtu poprzez morfing siatki. 
Oprogramowanie jest już dostępne na rynku. Poszukiwani partnerzy to małe i średnie przedsiębiorstwa lub firmy/instytucje prowadzące 
badania i rozwój zainteresowane umowami o świadczenie usług dystrybucji. 

[IT / BOIT20160407002] Włoska firma rozwijająca technologiczne rozwiązania dla inteligentnych miast w dziedzinie inteligentnej 
mobilności (monitorowanie, zarządzanie przepływem ruchu parkowania i kontroli sygnalizacji świetlnej), poszukuje partnerów 
zagranicznych w celu przedstawienia im swojego bezprzewodowego systemu do kontroli ruchu drogowego (sygnalizacji świetlnej) w 
czasie rzeczywistym. Poszukiwani są integratorzy systemów lub firmy zajmujące się utrzymaniem systemów sterowania sygnalizacją 
świetlną czy zarządzające ruchem w miastach i regionach, do współpracy zarówno w ramach umów agencyjnych, jak i dystrybucyjnych. 

[IT / BOIT20160418004] Włoski producent tekstyliów i tkanin dla branży transportowej i dekoracji wnętrz poszukuje agentów i 
partnerów. Firma produkuje tkaniny techniczne dla przemysłu i transportu oraz wystroju wnętrz, ze szczególnym naciskiem na pokrowce, 
zasłony, zagłówki, przeciwpożarowe warstwy blokujące, obicia zabudowy głośników i dywany. Firma poszukuje partnerów do współpracy 
międzynarodowej w formie umowy handlowej oraz umowy produkcyjnej. 

[IT / BOIT20160426001] Włoska firma zapewnia swoim klientom e‐learningowe systemy szkolenia w dziedzinach: przywództwa i 
zarządzania zasobami ludzkimi, techniki sprzedaży, kreatywność i innowacje, skuteczna prezentacja, obsługa klienta. Kursy mogą być 
pobierane i wyświetlane na platformie cyfrowej firmy przy użyciu tabletu, smartfona i komputera. Firma poszukuje usług dystrybucyjnych 
i wspólnych możliwości współpracy w całej Europie. 

[IT / BOIT20160503001] Włoska firma produkuje suknie, sukienki i garnitury na najważniejsze wydarzenia w życiu ludzi, takie jak: wesela, 
chrzciny, urodziny, pierwsza komunia święta. Firma poszukuje komercyjnych i agencyjnych umów partnerskich w celu promocji całego 
katalogu za granicą. 

[IT / BOIT20160509001] Włoska firma produkująca bezglutenowe wyroby, w szczególności makaron w różnych kształtach i rozmiarach, 
poszukuje dystrybutorów i importerów w krajach europejskich. 
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[IT / BRIT20160405001] Włoski dostawca samochodów oraz części zamiennych poszukuje producentów podzespołów samochodowych. 
Firma poszukuje producentów komponentów, takich jak: zestawy łańcuchu rozrządu, koła pasowe wału korbowego, napinacze pasów 
bezpieczeństwa, przewód paliwowy, układ recyrkulacji spalin (EGR) zawory i zestawy łożysk kół. Produkty te są używane jako komponenty 
do silników dla większości europejskich i azjatyckich marek samochodów. Firma oferuje współpracę w formie umowy dystrybucyjnej. 

[KR / BOKR20160111001] Koreańskie MŚP z branży IT oferuje elektryczny grzejnik wykonany z włókna węglowego. Jest on stosowany do 
systemu grzewczego w dalekiej podczerwieni. Ten grzejnik jest bezpieczny pod względem pożarowym. Pracuje też w każdym otoczeniu i 
jest łatwy do transportu, gdyż jest zwijany. Ponadto, jego zdolność grzewcza przewyższa konwencjonalne grzejniki przy mniejszym o 50% 
zużyciu energii. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów, zdolnych do montażu części i sprzedaży produktu końcowego. 

[LT / BOLT20160421001] Litewska hurtownia oferuje pełną gamę specjalistycznego sprzętu technologicznego, produktów i części 
zamiennych dla przemysłu petrochemicznego. Produkty spełniają standardy UE, wymogi oznaczenia CE, ASME i DIN. Firma poszukuje 
partnerów w ramach usług dystrybucyjnych, joint venture, umów podwykonawczych z firmami lub innymi podmiotami działającymi w 
przemyśle petrochemicznym. Firma poszukuje również agentów sprzedaży, którzy mają kontakty w branży chemicznej, przemyśle 
petrochemicznym na całym świecie (rynek europejski będzie traktowany priorytetowo). 

[LT / BOLT20160421002] Firma z Litwy z sektora MŚP oferuje pełen zakres specjalnych usług technologicznych dla budownictwa. 
Produkty te spełniają standardy określone przez Unię Europejską. Firma nawiąże współpracę na podstawie umowy joint venture, 
podwykonawstwa z firmami działającymi w branży budowlanej, organizacjami zlecającymi i inżynierskimi głównie działającymi na terenie 
Łotwy, Estonii, w krajach Skandynawskich i w całej Europie. 

[LT / BOLT20160421003] Litewska hurtownia MŚP oferuje pełną gamę produktów rolnych takich jak fasola, groch, pszenica, orzechy itp. 
Produkty spełniają ustalone normy unijne oraz posiadają własną analizę kontroli. MŚP poszukuje umów handlowych lub dystrybucyjnych z 
firmami z branży rolniczej, organizacjami lub agencjami kupna/sprzedaży, którzy mają dostęp do sektora rolnictwa na całym świecie a 
priorytetowo w Europie. 

[LT / BOLT20160425002] Litewska firma z sektora MŚP specjalizuje się w produkcji sprzętu sportowego oraz instalacji takich jak tablice do 
koszykówki, obręcze, konstrukcji do hal do gry w koszykówkę, bramek do piłki nożnej, słupków do siatkówki i tenisa, sprzętu do siłowni 
zewnętrznych i sprzętu do ćwiczeń na zewnątrz oraz podobnych produktów. 

[LT / BOLT20160425003] Litewski instytut badawczy oferuje usługi nieniszczącej analizy struktury krystalicznej różnych próbek 
materiałów, cienkich folii, proszków itp., z wykorzystaniem techniki rentgenowskiej dyfrakcji dla budownictwa, energetyki i firm 
inżynieryjnych. Instytut oferuje swoje usług lub podwykonawstwo dla firm z wyżej wymienionych sektorów. 

[LT / BOLT20160425004] Laboratorium badawcze litewskiego instytutu oferuje szeroki wachlarz komercyjnych usług technologicznych dla 
firm i organizacji inżynierskich z sektora biopaliw/ biomasy, produktów rafinacji ropy naftowej, chemii przemysłowej. Laboratorium jest 
zainteresowane współpracą z w/w podmiotami na zasadzie umowy o świadczenie usług lub umowy podwykonawstwa. 

[LT / BOLT20160503001] Firma z Litwy prowadząca znakomitą restaurację w zakresie kuchni lokalnej i sezonowej oraz nowoczesnego 
trendu locavore, planuje dalszy rozwój i poszukuje partnerów finansowych lub do współpracy w ramach joint‐venture. 

[LT / BOLT20160504001] Litewska innowacyjna firma informatyczna, która dostarcza oparty na oprogramowaniu specjalistyczny sprzęt 
medyczny do obrazowania i komunikacji poszukuje rozwiązań w celu poprawy jakości usług w zakresie opieki zdrowotnej. Główne zalety 
produktów firmy to: wydajność, elastyczne warunki licencji i dostosowanie do potrzeb klienta. Firma oferuje zeroemisyjną przeglądarkę 
DICOM HTML5 dystrybutorom i firmom OEM (przedsiębiorstwa sprzedające pod własną marką produkty wytworzone przez inne firmy). 
Wysokiej jakości produkt w konkurencyjnej cenie może być zintegrowany bądź dołączony jako jedno z rozwiązań z innymi produktami 
stosowanymi przez partnera. 

[LT / BOLT20160504002] Litewska firma, mająca ponad 25‐letnie doświadczenie w inteligentnych systemach automatyki, oferuje swoje 
rozwiązania (systemy zarządzania zatorami i parkowaniem ciężarówek) w ramach umowy usługowej. Firma poszukuje pośredników 
handlowych do współpracy w ramach umowy agencji lub dystrybucji. 

[LT / BOLT20160504003] Innowacyjna litewska firma informatyczna oferuje oparte na oprogramowaniu, specjalistyczne rozwiązanie 
obrazowania medycznego i komunikacji, służące poprawie jakości opieki medycznej. Wysokiej jakości i ekonomiczny produkt mógłby być 
zintegrowany bądź dołączony jako jedno z rozwiązań z innymi produktami partnera. Główne zalety produktu to: wysoka wydajność, 
elastyczne warunki licencji i dostosowanie do potrzeb klienta. Firma chciałaby zawrzeć umowę o świadczeniu usług produkcji i dystrybucji.

[LT / BOLT20160504004] Litewska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy trykotowej odzieży dla kobiet wykonanej przez 
doświadczonych pracowników, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i gwarantując najwyższą jakość produktu. Firma chce 
współpracować w ramach umowy produkcyjnej, joint venture, komercyjnych usług dystrybucji lub umowy agencyjnej z różnego rodzaju 
partnerami (producenci, hurtownicy, detaliści specjalizujący się w sektorze przemysłu odzieżowego). 

[LT / BOLT20160513001] Litewski MSP produkuje dekoracyjne ręcznie wykonane szkło o różnych wzorach. Wszystkie oryginalne wzory 
tworzone są przez właścicieli firmy oraz produkowane przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych mistrzów. Firma chciałaby 
wychodzić na nowe rynki i poszukuje agentów i dystrybutorów. 
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[LT / BOLT20160520001] Firma z Litwy, posiadająca ponad 15‐letnie doświadczenie w produkcji wyrobów wełnianych (koce, poduszki, 
materace, pantofle, pasy lecznicze, ubrania dla kobiet i dzieci), poszukuje pośredników handlowych (agentów i dystrybutorów) w ramach 
komercyjnej umowy agencyjnej oraz umowy usług dystrybucji. Firma oferuje również wytwarzanie takich produktów pod markami innych 
firm (tekstylia domowe i producenci ubrań) w ramach porozumienia produkcyjnego. 

[LT / BOLT20160523001] Firma z Litwy specjalizująca się w produkcji i handlu biżuterią poszukuje partnerów handlowych i pośredników 
(agentów, partnerów, przedstawicieli, dystrybutorów, franczyzobiorców) z którymi chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy 
pośrednictwa handlowego, umowy o świadczeniu usług dystrybucji lub umowy franchisingu. Przewagą konkurencyjną firmy są 
konkurencyjne ceny, terminy produkcji i wysoka jakość biżuterii. 

[LT / BRLT20160412001] Litewska firma specjalizująca się w kominach i produkcji metalowych elementów poszukuje dostawców stali. 
Dostawcy muszą posiadać wszelkie stosowne certyfikaty takie jak ISO 9001: 2008, znak CE i deklarację zgodności użytkowych. Firma 
oczekuje umów produkcyjnych. 

[LT / BRLT20160412002] Litewska firma specjalizuje się w dostarczaniu urządzeń do łazienek mieszkaniowych i publicznych toalet, jak 
również akcesoriów do łazienek i toalet. Firma poszukuje dostawców relaksacyjnych kapsuł SPA. Firma jest zainteresowana zawarciem 
umowy dystrybucyjnej w celu rozszerzenia swojej linii produktów i dystrybucji tych produktów na Litwie. 

[LT / BRLT20160414001] Litewski producent produktów spożywczych szuka dostawców opakowań. Firma szuka producentów opakowań 
papierowych i z aluminiowym laminatem. 

[LT / BRLT20160425001] Litewska firma specjalizująca się w dostarczaniu i montażu sprzętu sportowego, poszukuje producentów 
zewnętrznych urządzeń do fitness, profesjonalnego sprzętu do klubów sportowych lub teleskopowych trybun. Firma oferuje umowę 
dystrybucyjną lub agencyjną . 

[LT / BRLT20160517001] Firma z Litwy, działająca w przemyśle meblarskim od ponad 20 lat, oferuje usługi pośrednictwa na rynku dla 
dostawców materiałów do produkcji mebli (płyty laminowane, okleiny drewniane, laminaty wysokociśnieniowe, płyty pilśniowe 
wysokiego połysku, średniej gęstości akryl, blaty z kamienia i płyt wiórowych, etc.) w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
Partner powinien być w stanie dostarczyć materiały końcowe bezpiecznie zapakowane do transportu. 

[MT / BOMT20151201001] Pochodząca z Malty firma z branży akwakultury opracowała szereg wysoce wydajnych i opłacalnych systemów 
recyrkulacji akwakultury (RAS) dla B&R, wylęgarni, wylęgu narybku oraz rosnących operacji. Systemy te są dostosowywane w zależności 
od gatunku ryb i poziomu produkcji, i obejmują wszystko od pełnej inżynierii projektowej do konkretnych aspektów produkcji dla 
głównego nurtu i powstających gatunków. Firma poszukuje partnera do długoterminowej współpracy na rzecz promowania i 
wprowadzenia na rynek systemu. 

[NL / BONL20160316001] Holenderski start‐up badawczo‐rozwojowy specjalizuje się w dostarczaniu symulacji i optymalizacji procesu 
przepływu dla zaawansowanej inżynierii mechaniki płynów: Computational Fluid Dynamics (CFD). Firma poza oferowaniem serwisu 
technicznego, rozwija swoje własne narzędzia CFD. Firma oferuje swoje doświadczenie w rozwiązaniach przepływowych dla sektora 
wysokich technologii, takich jak aeronautyka, astronautyka, branża samochodowa, maszyn wirnikowych, rozwiązań przemysłowych i 
morskich. Firma jest zainteresowana umowami o świadczenie usług. 

[NL / BONL20160412001] Holenderska firma specjalizująca się w technologiach skraplania w produkcji biogazu LNG z biometanu, 
poszukuje partnerów. Firma produkuje skraplacze metanu do produkcji gazu ziemnego na małą skalę. Firma poszukuje partnerów, którzy 
chcą włączyć system skraplania metanu w ich cały system oferowany użytkownikowi końcowemu. Firma oferuje współpracę w ramach 
umowy pośrednictwa handlowego lub umowy o świadczeniu usług dystrybucji. 

[NL / BONL20160419002] Holenderski start‐up opracował internetową bazę danych, która zawiera wiarygodne, niezależne i 
aktualizowane na bieżąco informacje na temat przyszłych misji kosmicznych. Baza danych może być przeszukiwana po takich parametrach 
jak zasięg geograficzny, segment użytkownika, cel, data startu, typ wyrzutni, klasa satelity i rodzaj jej orbity. Firma poszukuje partnerów, 
którzy działają w sektorze misji kosmicznych i chcieliby kupić niezbędne informacje z bazy do użytku własnego w ramach umowy o 
świadczenie usług. 

[NL / BONL20160421001] Holenderska firma oferuje umowy dystrybucji usług lub handlowe umowy agencyjne w zakresie dystrybucji i 
sprzedaży ich małej turbiny wiatrowej. Potencjalni partnerzy powinni posiadać wiedzę w dziedzinie energetyki wiatrowej. Turbina posiada 
zaawansowaną kontrolę, a tym samym szybki i łatwy montaż, lekką konstrukcję, niezawodną i cichą pracę oraz opatentowaną technikę 
obrotową tarczy. 

[NL / BONL20160502001] Holenderski producent OEM jest liderem rynku dwuskrzydłowych bram oraz systemów kontroli dostępu dla 
samochodów w krajach Beneluksu. Firma chce wejść na kolejne rynki europejskie i poszukuje klientów zainteresowanych sprzedażą, 
instalacją, konserwacją i naprawą tych produktów. 

[NL / BONL20160502004] Holenderska firma specjalizuje się w modułowych systemach klimatyzacji stosowanych w domach. Główne 
zalety to: stosowana na całym świecie jednostka sterująca przeznaczona do ogrzewania i chłodzenia, prosty w obsłudze system 
sterowania klimatyzacją typu Plug&Play, bezprzewodowy system kontroli każdego pomieszczenia.Holenderska firma poszukuje 
przedstawicieli handlowych w sektorze instalacji w celu zawarcia umowy pośrednictwa handlowego. 
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[NL / BONL20160503001] Holenderska firma opracowuje i produkuje operacyjne wyposażenie dla realistycznych szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i wypadków. Firma poszukuje partnerów handlowych w UE i poza nią, do współpracy w ramach umowy usług 
dystrybucyjnych. 

[NL / BONL20160512001] Holenderska firma rozwija i produkuje sprzęt dla sektora hotelarskiego. Głównym produktem jest szybki i 
inteligentny system czyszczenia szyb nie zostawiający smug i nie nadwyrężający nadgarstków. Holenderska firma poszukuje agentów i 
przedstawicieli handlowych z sektora hurtowni hotelarskich. 

[NL / BRNL20160510001] Młoda holenderska firma charakteryzuje się gwałtownym wzrostem w dziedzinie bezcukrowych słodyczy i 
przekąsek. Firma oferuje produkty targowe, które są smaczne i nie zawierają szkodliwych składników, które mogą być wykluczone. 
Produkty dostępne są w stołówkach, parkach rozrywki i supermarketach. Aby rozszerzyć gamę produktów pod własnym znakiem 
towarowym, firma poszukuje producenta, który może wyprodukować prażynki będące kompozycją ziemniaka i soi w ramach 
porozumienia produkcyjnego. 

[NL / BRNL20160520001] Firma z Holandii oferuje dystrybucję. Firma jest magazynem online i oferuje podłogi w zakresie cenowym od 15 
do 25 EUR za metr kwadratowy. Firma poszukuje dystrybutorów, hurtowni, producentów z branży podłóg i dekoracji domowych. 

[PE / BOPE20160413001] Peruwiańska firma turystyczny specjalizująca się w ekoturystyce i turystyce na obszarach leśnych, zwłaszcza w 
naturalnych obszarach chronionych takich jak: Park Narodowy Manu, Tambopata National Reserve i Parku Narodowego Bahuaja Sonene 
poszukuje pośredników handlowych w celu promowania swoich usług w dziedzinie ochrony przyrody i turystyki. Firma jest 
zainteresowana komercyjną umowę agencyjną w celu promowania usług firmy w krajach UE. 

[PE / BOPE20160428001] Peruwiańska firma specjalizuje się w produkcji olejów roślinnych oraz produktów do higieny osobistej, 
produkowanych na bazie surowców z terenów And i Amazonii. Czyste i eteryczne olejki to grupa cząsteczek aromatycznych, lotnych i 
nierozpuszczalnych w wodzie, są naturalnymi produktami przemiany materii roślin, które bronią je przed wpływem czynników 
zewnętrznych. 

[PT / BOPT20160204003] Portugalska firma z ponad 3‐letnim doświadczeniem w pomaganiu klientom w zarządzaniu ich zasobami 
energetycznymi przyczyniając się do zmniejszenia kosztów ogólnych i wzrostu stabilności, rozwoju zaawansowanych narzędzi i aplikacji, 
by zoptymalizować procesy oceny, zarządzania obiektami i energią oraz osiągania wyznaczonych przez klienta celów w zakresie energii, 
poszukuje prywatnych przedsiębiorstw by nawiązać współpracę na podstawie umowy joint venture, umowy o świadczeniu usług lub jako 
podwykonawca. 

[PT / BOPT20160223002] Portugalska firma założona w 2008 roku jest doświadczonym, dynamicznym zespołem, zorientowanym na 
klienta. Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie audytów energetycznych, usług inżynierskich. Firma poszukuje partnerów 
wymagających specjalistycznej wiedzy w dziedzinie energii (odnawialnej, audyty, usługi energetyczne) lub w dowolnej dziedzinie inżynierii 
(przemysł, usługi, itp.) poprzez pośrednictwo na rynku usług, świadczenie usług lub umów o podwykonawstwo. 

[PT / BOPT20160310002] Portugalski MŚP specjalizujący się w telemetrii rozwiązań typu M2M (Maszyna do Maszyny) dla przemysłu O & 
G (olej i gaz), poprawie efektywności, logistyki i procesów O & G, posiada dedykowane oprogramowanie i sprzęt, a także świadczy usługi i 
poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucji, umów dotyczących usług, agencyjnej umowy handlowej i o 
podwykonawstwo.Ta portugalska firma posiada międzynarodowe odniesienia w dziedzinie rozwiązań zdalnego monitorowania w czasie 
rzeczywistym, z ponad 100.000 zainstalowanymi jednostkami telemetrycznymi. 

[PT / BOPT20160314001] Portugalska firma założona w 2007 roku oferuje konkurencyjne i wysokiej jakości usługi z dziedziny energii 
odnawialnej i efektywności energetycznej, świadczone przez dynamiczny i zorientowany na klienta zespół z wykorzystaniem modelu 
opartego na koncepcie inżynierii, pozyskania i budowy. Firma poszukuje partnerów potrzebujących usług eksperckich z dziedziny energii 
(odnawialna, oświetleniowa, efektywność energetyczna, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) w oparciu o umowy usługowe i 
podwykonawstwa. 

[PT / BRPT20160223001] Portugalska firma, z ponad 5‐letnim doświadczeniem w zakresie analizy technicznej, realizująca projekty z 
obszaru efektywności energetycznej i rozwiązań oszczędzania wody, poszukuje nowych innowacyjnych produktów (rozwiązań solarnych, 
wentylatorów i innych innowacyjnych itp.), w celu poszerzenia portfela ofertowego. Firma poszukuje prywatnych przedsiębiorców w celu 
ustalenia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. 

[PT / BRPT20160421001] Portugalskie MŚP, które świadczy usługi w zakresie ochrony środowiska i sprzedaje rozwiązania i urządzenia do 
stałego oczyszczania ścieków, zainteresowane jest, współpracą z producentami maszyn i urządzeń z niezawodnymi i innowacyjnymi 
rozwiązaniami, by wprowadzić je na rynek portugalski i w krajach anglosaskich, na podstawie umowy handlowej lub umowy 
dystrybucyjnej. 

[PT / BRPT20160429001] Portugalska firma papiernicza z Madery, specjalizująca się w sztukach dekoracyjnych, poszukuje dostawców 
enkaustycznego i ryżowego papieru, a także innych innowacyjnych materiałów do scrapbookingu i rzemiosła artystycznego, poprzez 
zawarcie umów handlowych. 
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[PT / BRPT20160509001] Portugalska firma poszukuje producentów nowych wyrobów, aby dostarczać je na rynek masowy. Przedmiotem 
zainteresowania są wszystkie rodzaje żywności niepsujących się, które należą do kategorii "wolne od" i "żywność funkcjonalna". Firma 
oferuje współpracę jako przedstawiciel handlowy, ale może rozważyć działalność jako dystrybutor na rynku portugalskim. Posiada 
ugruntowaną sieć dystrybucji do sklepów z asortymentem zdrowotnym i sieci supermarketów w Portugalii oraz w niektórych krajach 
afrykańskich. 

[PT / BRPT20160524001] Doświadczona portugalska firma poszukuje producentów nowych marek kosmetyków, środków higieny 
osobistej, kosmetyków do makijażu, artykułów toaletowych i produktów farmaceutycznych z oznakowaniem ekologiczne, "wolne od" aby 
dostarczać je na rynek masowy. Firma posiada sieć sprzedaży dystrybucyjnej w Portugalii i w kilku afrykańskich krajach i oferuje najlepiej 
umowę agencyjną lub ewentualnie dystrybucyjną. 

[RO / BORO20151023001] Ulokowany w Siedmiogrodzie, rumuński przedsiębiorca jest aktywnie zaangażowany w przetwarzanie i 
konserwowanie owoców i warzyw. Przedsiębiorca specjalizuje się w produkcji organicznych soków jabłkowych, dżemów owocowych i 
marmolady ze śliwek. Rumuński przedsiębiorca chce eksportować swoje produkty organiczne za pośrednictwem zagranicznych 
dystrybutorów. 

[RO / BORO20151127002] Rumuńska firma, założona w 1991 roku w Transylwanii, zajmuje sie projektowaniem i wykonawstwem różnego 
rodzaju instalacji elektrycznych. Firma jest zainteresowana współpracą jako podwykonawca dla przedsiębiorstw z UE, które szukają usług 
w zakresie wyposażenia testującego oraz instalacji elektrycznych. 

[RO / BORO20151208005] Rumuńska firma z Transylwanii specjalizuje się w produkcji artykułów tekstylnych i poszukuje dystrybutorów 
swoich wyrobów: odzieży sportowej, bluz, bryczesów, koszul, czapek, rękawic, piżam. Firma oferuje też usługi podwykonawstwa 
partnerom branżowym. 

[RO / BORO20151216002] Rumuńska firma specjalizująca się w dużej produkcji konwencjonalnych upraw i nasion oleistych zamierza 
eksportować swoje produkty na rynki europejskie poprzez dystrybutorów. 

[RO / BORO20160111001] Firma z północno‐wschodniej Rumunii chce promować swoje urządzenie do skręcania hydraulicznego, 
nadające się do różnych zastosowań przemysłowych. Firma dąży do porozumienia z agencją handlową w celu promowania i sprzedaży 
urządzenia za granicą. 

[RO / BORO20160211002] Rumuńska firma IT oferuje platformę do wizualizacji danych Big Data w celu optymalizacji procesu produkcji 
przy użyciu danych wewnętrznych i zewnętrznych. Platforma przesyła dane graficzne w czasie rzeczywistym do wielu wyświetlaczy 
jednocześnie i w sposób określony przez użytkownika (pracownikom, menedżerom, gościom, partnerom). Firma jest zainteresowana 
podpisaniem porozumień usługowych z dostawcami know‐how oraz porozumień licencyjnych z firmami IT. 

[RO / BORO20160311003] Położona w Siedmiogrodzie, w pobliżu granicy z Węgrami, mała firma rumuńska specjalizuje się w tworzeniu 
oprogramowania, aplikacji internetowych, projektowaniu stron internetowych, aplikacji mobilnych, itp. Firma jest zainteresowana 
nowymi partnerstwami biznesowymi z zagranicznymi firmami działającymi w tej samej branży na podstawie umów podwykonawstwa / 
outsourcingu. 

[RO / BORO20160317001] Rumuńska firma zajmująca się produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa oraz obróbką metali (powlekanie, 
grawerowanie, wiercenie, szlifowanie, spawanie itp.), poszukuje partnerów w UE, którym oferuje usługi podwykonawstwa. 

[RO / BORO20160325001] Rumuńska firma dostarcza rozwiązania software'owe na żądanie. Firma działa na rynku europejskim, w 
Stanach Zjednoczonych i Japonii, zwłaszcza w sektorze medycznym. Jest również zaangażowany w finansowanych przez Unię Europejską 
projektów badawczo‐rozwojowych. Firma oferuje umowę o usługi w zakresie rozwoju oprogramowania i doradztwa IT. 

[RO / BORO20160330001] Rumuńska firma posiada 11 lat doświadczenia w zakresie opracowywania rozwiązań informatycznych. Jej 
klienci to agencje interaktywne, firmy informatyczne, korporacje, instytucje i start‐upy. Firma posiada wiedzę w zakresie aplikacji 
mobilnych na smartfony, tablety zarówno działające na systemie operacyjnym iOS jak i na Androidzie. Firma również opracowuje systemy 
e‐commerce, które łączą w sobie koszyk na zakupy, zamówienie i jego obsługę przy wykorzystaniu najnowszych technologii. W celu 
dotarcia na nowe rynki firma poszukuje partnerów do projektów w zakresie tworzenia aplikacji internetowych, oprogramowania i oferuje 
usługi podwykonawstwa. 

[RO / BORO20160331001] Rumuńska firma jest dostawcą rozwiązań IT, założoną w 2001, z biurami i współpracownikami w Szwecji, 
Rumunii i Danii. Firma dostarcza platformę marketingową, która pomaga właścicielom marek w komunikacji bezpośrednio z klientami, w 
bardziej odpowiedni i interaktywny sposób. Może być użyta do komunikacji z klientami bezpośrednio na ich smartfony w oparciu o ich 
lokalizację. Firma poszukuje dystrybutorów lub partnerów do rozwoju nowych projektów w ramach umowy zlecenia. 

[RO / BORO20160427001] Rumuńska firma zajmująca się prowadzeniem hotelu w centrum miasta Arad poszukuje długoterminowej 
współpracy z agentami. Hotel posiada dobrą lokalizację w zachodniej części kraju, idealną do rozszerzenia swojego biznesu w tym regionie 
Europy. Firma poszukuje agencji turystycznych oraz tour operatorów, zainteresowanych promocją jej usług oraz bierze pod uwagę 
możliwość sprzedaży hotelu. 

[RO / BRRO20160330002] Rumuńska firma z branży budowlanej poszukuje nowych dostawców/producentów materiałów budowlanych 
na rynku światowym. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy o usługi dystrybucji elementów budowlanych, tj.: chodniki, kostka 
brukowa, ogrodzenia, obrzeża. 
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[RO / BRRO20160414001] Rumuński producent sprzętu elektrycznego (panele niskiego i średniego napięcia, transformatory, dystrybutory 
energii oraz centrum sterowania silników rozdzielczych, a także części stalowe) jest zainteresowany nawiązaniem współpracy z 
producentami lub dostawcami komponentów elektrycznych do rozdzielni o średnim i niskim napięciu. 

[RO / BRRO20160513001] Rumuńska firma, posiadająca doświadczenie w dziedzinie architektury i planowania krajobrazu i terenów 
zielonych, poszukuje firm w celu zawarcia umów produkcyjnych oraz wszystkich, którzy zainteresowani są dystrybucyjnymi umowami o 
usługi. 

[RS / BRRS20160413001] Serbska firma specjalizująca się w produkcji suszonych owoców i termo trwałych nadzień owocowych poszukuje 
producentów i/lub hurtowników organicznych i nieorganicznych zamrożonych w technologii indywidualnego szybkiego zamrażania 
owoców (wiśnia, morela, śliwka, owoce jagodowe) przeznaczonych do produkcji nadzienia owocowego. Poszukiwany rodzaj współpracy 
to umowa produkcyjna. 

[RS / BRRS20160422001] Serbska firma specjalizuje się od 1991 roku w dystrybucji produktów elektronicznych i oświetlenia. Firma 
poszukuje producenta oświetlenia (włączając oświetlenie LED) lub części do oświetlenia, które byłyby montowane w Serbii i 
dystrybuowane na rynku w Serbii i byłej Jugosławii. Firma chce zostać dystrybutorem. 

[RU / BORU20151207002] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji kakao i wyrobów cukierniczych (m.in.. chałwa, cukierki), 
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji. 

[RU / BORU20160303001] Rosyjska firma oferuje szeroki zakres urządzeń piekarniczych (wyposażenie do wyrobu chleba, piece 
piekarnicze itp.) z Rosji i innych krajów. Firma poszukuje dystrybutorów i firm potrzebujących urządzeń do produkcji pieczywa. 
Oczekiwany rodzaj współpracy to umowa usług dystrybucyjnych. 

[RU / BRRU20160331001] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży cukru, płatków i suchej żywności oraz w dystrybucji 
produktami warzywnymi poszukuje producentów za granicą, z którymi nawiąże współpracę w oparciu o umowę dystrybucyjną. 

[SE / BOSE20160330001] Szwedzka firma z sektora MŚP produkuje zabawki pluszowe i miękkie dziecięce meble dla przedszkoli i szkół w 
krajach skandynawskich. Firma oferuje szeroką gamę produktów, wszystkie materiały, z których korzysta posiadają certyfikaty i są wolne 
od toksyn. Obecnie firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów w krajach poza Skandynawią. 

[SE / BOSE20160427001] Szwedzka firma specjalizująca się w urządzeniach poprawiających stan powietrza w pomieszczeniach, takich jak 
oczyszczacze powietrza, nawilżacze, osuszacze oraz generatory ozonu stosowanych do usuwania nieprzyjemnych zapachów poszukuje 
dystrybutorów. 

[SE / BOSE20160503001] Szwedzka firma opracowała aplikację (iPad, iPhone) dedykowaną małym hotelom, pensjonatom typu Bed and 
breakfast, kwaterom noclegowym, wynajmom poprzez AirBnb, itd., które chcą zaopiekować się swoimi gośćmi w najlepszy możliwy 
sposób. Aplikacja oferuje hotelom kalendarz rezerwacji, informacje dla gości, sprawozdania i wiele więcej w bardzo łatwej w użyciu 
aplikacji na iPhone i iPad. Firma poszukuje kontaktu w prasie biznesowej funkcjonującej w środowisku hoteli, kwater noclegowych, branży 
związanej z zakwaterowaniem wakacyjnym, w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy o świadczeniu usług takich jak kampania 
promocyjna/reklamowa. 

[SE / BRSE20160411001] Szwedzka firma szuka producenta plastrów z nadrukiem. Plastry powinny być wykonane z ekologicznego i 
nieszkodliwego materiału, oraz powinny być zapakowane. Producent plastrów powinien być w stanie nadrukować różne wzory na 
plastrach i zapewnić i pakowanie. Partner powinien zachować standardy związane z etyką i działać w zgodzie z koncepcją społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 

[SE / BRSE20160411002] Szwedzka firma, która jest projektantem i producentem oryginalnych szwedzkich butów (drewniaków) 
poszukuje partnerów do współpracy zarówno przez podwykonawstwo jaki i umowy produkcyjne. Głównymi rynkami szwedzkiej firmy są 
kraje skandynawskie, ale także inne rynki międzynarodowe, jak chociażby szeroki rynek europejski, jak również rynek amerykański. 

[SE / BRSE20160418001] Szwedzka firma produkująca innowacyjne wózki dla dzieci, które mogą być stosowane dla dzieci od 9 kg do 22 
kg, poszukuje podwykonawcy kółek na całym świecie. Wózek jest bardzo elastyczny i będzie wykorzystywany głównie w obszarach 
miejskich przez aktywnych rodziców "on‐the‐go". Obecnie firma poszukuje podwykonawcy kółek do wózka dziecięcego, zarówno stałych i 
obrotowych oraz hamulców. 

[SE / BRSE20160421001] Szwedzki dostawca produktów do dekoracji, bezpieczeństwa, budownictwa i oprogramowania dla 
budowlańców poszukuje 1‐2 partnerów do produkcji. Firma w szczególności poszukuje producentów parapetów z płyty MDF i 
producentów drewnianych wsporników. Najchętniej jeśli jeden partner produkowałby i parapety i wsporniki. 

[SG / BOSG20160512001] Firma z Singapuru specjalizująca się w systemach odnawiania, naprawie komponentów oraz nanoszeniu 
warstw ochronnych metodom napawania poszukuje partnerów i oferuje swoje usługi za pośrednictwem następujących rodzajów 
współpracy: umowa produkcyjna, outsourcing, świadczenie usług, podwykonawstwo.Usługi eksperckie dostarczone przez firmę mogą być 
stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle lotniczym, morskim, paliwowym i produkcyjnym. 

[SI / BOSI20160128001] Niewielka słoweńska firma produkuje filament do drukowania 3D. Obecnie jest on produkowany z plastiku ABS, 
ale firma ma zamiar poszerzyć produkcję o inne nowe i innowacyjne materiały. Producent szuka dystrybutorów i partnerów komercyjnych 
oraz umów outsourcingowych z firmami o ugruntowanej pozycji na rynku druku 3D. 
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[SI / BRSI20160201001] Słoweńska firma oferuje usługi importu i dystrybucji wyrobów medycznych oraz urządzeń, gadżetów 
pomocniczych służących leczeniu/polepszaniu stanu zdrowia pacjentów i ułatwiających pracę personelu medycznego oraz opiekunów. 

[SK / BOSK20160425001] Słowacka firma działa w segmencie wydobycia i przetwórstwa naturalnego zeolitu i produkcji dla rolnictwa (w 
tym rolnictwa ekologicznego) opartej na bazie naturalnego zeolitu. Firma oferuje dodatek do pasz dla zwierząt (dla bydła i drobiu), 
dodatek mineralny do ściółki zwierzęcej, glebę i nawozy. Przedsiębiorstwo poszukuje doświadczonych agentów lub dystrybutorów na 
terenie UE i poza nią współpracujących na zasadzie porozumienia o współpracy. 

[TN / BOTN20160112001] Tunezyjska firma specjalizującą się w produkcji wyrobów cukierniczych (twarde cukierki i lizaki, gumy do żucia, 
cukrowe lub bezcukrowe pastylki, chałwa z dodatkiem cukru) posiada duże doświadczenie w międzynarodowej dystrybucji (obecną w 
ponad 20 krajach). Obecnie poszukuje partnerów we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Polsce, Serbii i Rumunii w oparciu o 
umowy usług dystrybucyjnych. 

[TR / BOTR20151015002] Turecka firma włókiennicza została założona w 2006 roku i produkuje tkaniny i dzianiny produktów odzieży 
sportowej do codziennego użytku. Firma poszukuje dystrybutorów i partnerów w celu rozwinięcia swoich produktów na rynkach 
europejskich. 

[TR / BOTR20151215006] Turecka firma specjalizująca się w produkcji żywności fermentowanej poszukuje dystrybutorów i agentów, 
którzy mają dobre relacje z dużymi sieciami supermarketów i hurtowni na wszystkich rynkach europejskich. Firma produkuje powszechnie 
spożywane wysokiej jakości produkty żywnościowe, takie jak marynaty, pikle, sosy z oliwek i jest dostawcą w lokalnych i krajowych 
łańcuchach dostaw. Produkty spełniają wszystkie tureckie i europejskie standardy żywności i zdrowia. 

[TR / BOTR20151222001] Turecka firma produkująca maszynerię rolniczą specjalizuje się w produkcji złożonych maszyn do karmienia, 
dojarek, parowników, pługów do osuszania, grabi, butelek do karmienia zwierząt, rozdrabniaczy pasz oraz akcesoriów rolniczych 
poszukuje dystrybutorów i agentów. Firma może również produkować maszyny na zamówienie. 

[TR / BOTR20151229001] Turecka firma, która reprezentuje szeroki zakres urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych z wysokimi 
standardami jakości poszukuje dystrybutorów i agentów, którzy mają dobre relacje z różnymi sektorami, w tym tworzyw sztucznych, 
tkanin, żeliwa i stali oraz maszyn i urządzeń. 

[TR / BOTR20151229003] Turecka firma ‐ producent i eksporter szerokiej gamy wysokiej jakości zapasowych części do maszyn i urządzeń ‐ 
poszukuje na wszystkich europejskich rynkach dystrybutorów i agentów z dobrymi relacjami w różnych sektorach, takich jak np.: cement, 
tekstylia, szkło, produkty spożywcze, motoryzacja, rolnictwo, tworzywa sztuczne, opakowania, budownictwo, chemia. 

[TR / BOTR20151231006] Turecka firma jest jednym z wiodących producentów aluminiowych odparowywalników do przechowywania 
płynnego azotu LIN, płynnego gazu naturalnego LNG, płynnego argonu LAR, płynnego tlenu LOC oraz płynnego dwutlenku węgla LIC. 
Firma poszukuje długoterminowych umów z partnerami zainteresowani promocją i sprzedażą ich produktów na rynkach europejskich. 

[TR / BOTR20160209001] Turecka firma specjalizująca się w produkcji toreb ze skóry i tkanin oraz akcesoriów poszukuje partnerów do 
dystrybucji. Każdy etap produkcji od projektu do serwisu jest zgodny z normą ISO 9001:2008 i certyfikatem jakości SEDEX w celu 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Potencjalni partnerzy winni być zaangażowani w sprzedaż toreb skórzanych i akcesoriów w 
swoich regionach. 

[TR / BOTR20160322001] Turecka firma specjalizująca się w produkcji osprzętu do kadłubów oraz amortyzatorów autobusowych dla 
przemysłu części samochodowych poszukuje dystrybutorów lub hurtowników w krajach europejskich. 

[UA / BOUA20151117001] Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji nawozów organiczno‐mineralnych oraz substancji 
próchnicowych opartych na ukraińskim czarnym torfie poszukuje dystrybutorów. 

[UA / BOUA20160126001] Ukraińska firma jest jednym z liderów producentów słodyczy na rynku ukraińskim. Ich asortyment obejmuje 
ponad 100 rodzajów wyrobów cukierniczych (mieszanki i wyroby czekoladowe) Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. 

[UA / BOUA20160301001] Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji niewielkich inkubatorów jajek oraz owoskopów (urządzeń do 
badania jakości jajek) pod własną marką. Firma poszukuje pośredników i dystrybutorów. 

[UK / BOUK20150325001] Brytyjska firma prowadzi największy w Wielkiej Brytanii bank krwi pępowinowej oraz pierwszy i wiodący bank 
komórek macierzystych w tym kraju. Firma posiada 50% udział w rynku i poszukuje dystrybutorów oraz agentów w celu ekspansji na 
nowe rynki. Firma poszukuje partnerów posiadających kontakty wśród ginekologów, położników oraz lekarzy w celu podpisania umowy 
agencyjnej lub dystrybucji. 

[UK / BOUK20150907001] Ta brytyjska firma dostarcza superszybkie szerokopasmowe systemy o prędkościach do 45MBit/s dla 
zastosowań domowych oraz dla firm, stosując dwukierunkową łączność satelitarną. Zaletą jest to, że system szybkiego 
szerokopasmowego zasięgu może być dostarczany w trudnodostępnych miejscach dzięki prostej instalacji oraz ekonomicznej taryfie 
dostosowanej do potrzeb. Firma oferuje partnerom w kraju i za granicą umowy o świadczenie usług. Firma oferuje również techniczne 
usługi doradcze jako podwykonawca. 

[UK / BOUK20151216005] Brytyjska firma produkuje naturalne soki z owoców i warzyw pozyskiwane za pomocą unikalnego procesu 
ciśnieniowego tłoczenia na zimno. Oferowane napoje i soki są bogate w witaminy i składniki odżywcze. Firma poszukuje partnera 
dystrybucyjnego, który będzie wspierał sprzedaż i dystrybucję produktów do punktów sprzedaży detalicznej. 
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[UK / BOUK20160211002] Brytyjska firma świadcząca usługi doradcze z zakresu energetyki jądrowej, specjalizująca się w ochronie 
środowiska i zarządzaniu odpadami radioaktywnymi, ich likwidacji oraz zarządzaniu procesami bezpieczeństwa, poszukuje partnerów z 
UE, zwłaszcza z Francji, którzy mogą zapewnić komplementarne usługi i są zainteresowani wejściem na rynek brytyjski. Współpraca może 
być realizowana w formie umowy podwykonawstwa lub umowy o świadczenie usług. 

[UK / BOUK20160218005] Brytyjska firma produkująca wysokiej jakości skwarki wieprzowe poszukuje dystrybutorów i hurtowników w 
całej Europie. Skwarki to specjał spożywany na całym świecie, znany pod różnymi nazwami: skórki wieprzowe, Chicharrones, Grattons, 
GKnabbelspek... Brytyjski producent poddaje wieprzowinę potrójnemu gotowaniu i doprawia ją nie używając wzmacniaczy smaku. 

[UK / BOUK20160219003] Brytyjska agencja projektowa marki i środowiska z dwudziesto pięcioletnim doświadczeniem poszukuje umowy 
usługowej z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego i hotelarstwa, którzy potrzebują pomocy i wsparcia przy wchodzeniu na nowe 
rynki. Ta brytyjska firma współpracuje zarówno z przedsiębiorcami jak i uznanymi markami, aby stworzyć efektowne i bezproblemowe 
doświadczenia marki. 

[UK / BOUK20160219004] Brytyjska firma zajmująca się brandingiem oraz projektowaniem środowiskowy z siedzibą w Londynie i 25‐
letnim doświadczeniem na rynku poszukuje partnerów z sektorów handlu detalicznego i turystycznego, które poszukują pomocy we 
wchodzeniu na nowe rynki. Firma współpracuje z nowymi firmami, jak i takimi, które posiadają ugruntowaną pozycję w celu stworzenia 
całościowych i wpływowych marek. 

[UK / BOUK20160223002] Brytyjska firma ‐ producent najwyższej jakości skwarek wieprzowych, poszukuje hurtowników i dystrybutorów 
z ugruntowanymi kontaktami oraz doświadczeniem w sektorze żywności (zwłaszcza przekąsek), gotowych podjąć się sprzedaży 
oferowanych produktów na podstawie umowy dystrybucji. Firma oferuje szeroką gamę smaków oraz opakowań do sprzedaży produktu w 
barach, hotelach, automatach, sklepach spożywczych oraz w sklepach prezentowych/upominkowych. 

[UK / BOUK20160302001] Brytyjska firma projektująca na zamówienie ubrania typu „surowy" street wear, biżuterię i akcesoria na rynek 
męskich artykułów odzieżowych poszukuje dystrybutorów i / lub przedstawicieli handlowych. 

[UK / BOUK20160311001] Brytyjska firma, która projektuje i dostarcza pozapaliwowe rozwiązania płatnicze oferuje operatorom flot 
towarowych i firmom logistycznym system płatności bezgotówkowych za usługi, takie jak parking, mycie, opłaty drogowe, regeneracja i 
naprawy ze scentralizowanej platformy rachunkowości oraz jedną fakturę bez żadnych ukrytych opłat. Oferowana jest umowa usługowa. 

[UK / BOUK20160330002] Firma z północnowschodniej Anglii specjalizuje się w usługach lotniczych z użyciem dronów (UAV) oferuje 
doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji zasobów, dozorowaniu gruntów i budynków w 2D/3D, analizie wolumetrycznej,jak również 
powietrznej kinematografii 4K HD. Firma oferuje współpracę na bazie umowy usługowej europejskim partnerom z przemysłów ropy i 
gazu, energetyki wiatrowej i solarnej, służbom interwencyjnym, rządowym agencjom bezpieczeństwa i zarządzania klęskami. 

[UK / BOUK20160405003] Brytyjska firma biotechnologiczna opracowała technologię złożonej hodowli komórek, która umożliwia 
badanie dziesiątek tysięcy protokołów w jednym eksperymencie, by zidentyfikować zoptymalizowane protokoły dla końcowego punktu 
komórki. Firma poszukuje partnerów biznesowych by współtworzyć leki małocząsteczkowe do terapii komórkowej i genetycznej na 
podstawie umowy joint venture lub by wdrożyć tą technologię na podstawie umowy przejęcia. 

[UK / BOUK20160405004] Brytyjska firma poszukuje spółek z siedzibą w Europie, USA, Kanadzie i Japonii do zaangażowania w CSR 
(społeczna odpowiedzialność firmy) poprzez oferowanie projektów usług ekosystemów do umów finansowych, mających na celu ochronę 
lasów deszczowych w Brazylii. Firma zapewnia uwierzytelnione i wiarygodne kompensowanie emisji dwutlenku węgla poprzez płatności 
za usługi ekosystemów. Kompensowanie emisji dwutlenku węgla jest osiągane poprzez wdrożenie mechanizmu UNFCCC: REDD + 
(redukcja emisji z wylesiania i degradacji lasów) 

[UK / BOUK20160407001] Innowacyjna firma brytyjska z która opieki zdrowotnej produkuje i sprzedaje produkty do zwalczania bólu od 
20 lat. Obecnie firma poszukuje dystrybutorów urządzenia terapeutycznego klasy IIa do zwalczania bólu impulsami pola elektro‐
magnetycznego. 

[UK / BOUK20160408001] Firma brytyjska uruchomiła produkcję nowej gamy sosów łączących sos pomidorowy i musztardę. Firma 
poszukuje dystrybutorów w całej Europie, aby sprzedać swoje produkty partnerom detalicznym i ekskluzywnym delikatesom. 

[UK / BOUK20160411002] MŚP z Wielkiej Brytanii z 35‐letnim doświadczeniem w dostarczaniu kawy, mieszania, pieczenia i pakowania 
oraz innych usług dla indywidualnych klientów oraz dla sieci hotelarskiej, handlu detalicznego i cateringu oferuje usługi dostosowane do 
indywidualnych potrzeb. Firma chciałaby nawiązać i rozwijać rynek rzemieślniczych etykiet kawy. Dostępna jest pełna elastyczność w 
zakresie rodzajów kawy, wielkości produkcji i rodzajów opakowań. Oferowana jest zarówno produkcja, outsourcing oraz serwis na 
zasadach umowy o podwykonawstwie. 

[UK / BOUK20160412001] Projektant i producent z Wielkiej Brytanii opracował innowacyjne urządzenie audio i multimedialny 
przewodnik podręczny do użytku w muzeach, galeriach sztuki i zabytków kultury. To urządzenie zawiera bardzo trwałe etui do iPod'a 
Touch i system ładowania z CMS i jest specjalnie zaprojektowany do noszenia na smyczy. Firma poszukuje organizacji lub 
przedsiębiorstwa działającego w kulturze, szkoleń lub wydarzeń kulturalnych. Projektant zamierza sprzedawać swoje urządzenie poprzez 
nawiązanie umowy dystrybucyjnej. 
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[UK / BOUK20160412003] Brytyjska stocznia z 30‐letnim doświadczeniem w projektowaniu i budowie profesjonalnych łodzi roboczych 
poszukuje agentów sprzedaży w UE. Jednostki do 40 m długości oraz sztywne niezatapialne łodzie (RIB) do 24 m długości, w tym 
pilotówki, łodzie robocze, łodzie do obsługi farm wiatrowych, dozorówki, jednostki patrolowe i wojskowe, pasażerskie itp. Firma 
przewiduje wzrost sprzedaży w UE, gdzie rynki są silne i dają możliwość uzyskania wysokich dochodów przez agentów z dobrymi 
kontaktami. 

[UK / BOUK20160412004] Brytyjska firma specjalizująca się w szkoleniach z obszaru rozwoju umiejętności funkcjonalnych dla 
matematyków, z języka angielskiego oraz ICT poszukuje partnerów w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii za pośrednictwem umów o 
świadczenie usług lub wspólnych przedsięwzięć w celu opracowania i dostarczania programów szkoleniowych, pozwalających zwiększyć 
możliwości zatrudnienia obywateli w Wielkiej Brytanii i za granicą. 

[UK / BOUK20160412005] Firma z Wielkiej Brytanii produkuje szeroką gamę folii odblaskowej, idealne rozwiązanie aby sprostać 
wymaganiom cieplnym izolacyjność budynków rolniczych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów w całej Europie celem sprzedaży 
swoich wysokiej wydajności membran dla przemysłu drobiarskiego i w innych budynkach żywego inwentarza. 

[UK / BOUK20160413001] Ta brytyjska firma dostarcza interaktywne technologie wiązki światła dla sektora edukacji (w tym specjalne 
potrzeby edukacyjne), rekreacji, imprez i wydarzeń/życie nocne. Oferowane produkty mogą być scalone ze specjalnymi wzorami 
eksponatów muzealnych, wykorzystane w trakcie spektakli angażujących zmysły, w basenach interaktywnych, urządzeniach 
zewnętrznych. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i przedstawicieli w krajach europejskich, aby pomóc im rozwijać ich działalność 
za granicą i spełniać rosnące zainteresowanie i oczekiwania ze strony klientów międzynarodowych. 

[UK / BOUK20160419002] Młoda i dynamicznie rozwijająca się firma z Wielkiej Brytanii specjalizuje się w dystrybycji napojów opartych na 
rumie. Firma poszukuje dystrybutorów ich unikalnych i oryginalnych produktów. 

[UK / BOUK20160419003] Brytyjski dostawca produktów elektrycznych oraz części zamiennych dla wiodących producentów pojazdów 
specjalistycznych, producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), dostawców oryginalnego wyposażenia (OES) oraz podwykonawców, 
poszukuje dystrybutorów i agentów na całym świecie. Oferowany asortyment motoryzacyjny obejmuje: czujniki sterowania silnikiem, 
przewody rurowe i klipy, pióra wycieraczek, przekaźniki kierunkowskazów ("flasher unit"), klaksony, cewki zapłonowe, filtry paliwa, 
wentylatory chłodnicy, elementy silnika Diesla. 

[UK / BOUK20160420001] Brytyjska firma opracowała i opatentowała pod własną marką, linię produktów zabezpieczających listy i 
skrzynkę pocztową. Skupiając się na działaniach prewencyjnych, oferowane produkty mogą wyeliminować wszelkie ryzyko związane z 
dostarczaną pocztą (m.in.: zagrożenie podpaleniem, pożar, włamanie, kradzież, powódź). Firma poszukuje partnerów biznesowych z 
doświadczeniem w dostarczaniu podobnych produktów, gotowych zająć się ich sprzedażą w ramach umowy licencyjnej lub 
dystrybucyjnej. 

[UK / BOUK20160425001] Założona w 2013 roku brytyjska firma z Londynu specjalizująca się w dystrybucji zdrowego jedzenia i napojów 
poszukuje partnerów w Europie. Firma liczy na stałą współpracę z dystrybutorami posiadającymi ugruntowaną pozycję na rynku zdrowych 
produktów żywnościowych. Firma oferuje wyłączność na dany kraj. Firma posiada obroty w wysokości 13 mln funtów na rynkach Wielkiej 
Brytanii i Australii. Firma oferuje wodę kokosową, olej kokosowy oraz chipsy kokosowe bez zawartości glutenu. 

[UK / BOUK20160427001] Grupa badawcza brytyjskiego pochodzenia opracowała metaliczno ceramiczne płyty kompozytowe, składające 
się ze wzoru elementów metalicznych i ceramicznych zamkniętych w piankowym rdzeniu metalowym i zabezpieczonych zewnętrznymi 
powierzchniowymi arkuszami ze stali nierdzewnej. Nowatorski produkt bezpieczeństwa poddano badaniom i pokonał najnowszą 
generację narzędzi do cięcia stosowanych do naruszenia bariery bezpieczeństwa. Grupa poszukuje dystrybutorów, którzy mogą 
dostarczyć rozwiązanie użytkownikom końcowym lub firm, które chcą kupić licencję produkcyjną. 

[UK / BOUK20160427003] Rodzinny biznes z Wielkiej Brytanii, zajmujący się produkcją żywności bezglutenowej w postaci dań gotowych 
do spożycia, poszukuje dystrybutorów. Firma wspiera również edukację na temat żywności mającą na celu zwiększenie świadomości na 
temat celiakii i spożywania zdrowej żywności. 

[UK / BOUK20160428001] Brytyjska firma od 9 lat produkuje wysokiej jakości, specjalistyczne związki chemiczne używane w przemyśle 
biotechnologicznym, farmaceutycznym i w produkcji antybiotyków jak również biopestycydy używane w rolnictwie. Firma oferuje umowę 
o świadczenie usług produkcyjnych i outsourcing. 

[UK / BOUK20160429001] Ten brytyjski producent urządzeń do ćwiczeń wspomaganych elektrycznie opracował kompleksowy zestaw 
sprzętu na rynek użytkowników nietradycyjnych siłowni. Z wielu maszyn przeznaczonych do oddzielnych i wspomagających ćwiczeń dla 
każdej części ciała, popularne są maszyny dla bardziej dojrzałych i mniej zdolnych fizycznie. Po ostatniej ekspansji w Wielkiej Brytanii firma 
obecnie poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych za granicą w celu promocji urządzeń oraz zwiększenia ich obecności na 
rynkach międzynarodowych. 

[UK / BOUK20160429003] Wydawca z Południowo‐Zachodniej Wielkiej Brytanii i zarazem przedsiębiorstwo wspierające lokalne grupy 
społeczne, utalentowanych artystów i pisarzy, promuje zrównoważony rozwój, rozwój społeczny, artystyczne talenty i integracje 
społeczną. Obecnie już współpracuje z miastem partnerskim i innymi miastami lecz organizacja poszukuje nowych partnerów celem 
zawiązania nowych umów dotyczących usług w celu wzmocnienia więzi kulturowych. 

[UK / BOUK20160429004] Brytyjska firma dostarczająca unikalny system obudowy grzejników radiacyjnych z użyciem innowacyjnych 
materiałów i technologii projektowania poszukuje dystrybutorów w Europie. 



str. 16/18 

[Symbol	kraju		pochodzenia	oferty	/	nr	referencyjny]	treść	oferty	

[UK / BOUK20160429005] Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w przestrzennych systemach zarządzania informacjami opracowała 
zintegrowany pakiet produktów geoprzestrzennych obejmujący stacjonarne, internetowe aplikacje wykorzystujące oparte o powszechnie 
dostępne standardy, odpowiednie zarówno dla organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Firma oferuje usługi umów 
dystrybucyjnych 

[UK / BOUK20160503001] Brytyjska firma ze Szkocji zajmuje się produkcją półprzewodnikowych, niskonapięciowych, szybkich sensorów 
CO2. Firma poszukuje dystrybutorów za granicą. Firma jest liderem w produkcji detektorów opartych na absorpcji podczerwieni. Firma 
poszukuje partnerów posiadających kontakty w sektorach lotniczym, transportowym, rolniczym, HVAC, nurkowym, medycznym 
przemysłowym lub bezpieczeństwa. 

[UK / BOUK20160506001] Rodzinna brytyjska firma z ponad 25‐letnim doświadczeniem w produkcji tworzyw sztucznych metodą wtrysku 
oferuje wszechstronne możliwości kooperacji – produkcja, dostawca elementów z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo i 
produktów przeznaczonych do stosowania w szerokim zakresie sektorów przemysłu. Firma może wytwarzać produkty w przedziale 
wagowym od 1 g do 10 kg. Firma oferuje umowy outsourcingowe i serwisowe. 

[UK / BOUK20160509002] Firma brytyjska produkuje i instaluje systemy betonowych barier bezpieczeństwa, które są wykorzystywane do 
ochrony obiektów wojskowych i rządowych oraz innych lokalizacji cywilnych w celu odpowiedniego zapobiegania zagrożeniom 
drogowym. Firma szuka producentów betonu, którzy mogliby produkować opatentowane bariery bezpieczeństwa brytyjskiego 
przedsiębiorstwa i sprzedawać je na swoich rynkach w ramach umowy licencyjnej. 

[UK / BOUK20160509004] Brytyjski producent i dostawca bezgotówkowych rozwiązań płatniczych na bazie kart oraz oraz innych 
środków, które eliminują płatności gotówkowe, redukują oszustwa i upraszczają procedury administracyjne dotyczące płatności. Firma 
jest gotowa nawiązać współpracę w ramach umów o świadczenie usług z operatorami w branży samochodów ciężarowych i myjni 
samochodów ciężarowych. 

[UK / BOUK20160510001] Brytyjska firma zajmująca się oddziaływaniem społecznym poszukuje nowych dróg do transformacji 
następnych pokoleń. Firma posiada sukcesy potwierdzone nagrodami w kwestii identyfikacji prawdziwych problemów społecznych, w 
tworzeniu zrównoważonych i efektywnych rozwiązań oraz ich wdrażaniu w społecznościach, którym służyła. Osiąga to głównie dzięki 
prawnie chronionej wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk. Firma poszukuje partnerów, najlepiej z sektora edukacji w celu udzielenia im 
licencji na programy rozwojowe lub w celu współpracy na zasadzie spółki joint venture. 

[UK / BOUK20160510002] Brytyjskie przedsiębiorstwo opracowało intuicyjną platformę oprogramowania cyfrowych wyświetlaczy, która 
pozwala organizacjom na szybkie projektowanie i wyświetlanie informacji na ekranach cyfrowych. Firma poszukuje partnerów na nowych 
rynkach działających w branży cyfrowych wyświetlaczy do współpracy w ramach umowy dystrybucji. 

[UK / BOUK20160510003] Brytyjska firma opracowała platformę internetową do dopasowywania przedsiębiorców z inwestorami. Firma 
poszukuje szerokiego grona partnerów działających w społecznościach finansowania biznesu do przyłączenia się do rosnącej sieci 
oferującej wsparcie dla rozwijających się firm. Firma oferuje umowy usługowe dla firm szukających finansowania oraz możliwości joint 
venture z inwestorami i ośrodkami dla firm typu start‐up. 

[UK / BOUK20160510005] Brytyjska firma z biurami w Londynie i Nottingham, oferuje konsultacje i porady nt., w jaki sposób małe i 
średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z oferowanej przez nią infrastruktury IT wyposażonej w nowoczesną linię. Prezentowane 
rozwiązania zapewniają zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie produktywności. Posiadając doświadczenie, firma jest gotowa zaoferować 
współpracę w ramach umowy o świadczenie usług firmom różnej wielkości oraz organizacjom z sektora prywatnego. 

[UK / BOUK20160511001] Brytyjski browar produkuje różne rodzaje piwa, począwszy od swoich podstawowych piw po różne specjalne 
włączając piwa z niską zawartością alkoholu oraz bezglutenowe. Produkty firmy zdobyły wiele nagród. Po rozpoczęciu eksportu 
produktów firma jest obecnie zainteresowana rozwojem na rynkach międzynarodowych poprzez zawarcie umów dystrybucyjnych oraz 
handlowych. Firma jest również otwarta na współpracę we wspólnych projektach piwowarskich (wzajemna produkcja). 

[UK / BOUK20160518002] Firma ze wschodniej Anglii specjalizuje się w pracach badawczo‐rozwojowych, projektowaniu, produkcji i 
dostawie środków filtrujących do poprawy napowietrzania w stacjach obróbki biologicznej. Produkty poprawiają napowietrzanie w 
szeregu zastosowań od miejskiej oczyszczalni ścieków do sadzawki ogrodowej. Firma poszukuje doświadczonych partnerów 
przemysłowych do współpracy opartej na umowach agencji handlowej i usług dystrybucji. 

[UK / BOUK20160518003] Brytyjska firma z branży elektronicznej, poszukuje dystrybutorów w celu sprzedaży systemu kontroli i 
monitoringu wyładowań elektrostatycznych, który sprawdza urządzenia i przyrządy uziemiające, rejestrując jednocześnie wyniki takiej 
kontroli. 

[UK / BRUK20160315001] Ta brytyjska firma produkuje naturalnych soków produkowanych za pomocą unikalnego procesu ciśnieniowego 
tłoczonego na zimno. Soki są bogate w witaminy i składniki odżywcze. Poszukiwany partner powinien produkować ten produkt w Holandii 
w celu wysyłki do innych rynków eksportowych. 

[UK / BRUK20160322002] Londyńskie MŚP opracowało innowacyjny, inteligentny, blokujący pakiet programistyczny (SDK), pakiet 
sprzętowy (HDK) / dane dotyczące produkcji oraz interfejsu programowania aplikacji (API), gotowe do dodania do każdego istniejącego 
elektronicznego zamka w celu jego unowocześnienia. Inteligentny zamek sterowany jest blokadą i dostosowany do inteligentnych 
telefonów. Firma poszukuje producenta oryginalnego wyposażenia (OEM), w celu zawarcia umowy produkcyjnej. 



str. 17/18 

[Symbol	kraju		pochodzenia	oferty	/	nr	referencyjny]	treść	oferty	

[UK / BRUK20160417001] Firma z Wielkiej Brytanii zaprojektowała nową formę ochrony/pokrowca dla rowerów. Wynalazek cechuje 
lepsza izolacja od czynników pogodowych niż zwykłe pokrowce oraz zawiera w zestawie system mocowania do ściany, który zapewnia 
bezpieczeństwo i pozwala na złożenie pokrowca na płasko do ściany gdy nie jest używany. Produkt wykonany jest z rurek 
stalowych/aluminiowych i wodoodpornego materiału. Firma szuka partnerów produkcyjnych do zginania/spawania rurek, do krojenia i 
szycia pokrowca oraz do składania i pakowania produktu. 

[UK / BRUK20160420001] Brytyjska firma opracowała i opatentowała linię zabezpieczeń dotyczących skrzynek na listy oraz skrzynek 
pocztowych. Oferowany produkt może wyeliminować wszystkie kwestie związane z ryzykiem uszkodzenia przesyłki (pożar, włamanie, 
kradzież przesyłki, zalanie. Firma poszukuje certyfikowanych europejskich lub światowych producentów (cert. 9001) w celu produkcji 
blaszanych skrzyń, obudowy i innych elementów. Nawiąże współpracę w ramach umowy produkcyjnej. 

[UK / BRUK20160425001] Brytyjski dystrybutor wyrobów podłogowych poszukuje dostawców podłóg twardych, miękkich oraz 
akcesoriów podłogowych, w celu powiększenia swojej oferty, a także jako alternatywy dla obecnego portfela swoich produktów. Firma 
oferuje współpracę w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[UK / BRUK20160426002] Firma z Wielkiej Brytanii szuka podwykonawcy usług z zakresu e‐learningu, wirtualnej rzeczywistości i grafiki 
komputerowej przy użyciu programów: Articulate, Captivate, Unity platform, Unreal Engine, Max and Maya software. 

[UK / BRUK20160502001] Brytyjska firma opracowała nowatorskie i wysoce ochronne torby do sportów ekstremalnych, takie jak worki 
na deski surfingowe, wiosła, torby golfowe i torby rowerowe. Firma poszukuje producentów tekstyliów w celu zawarcia umowy 
produkcyjnej do produkcji toreb z możliwością zszywania dużych elementów. 

[UK / BRUK20160504001] Projektant i sprzedawca markowych koszulek polo, t‐shirt, koszulek, kurtek i bluz poszukuje producenta w 
Europie. 

[UK / BRUK20160504002] Brytyjskie MŚP specjalizujące się w projektowaniu produktów leczniczych opracowało ostatnio unikatowy 
podkoszulek dla pacjentów chorujących na raka, który zapobiega przypadkowemu usunięciu dopasowanych linii. Firma poszukuje 
potencjalnych producentów ze środkowo‐wschodniej Europy i południowo‐zachodniej Azji w celu podpisania umowy produkcyjnej. 

[UK / BRUK20160505001] Brytyjska firma zajmująca się produkcją szerokiej gamy 100% organicznych mieszanek przyprawowych, past 
curry, sosów, marynat i dipów poszukuje producentów i dostawców organicznego chrzanu wasabi, papieru ryżowego. Oferuje współpracę 
opartą o umowy dystrybucyjne i produkcyjne. 

[UK / BRUK20160509001] Ta szybko rozwijająca przyszłościowe myślenie agencja handlowa oferuje wszechstronne kanały sprzedaży i 
dystrybucji dla klientów, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w Wielkiej Brytanii. Firma działa na arenie międzynarodowej w różnych 
sektorach, w tym moda, kosmetyki, produkty wellness, produkty spożywcze (nie świeże), produkty naturalne, meble do domu. Firma 
oferuje swoje usługi na podstawie umowy handlowej i poszukuje firm, które chciałyby ukierunkować się na rynek brytyjski. 

[UK / BRUK20160511001] Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji mebli i produktów ekspozycyjnych dla powierzchni handlowych i 
komercyjnych, poszukuje producentów wysokiej jakości stolarki pakowanej w skrzynie i luzem. Firma jest zainteresowana nawiązaniem 
współpracy w oparciu o joint venture i/lub umowę produkcyjną. 

[UK / BRUK20160513001] Ten brytyjski dostawca i producent mebli sypialnianych i akcesoriów działający na rynku od ponad 15 lat jest 
jednym z wiodących w kraju dostawców wykonanych na miarę ram łóżek. Specjalizuje się w drewnianych łóżeczkach dziecięcych, obecnie 
prowadzi sprzedaż takich produktów jak łóżka piętrowe. Firma obecnie poszukuje możliwości zwiększenia sprzedaży i poszukuje 
doświadczonych producentów mebli drewnianych w Europie w celu zawarcia długotrwałej umowy produkcyjnej. 

[UK / BRUK20160524001] Brytyjski projektant luksusowych, jedwabnych strojów codziennych i jedwabnych, bawełnianych strojów 
plażowych poszukuje producenta, który pracuje na cienkich jedwabnych tkaninach i produkuje stroje codzienne, bieliznę nocną i 
jedwabne bawełniane plażowe narzutki. 

   



str. 18/18 

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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