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

	

Kraj Nr ref. Treść oferty 

AM BOAM20140625001 
Armeńska firma produkuje 25 rodzajów konserw (dżemy, warzywa w occie i kompoty). Firma 
poszukuje pośredników handlowych, jako dystrybutor lub przedstawiciel dla swojej produkcji. 

AM BOAM20140714001 
Armeńska firma produkująca dębowe beczki do win i brandy o pojemności od 10 do 100 i 250-700 
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli. 

BE BOBE20131126001 

Belgijska firma specjalizująca się w produktach związanych z bezpieczeństwem i komfortem 
pacjentów w szpitalach i centrach rehabilitacyjnych (urządzenia pionizujące, oparcia i produkty do 
nauki chodzenia) - poszukuje dystrybutorów. Firma opracowała szereg produktów profilaktycznych, 
które obejmują różne dyskretne, ale bardzo skuteczne formy pomocy. 

BE BOBE20150116002 

Belgijska firma specjalizuje się w badaniach naukowych oraz zarządzaniu projektami badawczymi, w 
których istotne jest praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania i kontroli medycznej, nadzoru 
bezpieczeństwa dla prowadzonych, w różnych obszarach terapeutycznych (min. onkologia, 
wirusologia, szczepionki), międzynarodowych badaniach klinicznych. Firma poszukuje partnerów 
działających w takich sektorach jak: farmacja, biotechnologia, urządzenia medyczne, w celu 
zawarcia współpracy w ramach umowy outsourcingowej, podwykonawstwa lub umowy o 
świadczeniu usług. 

BE BRBE20150223002 
Belgijska firma poszukuje partnera zdolnego do produkcji toreb z lekkich, naturalnych tkanin. Firma 
poszukuje producenta który będzie w stanie udowodnić uczciwą, etyczną i ekologiczną produkcję 
zgodną z jej strategicznym podejściem. 

BG BOBG20131217001 Bułgarski producent nasion słonecznika, rzepaku, kukurydzy i pszenicy, poszukuje dystrybutorów. 

BG BOBG20150126001 

Mała rodzinna firma z Bułgarii produkuje naczynia ze srebra próby 950 - kubki, dzbanki, filiżanki, 
tace, pudełka na biżuterię itp. Wszystkie wyroby robione są na zamówienie. Firma pracuje według 
projektów klienta lub może zaoferować swój projekt przed przystąpieniem do produkcji. Firma 
poszukuje dystrybutorów i oferuje podwykonawstwo i/lub wzajemną produkcję. 

BG BOBG20150126002 
Bułgarska firma zajmująca się handlem organicznym nawozem, produkowanym przez dżdżownice 
Kalifornijskie poszukuje dystrybutorów. Produkt jest przetestowany i certyfikowany, wyniki badań 
dostępne do wglądu. 

BG BOBG20150204001 

Bułgarska firma specjalizująca się w nadruku i projektowaniu wzorów na odzież wierzchnią oferuje 
pełny zakres usług, od szkicu, pracy w oparciu o zdjęcie czy próbkę, dopasowanie rozmiaru, 
rysowanie, kalkulację kosztów itp. poszukuje producentów odzieży zainteresowanych obopólną 
produkcją, outsourcingiem usług czy joint venture. 

CH BRCH20150401001 Szwajcarska firma z doświadczeniem w sektorze warzywniczym poszukuje producentów bądź 
dostawców specjalnych haków na pomidory lub haków rolkowych, które usprawnią pracę personelu. 

CZ BOCZ20130812001 

Czeska spółka zajmująca się projektowaniu i produkcją dla kuchni, rzeźników i naczyń dla kucharzy, 
produkcją noży i nożyczek gospodarstwa domowego, narzędzi ogrodniczych, przyborów 
higienicznych, narzędzi do cięcia, części do maszynek do mięsa i innych produktów poszukuje 
dystrybutorów. 

CZ BRCZ20141211001 Czeska firma projektująca litery z materiałów, chlorku winylu (PVC), drewna i drutu do wystroju 
wnętrz poszukuje producenta. 
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DE BODE20140307004 

Niemiecka firma, która działa w tworzeniu powłok metalowych oferuje anodowane powłoki części 
aluminiowych o długości około 1,1 metra. Zalety tego rodzaju pokrycia to np. ochrona przed korozją, 
a także odporność na ścieranie i stabilność. Powłoka jest dostępna w różnych kolorach. MSP 
poszukuje porozumień w zakresie produkcji, outsourcingu, umów o świadczenie usług z firmami z 
Europy Środkowej 

DE BODE20150209001 

Niemiecka firma, aktywna w dziedzinie projektowania dźwięku oraz w technologiach ICT, 
opracowała nową aplikację mobilną do narracji audiowizualnej. Aplikacja łączy w sobie i 
synchronizuje nagrania dźwiękowe ze zrobionymi zdjęciami. Firma poszukuje inwestorów. Chcąc 
dostosować swój produkt do potrzeb klienta, firma jest także zainteresowana współpracą w ramach 
umowy o świadczeniu usług. 

DE BODE20150210001 
Niemiecka firma opracowała działający pomysł biznesowy na niezależny system sprzedaży kawy na 
zewnątrz i w budynkach, oparty na trójkołowcu. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów jako 
franczyzobiorców lub licencjobiorców. 

DE BRDE20140703001 
Niemiecki międzynarodowy producent mebli biurowych i krzeseł pracy poszukuje podwykonawców w 
zakresie tapicerki. Potencjalni partnerzy powinni być w stanie zapewnić firmie z wysokiej jakości 
produktów i usług. 

DE BRDE20150506001 

Niemiecka firma jest dostawcą dla napędów i systemów o wysokiej precyzji do 500 W (Watt). 
Produkuje bezszczotkowe i szczotkowe DC (prąd stały) silniki z unikalnym bezżelazowym 
uzwojeniem. Płaskie silniki z rdzenia z żelaza uzupełniają nasz modułowy asortyment. Modułowy 
system obejmuje również: planetarną, ostrogę i specjalne głowice biegów, napędów wrzecion, a 
także kodery i elektroniki sterującej. Firma poszukuje producentów wrzecion, są one oferują umowę 
produkcyjną. 

DK BODK20150210001 
Duńska piekarnia poszukuje dystrybutorów, zainteresowanych sprzedażą duńskich ciastek 
maślanych na rynkach lokalnych. 

DK BRDK20150129002 
Mała Duńska firma produkująca oraz handlująca innowacyjnym sprzętem do nauczania i grami 
służącymi wzmożeniu zainteresowania dzieci teorią muzyki poszukuje producenta teczek z 
polipropylenu, które są używane do przechowywania kart i sprzętu do nauczania. 

DK BRDK20150511001 

Mały Duński projektant gryzaków i zabawek dla dzieci poszukuje producentów, którzy mogą 
produkować swoje biodegradowalne, bezpieczne produkty z naturalnego lateksu, w celu zawarcia 
porozumień produkcyjnych. Produkty muszą być zgodne z normą EN71 Europejskiej zgodności 
określający wymogi bezpieczeństwa dla zabawek. 

ES BOES20130719001 
Hiszpańska firma, producent metalowych pojemników do użytku zewnętrznego, 19" stojaków i 
skrzynek naściennych, poszukuje dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą tych produktów. 

ES BOES20131202002 
Hiszpańska firma zajmująca się handlem olejem spożywczym poszukuje dystrybutorów i agentów 
oraz firm zainteresowanych usługami outsourcingu. Firma oferuje oliwki, szafran oraz inne wysokiej 
jakości produkty jak organiczną oliwę z oliwek extra virgin. 

ES BOES20150204001 
Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w przechowywaniu wszelkiego rodzaju produktów: od 
konserw do produktów chemicznych, poszukuje partnera do zawarcia umowy z producentami lub 
dystrybutorami, które wymagają przechowywania logistycznego w Hiszpanii. 

ES BOES20150204003 
Hiszpańska firma zajmująca się produkcją wysokiej innowacyjnych obrazów dekoracyjnych 
poszukuje dystrybutorów lub też komercyjnej umowy agencyjnej. Firma ma wielką gamę 
tradycyjnych oraz innych obrazów. 

ES BOES20150223002 
Hiszpańska firma sprzedająca naturalne i sztuczne kamienie poszukuje dystrybutorów materiałów 
budowlanych. 

ES BOES20150514002 

Hiszpańska firma specjalizująca się w przetwórstwie mięsa ze świni iberyjskiej (szynka, łopatka, 
polędwica), z którego wytwarza kiełbasę oraz inne, zarówno gotowane, jak i wędzone, produkty 
mięsne, poszukuje partnerów z krajów UE oraz z krajów stowarzyszonych, do realizacji umów 
handlowych/dystrybucji. 

FR BOFR20140410001 

Francuska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją innowacyjnych, nowoczesnych i 
przyjaznych środowisku produktów oświetleniowych: solarnych lamp ogrodowych oraz LED-owych 
systemów oświetlenia ulic poszukuje odbiorców swoich produktów, szczególnie wśród lokalnych 
samorządów, hoteli, zarządzających miejscami publicznymi oraz firm z sektora ekoturystyki. 
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FR BOFR20141006001 

Francuskie laboratorium oferuje usługi w zakresie analizy i ekspertyzy przeciwutleniaczy (wiedza nt. 
działania cząsteczek obecnych w produkcie, określanie dokładnej dawki przeciwutleniaczy w 
przygotowaniu w celu optymalizacji przyszłych produktów, identyfikacja polifenoli...). Oferują usługi, 
outsourcing lub umowę o podwykonawstwo. 

FR BOFR20141219001 
Francuski producent koniaku, wina oraz soku winogronowego, sprzedający również Pineau pragnie 
wejść na zagraniczne rynki. Firma poszukuje godnych zaufania agentów i dystrybutorów. 

FR BOFR20150120001 

Francuska firma opracowała nową turbinę wiatrową o pionowej osi, na rynek domów 
jednorodzinnych i rezydencji oraz do przemysłowego zastosowania mieszkaniowego, z 
wykorzystaniem odpowiednich i opatentowanych rozwiązań. Turbina pracuje w ciszy, w dużym 
zakresie prędkości wiatru oraz potrafi uchwycić energię z turbulentnych i mocnych wiatrów. Firma 
poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów na całym świecie. 

FR BOFR20150205002 

Francuska firma opracowało mikro-cyfrowy aparat, który może nagrywać filmy z wysokiej jakości 
dźwiękiem z odległości kilku metrów w sposób ciągły lub kolejno w razie potrzeby. Aparat jest mały, 
dyskretny i może być schowany w kieszeni w celu kamuflażu, do stosowania na dzień lub nocy przez 
policjantów, żołnierzy, strażników, kurierów gotówkowych itp. Nagrane filmy można łatwo oglądać 
później na komputerze w celu identyfikacji złoczyńcy. Francuska firma oferuje swoje produkty i usługi 
w ramach umowy outsourcingowej. 

FR BRFR20141127001 

Francuski e-sklep specjalizuje się w oryginalnych, fabrycznie nowych, edukacyjnych i kreatywnych 
grach, poszukuje nowych produktów, aby dodać do swojego katalogu. Firma oferuje szeroki wybór 
gier rekreacyjnych, jak również gier z uwzględnieniem programów szkolnych i poziomu uczniów. 
Firma oferuje się jako dystrybutor dla tego rodzaju produktów. 

FR BRFR20150127002 

Francuska firma specjalizująca się w uszlachetnianiu tekstylnym poszukuje dostawców PES - 
polieterosulfonu, aluminiowanej powłoki stosowanej w klasach Euro A1, A2 oraz B (norma EN13 
501-1). Partnerami mogą być podwykonawcy lub współpraca na zasadzie umowy produkcyjnej, 
wzajemnej umowy produkcyjnej lub umowy licencyjnej. 

FR BRFR20150323001 
Francuska firma aktywna w obszarze akcesoriów dla zwierząt domowych poszukuje nowych linii 
produktów do lokalnej dystrybucji. Firma szuka producentów domków dla zwierząt, klatek, 
drewnianych kojców. Firma proponuje umowę produkcji. 

FR BRFR20150324003 
Francuski przedstawiciel handlowy specjalizujący się w sprzedaży produktów spożywczych oferuje 
usługi pośrednictwa handlowego dla producentów z wszystkich krajów europejskich. 

GB BRGB20130204041 

Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w aplikacjach na smartphone'y, która dostarcza 
przełomowe rozwiązania graczom komputerowym poszukuje partnera do joint-venture: wydawców 
gier komputerowych, detalistów gier oraz wirtualnych społeczności graczy. Firma działa w sektorze 
gier komputerowych oraz telefonii komórkowej. 

GE BRGE20130313037 
Firma niemiecka, posiada doświadczenie w sprzedaży i dystrybucji ekspresów do kawy. W tym 
momencie firma produkuje swoją własną serię i poszukuje podwykonawcy w zakresie 
elektronicznych systemów kontroli w Polsce, Czechach, Słowacji i Austrii. 

GR BRGR20150206001 
Grecki start-up stworzył nowoczesny i praktyczny zestaw sztućców i poszukuje wyspecjalizowanych 
producentów najwyższej jakości podobnego sprzętu ze stali nierdzewnej i /lub tytanu w Europie i Azji 
do nawiązania współpracy na zasadzie umowy produkcyjnej. 

HR BOHR20141118001 

Mała chorwacka firma, producent rustykalnych i współczesnych, ręcznie malowanych ceramicznych 
naczyń do wykorzystania w przemyśle i gospodarstwach domowych, poszukuje usług pośrednictwa 
handlowego na rynku Unii Europejskiej. W ramach umowy o świadczeniu usług, czy umowy 
podwykonawstwa, firma może zaoferować potencjalnym partnerom (biurom projektowym i 
architektonicznym) swoje doświadczenie producenta wyrobów ceramicznych. 

HU BOHU20130904001 

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji opracowanych przez siebie zmywalnych, szytych 
ręcznie zabawek, gier i akcesoriów wysokiej jakości poszukuje handlowych usług pośrednictwa 
przez agentów i dystrybutorów. Firma oferuje również swoje działania w zakresie podwykonawstwa. 
Głównymi produktami są pluszowe zabawki, lalki dla dzieci. 

HU BOHU20140908001 
Węgierska firma rodzinna, produkująca 20 rodzajów domowej roboty ciastek z dodatkiem lub bez 
dodatku jaj oraz pikli bez obróbki termicznej poszukuje dystrybutorów oraz agentów. 
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HU BOHU20141219002 
Właściciel węgierskiej winnicy z regionu Eger poszukuje dystrybutorów win w Chinach, Polsce, 
Holandii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach 

HU BOHU20150213001 
Węgierska firma z dwuletnim doświadczeniem na rynku, mająca siedzibę w Budapeszcie zajmuje się 
ręczną produkcją szydełkowanych zabawek. Zabawki posiadają certyfikat CE, są wykonane z wełny, 
kolorowe i można je prać. Firma poszukuje dystrybutorów. 

IE BOIE20130320019 Irlandzki sprzedawca online produktów DIY (zrób to sam) i sprzętu poszukuje partnerów, którzy 
chcieliby sprzedawać na szerszy, europejski rynek. Firma oferuje dystrybucję. 

IE BOIE20130926001 
Irlandzki producent i dystrybutor lekkich, trwałych i nadających się do recyklingu palet 
styropianowych, z wbudowaną technologią do identyfikacji radiowej (RFID), poszukuje dystrybutorów 
swoich wyrobów. 

IL BOIL20150113002 

Izraelskie MŚP, które specjalizuje się w rozwiązaniach kanalizacyjnych i obróbki ścieków, 
opracowało innowacyjny projekt do obróbki trudnych strumieni odpadów. Takie podejście nie było 
nigdy oferowane w procesie obróbki ścieków. Firma poszukuje partnerów do rozwoju tego projektu. 
Oferuje współpracę na bazie umowy agencyjnej, usług dystrybucyjnych, umowy usługowej lub 
franczyzy. 

IT BOIT20121219013 
Włoska firma zajmująca się produkcją kompletnych maszyn dla przemysłu metalowego i stalowego 
poszukuje agentów, dystrybutorów oraz jest zainteresowana możliwością rozpoczęcia produkcji 
wzajemnej. 

IT BOIT20130517031 
Włoska firma skoncentrowana na obsłudze urządzeń z zakresu pomocy medycznej poszukuje umów 
akwizytorskich, handlowych i dystrybucyjnych dla jego nieinwazyjnego wyrobu elektromedycznego 
do diagnostyki patologii nowotworu stałego 

IT BOIT20140113002 

Wiodąca włoska firma farmaceutyczna specjalizująca się w dystrybucji surowców dla produkcji 
leków, kosmetyków i jedzenia oraz opakowań poszukuje dystrybutorów. Firma, założona w 2001, 
dostarcza kompletną gamę produktów do produkcji leków dla aptek. Firma posiada siedzibę w 
Mediolanie oraz dwa zakłady produkcyjne na południu Włoch. 

IT BOIT20140326004 

Włoska firma z sektora MŚP stworzyła oprogramowanie edukacyjne oparte na "chmurze", mające na 
celu poprawić sposoby nauczania poprzez umożliwienie nauczycielom zwiększenia ich efektywności. 
Udaje się to dzięki nowej platformie dla uczniów i nauczycieli, poprzez która nauczyciele mogą 
dzielić się i edytować materiały edukacyjne, studenci zaś mogą aktywnie uczestniczyć w projektach 
on-line. Firma poszukuje partnerów do zawiązania spółki joint venture lub podpisania umowy 
komercyjnego wykorzystania (szkoły, inwestorzy kapitałowi, firmy z sektora edukacyjnego) 

IT BOIT20150130003 

Tour Operator z Palermo, organizujący dostosowane do potrzeb klienta wycieczki dla grup i turystów 
indywidualnych zainteresowanych zwiedzaniem Sycylii poszukuje współpracy handlowej oraz 
zainteresowany jest zawiązaniem joint venture w obszarze dedykowanych usług turystycznych i 
atrakcji turystycznych. 

IT BOIT20150203001 
Włoski producent słodyczy z Modeny na Sycylii, mający doświadczenie w handlu międzynarodowym 
chce zwiększyć produkcję. Firma produkuje czekoladę Modica, znaną ze swojej wysokiej jakości 
dzięki użyciu gorzkiej pasty kakaowej podczas produkcji, posiadającej przyjemny zapach 

IT BOIT20150204001 Włoska firma specjalizująca się w produkcji osiowych i odśrodkowych, silników elektrycznych, 
dmuchaw oraz akcesoriów do nich poszukuje agentów i dystrybutorów. 

IT BOIT20150306001 Włoska franczyzowa sieć restauracji, działająca na terenie regionu Emilia-Romagna poszukuje 
franczyzobiorców. 

JP BOJP20150210001 
Japoński producent plastikowych łożysk kulkowych poszukuje agentów, aby rozwinąć swój rynek dla 
UE. Jego produkty mogą być stosowane w wielu sektorach produkcyjnych i oferują wiele korzyści w 
stosunku do tradycyjnych łożysk. 

LT BOLT20150403001 
Litewska firma świadczy wysokiej jakości usługi barwienia i wykończania tkanin i poszukuje 
partnerów o stałym i wysokim zapotrzebowaniu na wełnę, przędze poliestrowe lub tkaniny. Firma 
oferuje umowę usługową, podwykonawstwo lub współpracę produkcyjną. 
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LT BOLT20150416001 

Firma z Litwy, producent weterynaryjnych produktów higienicznych dla zwierząt, poszukuje agentów, 
przedstawicieli i dystrybutorów. Produkcja firmy opiera się na naturalnych składnikach aktywnych - 
naturalnych ekstraktów ziołowych i olejków eterycznych, których skuteczność jest naukowo 
udowodniona. Potencjalni partnerzy mogą być hurtowniami lub sieciami sprzedaży detalicznej, 
produktów weterynaryjnych, higieniczno-kosmetycznych, pielęgnacji zwierząt domowych, produktów 
mlecznych krów, itp. Poszukiwany jest partner, który może zorganizować dystrybucję produktów 
firmy. 

LV BOLV20150210001 

Łotewska firma z ponad 16letnim doświadczeniem, zaangażowana w produkcję systemów wentylacji 
nawiąże współpracę z hurtownikami, łańcuchami dostaw jak i firmami budowlanymi które oferują 
produkty do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przewidywany typ współpracy to umowa 
dystrybucji usług. 

MK BRMK20141216001 

Macedoński firma farmaceutyczna oferuje siebie jako przedstawiciela lub dystrybutora 
zagranicznych produktów medycznych i farmaceutycznych. Firma poszukuje partnera zagranicznego 
do umowy o świadczenie usług dystrybucji do reprezentowania swoich produktów w Macedonii i 
innych krajów bałkańskich. 

NL BONL20141022001 

Holenderska firma oferuje swoje doświadczenie w zakresie rozwoju materiałów do badań testowych 
instalacji mechanicznej nowo opracowanych materiałów konstrukcyjnych. Instalacje testowe 
obejmują m.in. funkcjonalności dla oceny właściwości mechaniki pękania i skutków środowiskowych 
na właściwości materiałów. Firma jest zainteresowana outsourcingiem i / lub podwykonawstwem od 
firmy produkującej materiały lub organizacji badawczej. 

NL BONL20141218001 

Holenderska firma opracowała specjalistyczne rozwiązania e-commerce dla branży hotelarsko-
gastronomicznej (hotele, catering, restauracje), które upraszczają zamówienia świeżej żywności i 
kwestie związane z logistyką. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku i dziś jej rozwiązania 
są używane przez 6500 hoteli i restauracji w Holandii i obsługują około 100.000 produktów na co 
dzień. Holenderska firma oferuje umowę licencyjną dla zainteresowanych firm, które chcą wdrożyć tę 
platformę w swoich krajach. 

NL BONL20150119002 

Holenderska firma opracowała urządzenie ułatwiające nakłuwanie żył podczas iniekcji i skuteczne 
pobieranie krwi. Tak zwany vasculuminator działa na zasadzie światła podczerwonego, które 
umożliwia wizualizację naczyń krwionośnych na ekranie. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów 
do umów handlowych. 

NL BONL20150409001 

Holenderskie joint-venture utworzone przez trzy doświadczone firmy, opracowuje innowacyjną 
protezę piersi w technologii druku 3D. Wykorzystując technikę skanowania ciała wbudowaną w 
aplikację, proteza idealnie pasuje do danej osoby. Chcąc dalej rozwijać i dostosowywać swój produkt 
do potrzeb rynku, firma poszukuje inwestora do współpracy w ramach umowy finansowej. 

NL BONL20150414003 

Holenderska firma specjalizująca się w liniach technologicznych dla przemysłu piekarniczego, 
opracowała krajalnice do chleba i ciasta oraz urządzenia do pakowania, stosowane głównie w 
przemyśle piekarniczym. Firma poszukuje dystrybutorów z ugruntowanymi kontaktami w branży 
spożywczej. Firma jest gotowa zaoferować potencjalnym partnerom współpracę w ramach umowy 
dystrybucji, zapewniając przy tym wsparcie techniczne. 

NL BONL20150417001 
Holenderska firma produkująca ziołowe napoje z naturalnych i egzotycznych składników z Azji, które 
sprzedaje pod własną marką poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 

NL BONL20150424002 

Holenderska firma opracowała specjalny system zbiornika piwnego, aby zmniejszyć koszty 
dystrybucji piwa, które jest obecnie transportowane w beczkach. Holenderskie MŚP oferuje 
kompleksowe rozwiązania "od browaru do szkła". Firma poszukuje dystrybutorów i / lub agentów w 
ramach umowy handlowej z doradztwem technicznym 

NL BRNL20150218001 

Holenderski dom mody który sprzedaje, projektuje i wytwarza wysokiej jakości artykuły odzieżowe 
szuka nowego partnera, który będzie produkował ich kolekcję odzieży i butów. Potencjalny partner 
powinien mieć doświadczenie w produkcji odzieży i obuwia. Firma jest zainteresowana umową 
produkcyjną. 

NL BRNL20150320001 
Firma z siedzibą w Holandii projektuje i produkuje własne marki oryginalne skórzane torby. Chce 
poszerzyć swoją kolekcję o nową linię toreb. Do produkcji nowej linii, szuka nowego partnera 
produkcyjnego. Firma jest zainteresowana umowy produkcyjnej. 
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NL BRNL20150415001 
Firma z siedzibą w Holandii, projektuje i rozwija nowe materiały odblaskowe, w tym tkaniny, które 
odbijają całe naturalne światło. Do wytwarzania jednego z tych materiałów firma poszukuje nowego 
partnera produkcyjnego. 

PT BOPT20131231001 

Portugalska firma zajmująca się dystrybucją i marketingiem produktów gourmet z regionu Azorów, 
poszukuje pośredników handlowych gotowych podjąć się sprzedaży i promocji takich produktów 
spożywczych jak: przyprawy, konserwy, herbata zielona i czarna, wędliny, dżemy, galaretki, inne 
regionalne wyroby cukiernicze, likiery, sery i miód. 

PT BRPT20141215001 

Firma ma siedzibę w Queluz, Sintra (koło Lizbony), w Portugalii. Jest to firma powiązana z 
bezpieczeństwem, specjalizująca się w rozwiązaniu problemów pracy na wysokości/na wysokich 
obiektach (sprzęt, szkolenia i usługi). Firma poszukuje europejskiego certyfikowanego producenta 
sprzętu zabezpieczenia przed upadkiem, który wytwarza znormalizowany wspólny i indywidualny 
sprzęt do użytku w Portugalii. 

PT BRPT20150401001 

Portugalska firma, działająca w branży energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej, 
poszukuje partnerów (handlowa umowa agencyjna i/lub umowa licencyjna) posiadających 
innowacyjne rozwiązania/produkty w zakresie energetyki i szukają możliwości ich 
komercjalizacji/dystrybucji na rynku Półwyspu Iberyjskiego i krajach portugalskojęzycznych. 

RO BORO20121015038 
Rumuński producent odzieży męskiej i kobiecej z ponad 11-letrnim doświadczeniem oferuje usługi 
podwykonawstwa. 

RO BORO20131218001 
Rumuński producent karmy uzupełniającej dla pszczół, poszukuje dystrybutorów, w celu pozyskania 
nowych rynków dla swojego produktu. 

RO BORO20140107001 

Rumuńska firma z Transylwanii specjalizuje się w obróbce i konserwacji mięsa, w tym produkcji 
różnych produktów z mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego - schłodzonego lub zamrożonego. 
Firma pragnie rozwinąć swój biznes i dlatego poszukuje partnerów z podobnej branży, 
dystrybutorów, importerów i hurtowników. 

RO BORO20150116001 

Rumuńska pracownia architektoniczna poszukuje partnerów do rozwijania nowych projektów 
architektonicznych, stworzenia joint venture lub dla celów podwykonawczych. Firma powstała w 
2003 roku i w przeciągu 12 lat stworzyła imponujące projekty budownictwa mieszkaniowego, 
biurowego, rekreacyjnego oraz wnętrz, ponadto projekty planowania urbanistycznego. 

RO BORO20150507001 

Rumuńska firma, producent klepek dębowych oraz beczek do przechowywania wina, poszukuje 
agentów lub dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów. Firma posiada 3 ha powierzchni 
produkcyjnej, a możliwość jej rocznej produkcji szacuje się na 6.500 beczek. Firma korzysta z 
technologii opiekania w niskich temperaturach, aromatyzowania drewna waniliną oraz prowadzi 
dwuletni zapas klepek gwarantujących ciągłość dostaw. 

RO BRRO20131202001 
Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji instalacyjnych materiałów sanitarnych, cieplnych, 
gazowych i wodnych oferuje swoje usługi dystrybucyjne. 

RO BRRO20141230001 
Rumuńska lokalna sieć supermarketów, sprzedająca szeroki asortyment jedzenia, napojów i innych 
produktów, oferuje pośrednictwo jako agent, importer lub dystrybutor dla zagranicznych 
producentów, eksporterów produktów żywnościowych. 

RU BORU20141222002 

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji suplementów diety, chce zaoferować współpracę na 
zasadach joint-venture, w celu zorganizowania wspólnej produkcji i dystrybucji innowacyjnych 
produktów. 
Firma jest liderem na rosyjskim rynku suplementów diety. 

RU BORU20141225001 

Mała rosyjska firma z Nowosybirska opracowała systemy testowe oparte na immunoczipach 
białkowych do równoczesnej diagnozy do 12 ludzkich chorób zakaźnych, takich jak infekcje 
urogenitalne, infekcje TORCH itp. Analizy mogą być wykonane do 12 razy szybciej niż tradycyjnymi 
metodami. Koszt wytworzenia oferowanego systemu badań jest 2 - 3.5 razy niższy od kosztu 
systemu ELISA. Firma jest zainteresowana joint venture i poszukuje dystrybutorów. 

RU BRRU20141205001 Rosyjska firma specjalizująca się w sprzedaży hurtowej kawy poszukuje producentów kawy w 
Niemczech, Polsce, Szwajcarii i Litwy. Typ partnerstwa - umowa o dystrybucji. 
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SE BOSE20141008001 

Nagrodzona firma szwedzka produkująca kolektory poszukuje grupy przemysłowej zainteresowanej 
rozwojem w dziedzinie energii odnawialnej aby stać się producentem kolektorów słonecznych, które 
wytwarzają ciepło i parę do 200 ° C. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy licencyjnej na 
produkcję swojego kolektora słonecznego. 

SE BOSE20150211001 

Szwedzka firma sprzedaje i dystrybuuje produkty dla sektora opieki zdrowotnej. Firma poszukuje 
partnera dystrybucyjnego dla ich wysokiej jakości uchwytów, wózków ze stali nierdzewnej i 
niepowtarzalnych poduszek na wózki inwalidzkie z wbudowanym wentylatorem. Potencjalni 
partnerzy dystrybucji mogą wybrać, które z produktów chcieliby na sprzedawać. 

SE BRSE20131024001 

Szwedzka firma detaliczna poszukuje producentów kutych mosiężnych kranów. Oferta zawiera 
kucie, polerowanie, niklowanie, a także gięcie rur, kształtowanie i toczenie. Firma poszukuje 
producentów z doświadczeniem w odlewach ciał złożonych w ramach umowy produkcyjnej lub 
podwykonawstwa. Partner powinien mieć także doświadczenie w polerowaniu i niklowaniu. 

SE BRSE20150129002 
Szwedzka firma zaprojektowała zabawkę dla psów zrobioną z tektury o średniej gęstości połączoną 
z pilnikiem do pazurów z papieru ściernego. Firma poszukuje partnera - producenta do długotrwałej 
współpracy, partner może być firmą z Estonii, Litwy, Polski. 

SE BRSE20150210001 
Szwedzka firma technologiczna zajmująca się oczyszczaniem wody, poszukuje 
dostawcy/producenta zaworów do współpracy biznesowej, który może produkować w dużych 
ilościach w ciągu 12 miesięcy. Wysoka jakość i szybka dostawa będzie priorytetem. 

SE BRSE20150430001 

Małe przedsiębiorstwo szwedzkie zajmujące się produkcją i sprzedażą suplementów diety takich jak 
warzywne kapsułki zawierające mieszaninę organicznej kurkumy i organicznego pieprzu czarnego 
poszukuje niezawodnego partnera do produkcji na Łotwie, Litwie, w Polsce, Estonii, Austrii i 
Niemczech. 

SI BRSI20130607026 
Słoweński dystrybutor obrabiarek, narzędzi tnących oraz sprzętu do maszyn, poszukuje nowych 
klientów w południowo-wschodniej Europie, którzy poszukują wysokiej jakości obrabiarek, narzędzi 
tnących i wyposażenia maszyn. Firma jest zainteresowana wzajemną produkcją. 

SK BOSK20140723002 
Słowackie stowarzyszenie podmiotów prawnych, będące liderem utylizacji biomasy na Słowacji 
poszukuje dystrybutorów. Podmioty te oferują pellet, przerabianie pieców węgłowych, koksowych na 
spalające biomasę, instalację pieców na pellet, produkcję i sprzedaż ciepła oraz inne produkty. 

SK BOSK20150112001 

Słowacka firma zajmująca się projektowaniem, produkcją, transportem i montażem prefabrykatów i 
konstrukcji budowlanych. Firma koncentruje się także na wydobyciu, przetwarzaniu i sprzedaży 
kruszywa żwirowego (frakcje 0-4, 4-8, 8-16) oraz produkcji i sprzedaży kostki brukowej. Firma 
poszukuje partnerów biznesowych jako podwykonawców. Kraje docelowe dla współpracy 
gospodarczej to Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. 

TR BOTR20130318004 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji produktów AGD pod zabudowę takich jak płyty 
grzewcze i wyciągi poszukuje dystrybutorów oraz oferuje usługi podwykonawstwa. 

TR BOTR20130506033 Turecki producent słodyczy z waty cukrowej (pismaniye) garnierowanych czekoladą, pistacjami, 
orzechami oraz chałwą poszukuje dystrybutorów. 

TR BOTR20130926001 

Turecki producent materiałów budowlanych i nawierzchni do zawodów sportowych poszukuje 
przedstawicieli handlowych i dystrybutorów swoich produktów, szczególnie tych nowo 
opracowanych: dwuskładnikowej izolacji polimocznikowej oraz trwałej, elastycznej powłoki w sprayu 
posiadającej właściwości antykorozyjne. Oferowane są konkurencyjne ceny. 

TR BOTR20141104006 

Turecka firma z Antalya posiada 27 lat doświadczenia w branży medycznej. Firma prowadzi hotel 
zaprojektowany specjalnie dla turystyki medycznej i oferuje różnego rodzaju usługi zdrowotne w tym 
rehabilitacje, fizjoterapie, leczenie utraty wagi, onkoterapie oraz centrum spa. Jest to oferta 
skierowana głównie dla touroperatorów lub biur podróży z zaproszeniem do współpracy mająca na 
celu promowanie swoich usług zdrowotnych. Oczekuje się, że partnerzy będą pełnić funkcje agencji 
handlowej hotelu. 

TR BOTR20141205003 
Turecka firma stworzyła oprogramowanie, które łączy obraz z informacją geoprzestrzenną dla 
odległych danych teledetekcyjnych. Oprogramowanie przekształca surowy obraz i dane w 
warstwowe, szczegółowe mapy. Firma szuka dystrybutorów. 
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UK BOUK20140228001 
Brytyjska firma z Londynu, jedyny na świecie producent perfum odstraszających owady, naturalnych 
kosmetyków bez DEET (N,N-Dietylo-m-toluamid), szamponów do włosów i odżywek ze specjalną 
formułą odstraszającą owady, poszukuje dystrybutorów w Europie. 

UK BOUK20150121001 

Szkocki producent wodoodpornych paneli ściennych o różnych wzorach do łazienek domowych i 
użyteczności publicznej poszukuje partnerów do umowy dystrybucyjnej w Holandii, Belgii, Islandii, 
Finlandii i Polsce. Panele ścienne zapewniają łatwy montaż, łatwe utrzymanie i higieniczną 
alternatywę dla płytek łazienkowych, kabin prysznicowych i pomieszczeń narażonych na wilgoć. 
Partnerami mogą być dystrybutorzy glazury łazienkowej i łazienkowych wyrobów sanitarnych lub 
sieci sklepów DIY (Do-It-Yourself). 

UK BOUK20150210001 

Producent z Wielkiej Brytanii poszukuje przedstawicieli medycznych w celu promowania i sprzedaży 
swoich produktów do analizy chodu: jeden, do sportów zespołowych / sportowców, drugi dla 
chirurgów ortopedów / fizjoterapeutów z trzecim wykorzystywane do przewidywania upadków u osób 
starszych. Dając pełne zrozumienie biomechaniki mobilności oferowanych konsultantów i 
terapeutów, łatwy w użyciu, oferujący wysokiej jakości narzędzia tak aby skutecznie przyczynić się 
do diagnozowania i monitorowania stanu zdrowia. Oferowane są umowy dystrybucyjne i 
licencjonowania. 

UK BOUK20150211001 
Brytyjska firma zajmująca się wytwarzaniem szerokiej gamy produktów dla sektora medycyny 
endoskopowej, obejmującej sprzęt do intubacji, jednorazowe zawory, ssaki i inne. Firma poszukuje 
dystrybutorów. 

UK BOUK20150216001 

Ta brytyjska firma konsultingowa z Cambridge, specjalizuje się w doradztwie biznesowym dla 
przedsiębiorstw, które chcą rozwijać działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Oferowane usługi 
obejmują: badanie rynku, opracowanie baz danych marketingowych firm brytyjskich, zarządzanie, 
telemarketing w sektorach docelowych, organizacja profesjonalnych spotkań dla zespołów 
sprzedaży. Oferta kierowana jest do międzynarodowych firm, które są na wczesnym etapie 
rozeznawania rynku brytyjskiego. Ewentualna współpraca może być zawarta na zasadzie umowy 
outsourcingowej, podwykonawstwa lub umowy o świadczeniu usług. 

UK BOUK20150226001 

Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii założona w 1989 roku, jest producentem i dostawcą 
profesjonalnych narzędzi malarskich dla przemysłu, a także na rynek profesjonalny i DIY (Do-It-
Yourself). Firma posiada własną linię innowacyjnych produktów opracowanych na podstawie potrzeb 
klientów na całym świecie. Przyszłościowo myśląca firma chce zwiększyć swój udział w rynku za 
granicą i poszukuje doświadczonych dystrybutorów w celu sprzedaży swoich produktów lokalnym 
użytkownikom końcowym.  

UK BOUK20150320001 

Brytyjski producent szerokiej gamy innowacyjnych, naturalnych produktów do pielęgnacji skóry, 
opartych na składnikach sprowadzanych z Australii, zamierza wejść na rynki zagraniczne. Produkty 
o wysokiej jakości odzwierciedlają światową renomę czystej i zielonej Australii. Szeroki wybór 
produktów od żelu pod oczy do płukanki do stóp i są przeznaczone do naturalnego odżywiania 
skóry. Firma chce współpracować z dystrybutorami w celu wprowadzenia na rynek swoich 
produktów do sieci sprzedaży i użytkowników końcowych. 

UK BOUK20150323002 

Brytyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się monitorowaniem stanu oprzyrządowania w firmach, 
świadczy usługi w zakresie oceny stanu technicznego urządzeń wirujących w dużych 
przedsiębiorstwach. Firma opracowała system z 16 wyjściami analogowymi i 12 wyjściami cyfrowymi 
(-10 +10 V lub 4-20 mAmp) zdolny do monitorowania między innymi: energii, niezawodności i 
przebiegu pracy urządzeń. Firma poszukuje dystrybutorów. 

UK BOUK20150413001 
Brytyjska firma produkuje ręcznie gitary akustyczne dla wirtuozów na całym świecie i poszukuje 
dystrybutorów w celu zwiększenia sprzedaży. 

UK BRUK20131210002 

Firma z północno-wschodniej Anglii zaangażowana w e-handel, zajmuje się linią ubrań dziecięcych 
dla wieku 3-10 lat. Firma poszukuje producenta do produkcji ubrań wełnianych i dżinsowych dla 
dziewczynek pasujących do linii wysokiej jakości akcesoriów z filcu. Partner powinien posiadać 
historię sukcesu w związku z dostarczaniem tych produktów na rynek międzynarodowy. Zaletą dla 
partnera może być to, że jest to nowy i rosnący rynek. 

UK BRUK20141128001 

Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje producentów, którzy mogą wesprzeć producentów oryginalnego 
wyposażenia (OEM) dla marek własnych szeregu technologii. Firma jest znana z automatyzacji i 
elektroniki ale również zaopatruje w produkty wspierające i do obsługi. Firma poszukuje partnerów 
do długofalowej współpracy w tym promocje, marketing i innowacje w ramach umowy produkcji. 
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UK BRUK20150107001 
Firma brytyjska poszukuje zagranicznych partnerów z sektora biotechnologii i technologii 
bezprzewodowej zainteresowanych wejściem na rynek brytyjski i zwiększeniem swojej sprzedaży w 
UK. 

UK BRUK20150220001 
Brytyjskie przedsiębiorstwo dostarczające odzież roboczą, w szczególności odzież przydatną w 
niskich temperaturach poszukuje producentów i dostawców tekstyliów, jak również materiałów dla 
swoich produktów. 

UK BRUK20150220002 
Brytyjska firma dostarczająca mundurki szkolne poszukuje producenta spódnicy w Europie w celu 
produkowania szkolnych, plisowanych spódnic, wykonanych głównie z kraciastej tkaniny. 

UK BRUK20150226001 

Brytyjski producent jogurtu poszukuje partnerów z wiedzą i doświadczeniem w celu przedłużenia 
okresu trwałości jogurtów. Różne techniki stosowane przez przemysł, w tym modyfikowana 
fermentacja bakterii, filtracja powietrza, działanie promieniami ultrafioletowymi (UV), przetwarzanie 
wysokiego ciśnienia i innowacyjne opakowania byłyby interesujące dla firmy. Firma chciałaby 
podpisać umowę licencyjną, produkcyjną lub o umowę świadczenie usług, w stosownym przypadku, 
aby znaleźć pomyślne rozwiązanie. 

UK BRUK20150305001 

Brytyjska firma specjalizująca się w sprzedaży stali, głównie produktów długich takich jak belki, słupy 
i poprzeczki, oferuje firmom produkcyjnym wytwarzającym podobne produkty swoje usługi 
dystrybucyjne. Dostawcy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty takie jak ISO 9001: 2008, 
oznakowanie CE i deklaracje właściwości użytkowych. 

UK BRUK20150315001 
Firma w Wielkiej Brytanii prowadząca sprzedaż online, działająca w branży kosmetyków i urody 
poszukuje umów agencyjnych lub dystrybucyjnych z firmami, które mogą dostarczyć zarówno 
tradycyjne, a w szczególności innowacyjne produkty kosmetyczne. 

UK BRUK20150405001 

Brytyjska firma będąca wiodącym hurtownikiem i dystrybutorem paliw, która działa na terenie 
Wielkiej Brytanii i Irlandii od ponad 25 lat poszukuje dostawców produktów gazowych oraz 
odpowiednich butli gazowych, jako uzupełnienie swoich aktualnych źródeł dostaw. Firma jest 
zainteresowana podpisaniem umowy dystrybutorskiej z tymi dostawcami. Firma zainteresowana jest 
takimi gazami i butlami do nich jak: acetylen; argon; butan; dwutlenek węgla; hel; atom wodór; azot; 
tlen; propan; gazy ochronne; gazy specjalne; diwodorotlenek wapnia - 300 PSI 

UK BRUK20150416001 
Przedsiębiorstwo brytyjskie specjalizujące się projektowaniu odzieży etnicznej poszukuje 
producentów celem produkcji pełnej gamy produktów damskich wykonanych z wysokiej jakości 
bawełny. 

	 	


