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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  BOAM20131111005  Producent wina z Armenii wytwarzający ponad 7 różnych typów win od białych poprzez 
czerwone: wytrawne, półwytrawne, półsłodkie naturalne wina, bądź takie, które są 
produkowane metodą naturalnej fermentacji poszukuje do współpracy agentów oraz 
dystrybutorów wyspecjalizowanych w branży napojów. 

AT  BOAT20150323002  Austriacki dostawca programów edukacyjnych, szkoleniowych i dedykowanych 
warsztatów poszukuje partnerów do współpracy biznesowej i współpracy w formie joint 
venture, umów licencyjnych i partnerów dystrybucyjnych celem dotarcia na nowe rynki. 
Główna oferta firmy, to transfer wiedzy w obszarze programów nauczania trenerów 
oraz szkolenia w organizacjach i firmach zajmujących się poradnictwem, zarządzaniem 
kryzysowym, które oferowane są we wszystkich językach na życzenie. 

BE  BOBE20150420001  Ta doświadczona belgijska firma produkuje wysokiej jakości miód i poszukuje 
dystrybutorów. Firma chciałabym rozszerzyć swoją obecność na rynkach wysokiej 
jakości produktów z miodu. 

BE  BOBE20150715001  Belgijska firma zajmująca się oprogramowaniem opracowała system optymalizacji 
przepływu pacjentów opieki ambulatoryjnej. Firma poszukuje szpitali i klinik, które są 
zainteresowane usługą System‐as‐a‐Service (SaaS) oraz użytkowaniam i wdrożeniem na 
zasadach umowy licencyjnej systemu do optymalizacji fizycznego przepływu pacjentów. 

BG  BOBG20150302001  Bułgarska firma specjalizująca się w przetwórstwie grzybów leśnych, w tym borowików 
szlachetnych, twardzioszków przydrożnych i kurek poszukuje dystrybutorów, 
hurtowników oraz firm zajmujących się przetwórstwem spożywczym celem umowy 
produkcyjnej. 

BG  BOBG20150313001  Bułgarska firma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży skóry i materiałów 
skóropodobnych poszukuje dystrybutorów i hurtowników. 

BG  BOBG20140305001  Bułgarska firma zaangażowana w produkcję rolną rzepaku, słonecznika i pszenicy 
potrzebuje dystrybutora zagranicznego oraz przedstawiciela, który pomoże znaleźć 
kupców z innych krajów. 

BG  BOBG20150722001  Wiodąca bułgarska firma produkująca schłodzone, gotowe do spożycia sałatki, 
majonezy, sosy, kawior Tarama, a także świeże sałatki i wstępnie przygotowane 
ziemniaki poszukuje firm, które byłyby zainteresowane dystrybucją tych produktów, tak 
by firma mogła dotrzeć do nowych rynków zbytu. 

BG  BOBG20150821001  Bułgarski producent wyspecjalizowanej soli chce zwiększyć wielkość swojego objętość 
eksportu na nowym rynku europejskimw oparciu o wiarygodnych i dobrze zarządzanych 
lokalnych dystrybutorów w Europie. 



str.2/10 

 

Kraj  Nr ref.  Treść oferty 

CZ  BOCZ20150331001  Czeska firma doświadczona w obszarze szkieł kontaktowych poszukuje nowych 
partnerów biznesowych (pośredników, dystrybutorów i przedstawicieli handlowych 
oraz agentów) dla swojego nowego produktu: weterynaryjnych soczewek kontaktowych 
dla małych zwierząt. 

CZ  BOCZ20150605001  Firma Czeska z sektora MŚP rozwija się i sprzedaje zestawy dydaktyczne do nauki zasad 
luminescencji oraz popularyzacji nauki. Za pomocą tych zestawów, nauczyciele są w 
stanie zaprezentować w ciekawie wizualnie zjawisko fluorescencji czy 
chemiluminescencji. Te zjawiska mogą być wykorzystane jako podstawowe zasady fizyki 
i chemii. Przedsiębiorstwo poszukuje użytkowników (muzea, szkoły, centra nauki), 
przedstawicieli handlowych oraz dystrybutorów. 

DE  BODE20150616001  Niemiecka firma poszukuje agentów aktywnych w obszarze druku 3D, którzy tworzą sieć 
franczyzową w swoim kraju. Docelowy charakter współpracy: umowa agencyjna, 
franczyzowa i umowa dystrybucji usług. 

DE  BODE20150702002  Niemiecka firma medialna zajmująca się produkcją filmową, skupiająca się głównie na 
filmach promocyjnych przedsiębiorstw, produkcjach targowych, promocji produktów i 
wizualizacji 3D poszukuje agentów handlowych i umów dystrybucyjnych oraz obupólnej 
produkcji. 

DE  BODE20140109001  Związek turystyczny z Niemiec specjalizująca się w turystyce rowerowej po Szlaku 
Romańskim w Saksonii‐Anhalt poszukuje europejskich partnerów do rozpowszechniania 
informacji o głównych atrakcjach turystycznych w Niemczech dla turystów z innych 
krajów. Związek zainteresowany jest kwestią transferu wiedzy i informacji 
wymienionych w ramach umowy o świadczeniu usług z tour‐operatorami. 

DE  BODE20150727001  Niemiecka Agencja Innowacji zajmująca się rozwojem innowacyjnych produktów, 
nowych dziedzin biznesu, brandingiem strategicznych i marketingiem poszukuje nowych 
partnerów zainteresowanych wdrożenie innowacyjnych pomysłów i produktów na 
rynek i znalezieniem innowacyjnych rozwiązań. Agencja chce podpisać umowy 
usługowe. 

DE  BODE20150512001  Niemieckie biuro przemysłowo‐projektowe oferuje współpracę w zakresie wspólnego 
rozwoju produktu, projektu budowlanego, inżynierii i marketingu. Podstawowe obszary 
działalności spółki to projektowanie produktu, interakcji, komunikacji, publikacji oraz 
badań i rozwoju. Niemiecka firma chciałaby pracować z potencjalnymi partnerami na 
podstawie umowy o świadczeniu usług, umowy outsourcingowej lub umowy 
licencyjnej. 

DE  BODE20150821001  Niemiecki producent oprogramowania oferuje rozwiązania do zarządzania próbek 
biologicznych i danych pacjenta, jak również rozwiązania dla realizacji projektów 
naukowo badawczych. Poszukuje firm z branży farmaceutycznej, organizacji 
badawczych i działających laboratoriów do współpracy w ramach umów o świadczenie 
usług, licencyjnych i dystrybucyjnych. 

EE  BOEE20141229001  Estońska firma produkująca lekkie, ekologiczne palety do transportu i zajmująca się 
tworzeniem automatycznych linii produkcyjnych posiada ofertę współpracy dla 
producentów i dystrybutorów palet w formie umowy finansowej i licencyjnej (maszyny 
produkcyjne do montażu, w pełni automatyczne linie do produkcji palet na miejscu) 
oraz umowy dystrybucyjne z odsprzedawcami i dystrybutorami palet. 
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ES  BOES20150713001  Hiszpański obwoźny browar specjalizujący się w ważeniu piwa z najlepszych składników 
poszukuje importerów i dystrybutorów zainteresowanych wysokiej jakości piwem. Ich 
produkty cieszą się dużym zainteresowaniem w barach, delikatesach ze specjałami, 
restauracjach itp. Dla firmy ważna jest jakość a nie ilość, stąd ważą piwo w małych 
ilościach. 

ES  BOES20150616001  Ta hiszpańska firma zlokalizowana jest w Parku Przemysłowym a jej działalność skupia 
się na komercjalizacji innowacyjnych produktów, powstałych w wyniku projektów 
badawczo‐rozwojowych i związanych ze sprzętem medycznym. Firma poszukuje 
dystrybutorów w krajach UE. 

ES  BOES20150324001  Hiszpański producent szklistych paneli ze stali emaliowanej i innych materiałów, w tym 
okładzin do tuneli, metra czy dla lotnisk i dworców kolejowych a także do dekoracji 
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. Firma posiada własny dział 
projektowy, który pozwala na dobranie najwłaściwszego rozwiązania. 

ES  BOES20150709001  Hiszpański producent wina z siedzibą w północnej Hiszpanii oferuje swoje wyroby dla 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. Wina są sygnowane znakiem Arlanza. 

ES  BOES20150203001  Mała, rodzinna firma z Hiszpanii z ponad 10‐letnim doświadczeniem w prowadzeniu 
dokumentacji w wielu językach oferuje tłumaczenia oraz inne usługi związane z 
językami obcymi dla producentów i przedsiębiorstw przemysłowych. Firma w sposób 
kompleksowy pomaga obcokrajowcom z problemami z językiem obcym. Dla firm 
mających w ofercie inne usługi, przedsiębiorstwo proponuje partnerstwo: umowa 
agencyjna, dystrybucyjna lub sprzedażowa lub join venture. 

ES  BOES20150728001  Hiszpańska firma położona w północnej Hiszpanii, która od roku 1988 zajmuje się 
produkcją wysokiej jakości produktów z metakrylanu. Jednym z najbardziej znanych 
produktów są specjalne regały sklepowe do oferowania szerokiego asortymentu 
wytworzone z odlewu metakrylanu dla przemysłu spożywczego, a także dla dużych 
przestrzeni sklepowych oraz cukierni. Firma oferuje wysokiej jakości produkty w bardzo 
konkurencyjnych cenach, jak również tworzą nowe modele produktu, które są zgodne z 
wymaganiami i preferencjami klientów. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów 
bądź przedstawicieli związanych z przemysłem cukierniczym. 

ES  BOES20150619001  Firma z Hiszpanii zaangażowana w badania, produkcję oraz marketing innowacyjnych 
oraz wysokojakościowych rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej, szczególnie dla aptek i 
sklepów farmaceutycznych opracowała nowe kosmetyczne korektory do uszu, dlatego 
też jest zainteresowana nawiązaniem umowy o współpracy handlowej z krajami Europy 
i krajami stowarzyszonymi celem dystrybucji swoich produktów. 

ES  BOES20150401001  Przedsiębiorstwo znajdujące się w północnej Hiszpanii z doświadczoną i 
wykwalifikowaną kadrą kieruje swoje usługi dla inżynierii akustycznej na różnych polach 
działalności, jak: przemysł, budownictwo, infrastruktura i środowisko. Wysokiej jakości, 
innowacyjne usługi oferowane klientom to m.in.: mapy akustycznych w 3D, pomiary 
dźwięku, opracowania i certyfikacja. Firma poszukuje umowy przedstawicielstwa 
handlowego, umowy o świadczeniu usług lub podwykonawstwa. 

ES  BOES20150504001  Hiszpańskie przedsiębiorstwo opatentowało system wykrywania ognisk ciepła w lesie tj. 
miejsc o nadzwyczajnie wysokiej temperaturze. Z chwilą wykrycia, system przekazuje 
informację kompetentnym jednostko dostarczając dane nt. szerokości i długości 
geograficznej za pomocą map fizycznych i politycznych celem określenia najlepszego 
dostępu do ognia. Obecnie nikt nie oferuje takiego systemu. Firma proponuje umowę 
usługową przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. 
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ES  BOES20140617006  Hiszpańska firma produkująca wyroby tekstylne takie jak bielizna pościelowa i obrusy 
dla hoteli, restauracji i podmiotów związanych z działalnością prozdrowotną, poszukuje 
dystrybutorów tego typu produktów za granicą. 

ES  BOES20150703001  Hiszpańska firma technologiczna oferuje wiodące rozwiązania w zarządzaniu portfelem 
projektów w oparciu o PMBOK (Project Management Body of Knowledge ‐ zbiór 
dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami). Rozwiązanie to centralizuje 
zarządzanie różnymi projektami firmy bazując na wielu kluczowych zmiennych. Celem 
tego narzędzia jest: ‐określenie optymalnych zasobów do osiągnięcia, ‐ tworzenie 
harmonogramu działań mających umożliwić osiąganie jak najlepszych celów 
organizacyjnych i operacyjnych. Proponowane partnerstwo może opierać się na 
umowie dystrybucyjnej lub serwisowej. 

FR  BOFR20150414001  Francuska firma produkująca szeroką gamę artykułów kosmetycznych do pielęgnacji 
twarzy, ciała, włosów, z organicznego oleju arganowego i oleju z nasion opuncji oraz 
kwasu hialuronowego poszukuje partnerów handlowych w krajach gdzie ich marka 
jeszcze nie funkcjonuje. 

FR  BOFR20150506001  Francuski producent specjalizujący się w segregacji śmieci, w tym przede wszystkim 
odseparowywaniu opakowania od sprzętu/zawartości stworzył nowy system do 
odzysku dwóch jakościowych frakcji o wysokich standardach: organiczną i 
nieorganiczną. Typowi klienci to: fabryki produkcyjne, detaliści, kompostownie, 
jednostki biogazowe, przewoźnicy odpadów. Firma poszukuje dystrybutorów z 
doświadczeniem na rynku sprzętu do odpadów/recyklingu. 

FR  BOFR20140602002  Ta francuska firma jest producentem odczynników analitycznych stosowanych do 
kontroli mikrobiologicznej jakości wody przy użyciu ATP‐metrii. Ich zestawy 
diagnostyczne służą do wykrywania i kwantyfikacji całej flory w wodach, w czasie 
poniżej dwóch minut. Firma jest zainteresowana porozumieniami w zakresie usług 
dystrybucyjnych lub agencjami handlowymi i partnerami specjalizującymi się w 
uzdatnianiu wody, urządzeniach wodnych lub mikrobiologii wody by dystrybuować swój 
zestaw. 

FR  BOFR20150325001  Francuski start‐up w dziedzinie zaawansowanych technologii, który projektuje, buduje i 
rozwija intuicyjne interaktywne interfejsy stworzył dotykowy stół dla przemysłu 
(inżynierów, monterów produkcyjnych, architektów). Firma (MSP) poszukuje agentów i 
dystrybutorów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej do współpracy 
w ramach handlowej umowy pośrednictwa lub umowy dystrybucyjnej. 

HR  BOHR20140605002  Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji, handlu detalicznym i hurtowym 
miodów stworzyła nową gamę medycznych produktów odżywczych z miodem i ziołami. 
Nowa linia składa się z trzech mikstur, które wykorzystywane są do wzmocnienia 
systemu odpornościowego oraz mają łagodzący wpływ na gardło i krtań, działają na 
organizm detoksykująco oraz działają uspokajająco. Firma poszukuje dystrybutorów do 
reprezentacji na nowych rynkach. 

HR  BOHR20150327001  Przedsiębiorstwo chorwackie poszukuje przedstawicieli do swoich usług webowych i 
aplikacji mobilnych z funkcją śledzenia, nagrywania oraz zarządzania lokalnymi 
problemami w przestrzeni publicznej, jak światła uliczne, graffiti, dziury w drodze, 
rozrzucanie śmieci, etc. 
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IE  BOIE20130821001  Irlandzka firma z branży chemicznej, zajmująca się pracami badawczo‐rozwojowymi i 
usługami syntezy organicznej dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego na całym 
świecie, chciałaby zaoferować usługi badawcze poprzez joint venture lub outsourcing. 
Firma może produkować małe ilości chemikaliów do badań klinicznych w sektorze 
biofarmaceutycznym i chciałaby nawiązać długofalową współpracę z firmami o 
podobnym profilu. 

IL  BOIL20150804002  Czołowy izraelski producenct plastiku specjalizujący się w produktach wytłaczanych, 
takich jak uszczelki oszklenia i profili konstrukcji aluminiowych, uszczelki drzwi z 
drewnianymi ościeżnicami, uszczelki drzwi z ościeżnicami metalowymi i uszczelki do 
drzwi antywłamaniowych. Firma specjalizuje się w rozwoju i dostosowaniu profili do 
specjalnych zastosowań, jak również łwspółpracy produkcyjnej w ramach wytłaczania 
profili. Firma jest zainteresowana porozumieniem dystrybucyjnym w krajach 
europejskich. 

IT  BOIT20150623003  Włoska firma chciałaby zaistnieć na rynkach zagranicznych ze swoimi produktami 
wykorzystującymi technologię 3D rozpoznawania gestów i ludzkiej interakcji. Firma 
zainteresowana jest współpracą w obszarze sprzedaży detalicznej oraz rynkiem imprez 
targowych i wystawienniczych. Poszukiwani są agenci handlowi i dystrybutorzy. 

IT  BOIT20150325002  Ta włoska firma specjalizuje się w produkcji ekskluzywnego obuwia, pasków i okularów 
słonecznych dla kobiet i mężczyzn. Marka firmy znana jest na rynku włoskim. Ich obuwie 
klasyczne, sneakersy, modele do gry w golfa są robione ręcznie i zawierają oddychające 
i dostosowujące się do stopy wkładki. Ich okulary słoneczne produkowane są z 
wymiennymi soczewkami i tytanową oprawą. Firma poszukuje dystrybutorów, umowy 
joint venture, celem wprowadzenia w/w produktów na nowe rynki. 

IT  BOIT20150511001  Włoski producent papierowych opakowań (papierowe tacki, pudełka, opakowania do 
pizzy, tacki do łososia, arkusze do palet) poszukuje 
importerów/dystrybutorów/sprzedawcy tychże opakowań, głównie we Francji i ogólnie 
w państwach należących do sieci EEN. 

IT  BOIT20150803005  Włoska firma tekstylna, działająca w sektorze produkcji wełny i tkanin, stworzyła 
innowacyjne włókna do metalowej tkaniny z wełny i miedzi w równych proporcjach, aby 
nadać odpowiednią właściwość oraz unikatowy połysk. Firma jest zainteresowana 
zawarciem umowy przedstawicielstwa handlowego oraz kontraktu produkcyjnego z 
europejskimi przedsiębiorstwami produkującymi meble do domów, produkty skórzane, 
torby i akcesoria oraz projektantami wnętrz. 

IT  BOIT20150512001  Włoska firma z regionu Molise oferuje szeroki wybór wysokojakościowych produktów, 
takich jak: świeże trufle, zarówno czarne, jak i białe; trufle przetworzone, trufle spod 
ziemi, carpaccio oraz całe trufle. Ponadto, inne produkty: miód, olej, sosy, śmietanki i 
masło, drzemy do sera, warzywa w oleju, oliwa z oliwek extra‐virgin. Firma poszukuje 
przedstawicieli lub dystrybutorów do reprezentowania lub sprzedaży produktów w całej 
Europie. 

IT  BOIT20150807003  Włoska firma działająca na rynku krajowym, specjalizująca się w produkcji znakomitej 
oliwy extra‐virgin oliwy, dżemów, galaretek i przetworów warzywych z oliwą chce 
rozszerzyć swoją działalność za granicą. W związku z tym oferuje swoje produkty 
kulinarne dystrybutorom i doświadczonym przedstawicielom handlowym do promocji i 
sprzedaży na swoich lokalnych rynkach. Mile widziani są również specjaliści zajmującymi 
się rynkami niszowymi. 
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IT  BOIT20150623002  Włoski hotel położony w samym sercu Neapolu oferuje pełen zakres usług i udogodnień 
dla turystów. Hotel poszukuje operatorów wycieczek i biur podróży, które chciałaby 
promować zakwaterowanie w nim. 

KR  BOKR20150715002  Firma z Korei Południowej produkująca kosmetyki i artykuły pielęgnacyjne dla kobiet 
poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma posiada wdrożone ISO a jej wyroby są wolne 
od chemii, ponieważ do ich produkcji użyto tylko naturalnych składników. Poszukują 
dystrybutorów z doświadczeniem w branży. 

KR  BOKR20150506001  Firma z Korei Południowej produkująca gotowe potrawy samopodgrzewające się (w tym 
zupki) chciałaby rozszerzyć rynki zbytu o Europę i Amerykę Pn. poprzez umowy 
dystrybucyjne. Firma stworzyła kompleksowe produkty wraz z podgrzewającym 
opakowaniem i szeroką gamą gotowych potraw o bardzo różnych smakach. Grupą 
docelową dla w/w produktów są użytkownicy kamperów, 1‐osobowe gospodarstwa 
domowe, turyści/podróżnicy i organizacje pomocowe, które szukają ciepłego i 
odżywczego posiłku. 

KR  BOKR20150615002  Producent z Korei Południowej wytwarzający pompy do betonu, wózki widłowe oraz 
dźwigi z wysięgnikiem wykorzystywane w budownictwie. poszukuje przedstawicieli oraz 
dystrybutorów w Europie. Pożądanym partnerem jest przedstawiciel bądź dystrybutor z 
dokumentami potwierdzającymi sprzedaż w tej dziedzinie. 

KR  BOKR20150702009  Producent z Korei Południowej wytwarzający koncentraty i mieszanki do tworzyw 
sztucznych poszukuje producenta tworzyw sztucznych w Europie. Koreański producent 
oferuje wyroby certyfikowane. Firma posiada 30‐letnie doświadczenie w produkcji 
koncentratów i mieszanek oraz poszukuje kontraktu produkcyjnego bądź umowy 
outsourcingowej. 

KR  BOKR20150702008  Przedsiębiorca z Korei Południowej wytwarzający młoty pneumatyczne oraz dodatki do 
koparek poszukuje agenta/dystrybutora w Europie. Firma oferuje młoty różnego 
rodzaju oraz ładowarki kołowe, jak również dodatki: proszkowniki, strzygarki oraz 
sprzęgacze wykorzystane przy konstrukcji. Przedsiębiorstwo poszukuje 
agenta/dystrybutora z doświadczeniem w tym kierunku oraz wiedzy z zakresu młotów 
pneumatycznych i dodatków. 

LT  BOLT20141204003  Litewska firma z prawie 10‐letnim doświadczeniem w handlu drewnem oferuje swoje 
produkty i poszukuje agentów/przedstawicieli/dystrybutorów. 

LT  BOLT20140801001  Litewska firma, specjalizująca się w produkcji budynków modułowych, poszukuje 
agentów, przedstawicieli i dystrybutorów. Produkty oferowane przez firmę cechują się 
wyjątkowym stosunkiem jakości do ceny. 

NL  BONL20150610001  Holenderska firma specjalizuje się w innowacyjnych systemach 
zapięcia/przymocowania, które wykorzystywane są głównie w przemyśle 
oświetleniowym, elektronicznym i budowlanym (sufity, stropy, partycjonowanie). Firma 
poszukuje agentów do umowy handlowej. 

NL  BONL20150403002  Holenderska firma stworzyła aplikację on‐line zawierającą informacje rynkowe dot. 
rynku francuskiego i transgranicznej wymiany handlowej. Aplikacja jest wielojęzyczna i 
można ją uruchomić w systemie Windows, Android, Mac jak i na iPadzie i Iphonie. Jest 
bardzo użyteczna organizacjom skupiającym się na francuskim rynku. Firma poszukuje 
agentów zajmujących się rynkiem francuskim i oferuje umowę nabycia, umowę 
agencyjną oraz licencyjną. 
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NL  BONL20150225001  Holenderski fizjoterapeuta stworzył nową terapię dla wyrównania miednicy i 
normalizacji postawy celem leczenia bólów dolnego odcinka kręgosłupa oraz szyi. 
Terapia jest z sukcesem wdrożona w Holandii poprzez franczyzę. Firma chciałaby 
rozwinąć swoją działalność na polu międzynarodowym i w związku z powyższym oferuje 
franczyzę firmom z branży medycznej oraz fizjoterapeutom. 

PT  BOPT20150602003  Portugalska firma działająca w obszarze kosmonautyki, z wieloletnim doświadczeniem 
na rynku wprowadził zdalny system do teledetekcji dla oceanografii. Firma poszukuje 
partnerstwa z użytkownikami, dystrybutorami oraz integratorami zainteresowanymi 
technologią. Przedsiębiorstwo chce nawiązać umowę licencyjną, a także zaprasza do 
współpracy firmy zainteresowane przedstawicielstwem handlowym, umową o 
świadczeniu usług lub kontrakt produkcyjny. 

RO  BORO20150519001  Ta rumuńska firma specjalizuje się w zbieraniu i mrożeniu owoców leśnych i grzybów. 
Firma poszukuje dystrybutorów celem sprzedaży na innych rynkach. 

RO  BORO20141231013  Rumuńska firma z ponad 20 letnim doświadczeniem w produkcji sprzętu elektrycznego i 
metalowych części na zlecenie firm z Europy Zachodniej, Rosji i Azji poszukuje 
dystrybutorów. 

RO  BORO20140529005  Rumuńska firma specjalizująca się w doradztwie biznesowym i wsparciu technicznym 
oferuje swoje usługi w obszarze opracowania i wdrażania Europejskich Standardów 
Jakości i pisania projektów finansowanych z UE. 

RO  BORO20150630001  Rumuńska firma znajdująca się w Baia ‐ Mare wyspecjalizowana w produkcji wyrobów 
ceramicznych: piece kaflowe, przedmioty dekoracyjne do ogrodów itp., poszukuje 
dystrybutorów w krajach Unii Europejskiej. 

RO  BORO20150707001  Rumuński producent oprogramowania koncentrujący się na rozwoju dedykowanego 
oprogramowania niestandardowego, specjalnie zaprojektowanego do konkretnych 
wymagań i potrzeb klienta. Firma ma duże doświadczenie w tworzeniu 
oprogramowania dla przedsiębiorstw, sieci, mobilnych i wbudowanych rozwiązań 
wykorzystujących różne technologie. Firma oferuje usługi outsourcingowe dla firm 
potrzebujących rozwoju oprogramowania i szuka współpracy z innymi firmami w 
dziedzinie IT jako podwykonawca. 

RS  BORS20140205003  Serbskie przedsiębiorstwo z branży budowlanej poszukuje agentów celem promocji ich 
usług na rynkach europejskich. 

RS  BORS20150525001  Serbska firma farmaceutyczna specjalizująca się w produkcji suplementów diety, 
wyrobów medycznych i kosmetyków, poszukuje pośrednictwa handlowego na rynku w 
krajach europejskich (umowy dystrybucyjne). 

RS  BORS20150514001  Serbska firma posiada doświadczenie w pozyskiwaniu bioenergii z upraw z miskanta 
olbrzymiego. Samodzielnie opracowali i wdrożyli system rekultywacji gleby oraz szeroki 
zakres produktów, takich jak zrębki, brykiety i betony lekkie. Firma oferuje współpracę 
w formie joint venture przy tworzeniu pól miskanta olbrzymiego (Miscanthus 
giganteus). 

SE  BOSE20150914001  Szwedzka firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży innowacyjnych 
i atrakcyjnych akcesoriów do wózków inwalidzkich poszukuje pośredników handlowych 
w całej Europie, takich jak producenci, dostawcy i hurtownie inwalidzkie do współpracy 
w ramach umowy dystrybucyjnej. 
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SI  BOSI20150325001  Słoweńskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP wyspecjalizowane na polu elektronicznych 
narzędzi do nauki w lotnictwie, rozwija kursy komputerowe do nauki od podstaw. Kursy 
są stworzone według życzeń i potrzeb klienta.Kursy zapewniają klientom ich własny 
system do trenowania, który potem może być wykorzystany do trenowania nowego 
personelu, obowiązkowy testy sprawnościowe oraz zapewnia elektroniczny podręcznik. 
Firma jest zainteresowana umową o świadczenie usług lub podwykonawstwo. 

SI  BOSI20150709001  Doświadczona firma ze Słowenii, która zajmuje się drukiem oferuje wysokiej jakości 
usługi drukarskie oraz rozwiązania dotyczące pakowania, jak również produkty 
opakowaniowe z nadrukiem dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, 
kosmetycznego itp. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane kontraktem produkcyjnym 
oraz umową o współpracę z agencjami w celu sprzedaży swoich produktów oraz usług 
na rynku europejskim. 

SI  BOSI20150826001  Słoweńska firma opracowała elektroniczne urządzenie antyzanieczyszczeniowe 
zapobiegające zanieczyszczaniu przez algi morskie (wodorosty) podwodnych części 
statków, pływających błotników lub znaków świetlnych. Firma poszukuje partnera joint 
venture, aby rozpocząć produkcję i umieścić produkt na rynkach UE i rynku światowym. 

SK  BOSK20150409001  Przedsiębiorstwo ze Słowacji, europejski dystrybutor zautomatyzowanych systemów 
występujących pod marką własną, oferuje współpracę handlową dla firm zajmujących 
się sprzedażą i instalacją produktów z obszaru IT i elektroniki. Partnerzy zainteresowani 
dystrybucją jak najbardziej są mile widziani. Firma poszukuje partnerów głównie z Unii 
Europejskiej oraz krajów leżących na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. 

TR  BOTR20140616001  Turecka firma z siedzibą w Izmirze, zajmująca się przetwórstwem czosnku celem 
produkcji suplementów diety, czosnkowego puree i soku oferuje swoje usługi w formie 
podwykonawstwa. 

TR  BOTR20150528005  Turecka firma produkcyjna specjalizująca się w produkcji medycznych artykułów 
jednorazowych tj. cewników i kaniuli a ponadto stołów operacyjnych i noszy poszukuje 
dystrybutorów na wyłączność w Europie. Firma jest liderem na rynku tureckim i 
eksportuje swoje wyroby do 90 krajów. 

TR  BOTR20150311001  Firma inżynieryjna z Turcji, założona w roku 2009 zaangażowana w instalacje elektrowni 
opartych na odnawialnych źródłach energii posiada doświadczenie w projektowaniu i 
instalowaniu fotowoltaicznych, hybrydowych i wiatrowych farm typu on grid i off grid. 
Firma oferuje projektowanie, rozwój oraz wdrożenie instalacji na bazie umowy 
outsourcingowej. Firma jest również otwarta na propozycje związane z Joint Venture. 

TR  BOTR20140214001  Turecka firma tekstylna specjalizująca się w produkcji bielizny dla mężczyzn, kobiet i 
dzieci poszukuje partnera dystrybucyjnego lub firm zainteresowanych usługami 
podwykonawczymi. 

TR  BOTR20150611001  Turecka firma (MŚP) opracowała oprogramowanie, które umożliwia instalację i 
wykonanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnych ze 
standardem ISO 27001. Ten produkt jest rozwiązaniem internetowym i jest oferowany 
instytucjom zarówno dużym firmom jak i MŚP. Firma szuka przyszłych partnerów do 
dystrybucji oraz promocji swojego produktu na bazie umów licencyjnych oraz 
handlowych. 

UK  BOUK20150708005  Brytyjska, rodzinna firma zajmująca się produkcją tradycyjnych brytyjskich przekąsek 
poszukuje dystrybutorów celem sprzedaży do pubów, barów, supermarketów, 
delikatesów, cash&carry oraz hurtowników. 
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UK  BOUK20150116008  Brytyjska firma specjalizująca się w akcesoriach dla myśliwstwa poszukuje 
dystrybutorów szerokiej gamy pułapek i innych akcesoriów. 

UK  BOUK20150116011  Brytyjska firma specjalizująca się w innowacyjnych produktach DIY (zrób to sam), w 
szczególności nagrodzona szczotka do rynien, poszukuje dystrybutorów celem 
sprzedaży detalistom oraz handlowcom art. budowlanych. 

UK  BOUK20150717003  Brytyjska firma biotechnologiczna z szerokim doświadczeniem w syntezie peptydów 
oferuje swoje doświadczenie techniczne i produkcyjne. Firma poszukuje współpracy na 
bazie umów usługowych i produkcyjnych, włączając outsourcing i umowy 
podwykonawcze z partnerami przemysłowymi oraz jednostkami badawczymi, gdzie 
firma odpowiedzialna będzie za produkcję peptydów oraz wsparcie doradcze i 
techniczne. Joint venture oraz umowy licencyjne są również rozważane w zależności od 
charakteru projektu. 

UK  BOUK20131125001  Brytyjska firma farmaceutyczna z siedzibą w Londynie, pracująca nad rozwojem nowych 
farmaceutyków poszukuje partnerów do dystrybucji. Idealnie byłoby, aby partner miał 
doświadczenie w dystrybucji farmaceutyków, które stosowane są przy nałogach. 

UK  BOUK20150629004  Brytyjski, wiodący dostawca usług i produktów chemii oferuje swoją wiedzę, usługi 
badawczo‐rozwojowe i związane z zarządzaniem projektem na rzecz partnerów z branży 
farmaceutycznej, agrochemicznej, petrochemicznej oraz materiałowej a także 
akademickim instytucjom badawczym. Firma oferuje sprzęt i doświadczony zespół 
chemików plus dostęp do szerokiej gamy materiałów/mieszanek. Firma oferuje 
podwykonawstwo i umowy usługowe. 

UK  BOUK20150708007  Brytyjska firma oferuje tabliczki czekolady premium wykonane z brytyjskiej czekolady. 
Firma zlokalizowana jest w południowo‐zachodniej Anglii i chciałaby rozszerzyć swoją 
sprzedaż na pozostałą część Europy. Poszukują kontaktu z dystrybutorami i agentami. 

UK  BOUK20150722002  Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli pochodzących z Danii, 
Norwegii, Szwecji, Finlandii, Islandii, Niemiec, Rosji i Ameryki Północnej, którzy będą 
dostarczać produkty związane z oszczędzaniem energii. Osoby chętne z innych 
regionów, również proszone są o kontakt. 

UK  BOUK20150314001  Angielskie przedsiębiorstwo wytwarza zaawansowaną, odbijającą światło folię, która 
zwiększa izolacyjność termiczną budynków oraz w sposób radykalny zmniejsza 
zapotrzebowanie na energię. Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli dla 
produktów, takich jak energooszczędne membrany oraz zapory gazowe. 

UK  BOUK20150810001  Przedsiębiorstwo z Wielkiej Brytanii poszukuje nowych klientów, którzy użyją pakietów 
diagnostycznych i usług minimalizowania biokorozji. Firma chce nawiązać umowę o 
świadczenie usług, umowę outsourcingową oraz nawiązać współpracę z podwykonawcą 
działającym w takich branżach jak: górnictwo, obszar morski, procesy chemiczne i 
rafineryjne, woda i ścieki, papiernicza/ 

UK  BOUK20150701005  Brytyjska firma specjalizująca się w szkoleniach dot. przywództwa i umiejętności 
zarządzania, doradztwa w obszarze Społecznej Odpowiedzialności, audytów 
środowiskowych dla biznesu poszukuje agentów w krajach sieci EEN zaangażowanych w 
rekrutację na szkolenia poza krajem zamieszkania. Firma poszukuje takiego partnera do 
handlowej umowy agencyjnej. 

UK  BOUK20150731003  Angielska firma, która projektuje oraz wytwarza oznakowanie świetlne dla klientów 
reprezentujących szereg sektorów poszukuje przedstawiciela handlowego do sprzedaży 
produktów. 
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UK  BOUK20150904004  Brytyjska firma dysponująca magazynem o powierzchni 21 tys. stóp kwadratowych 
oferuje usługi magazynowania luzem, kompletowania zamówień, pakowania towaru 
luzem oraz szerokiej dystrybucji i wsparcia logistyki w ramach Wielkiej Brytanii dla 
zagranicznych firm, które chcą mieć powierzchnię magazynową w Wielkiej Brytanii. 
Firma oferuje także montaż urządzeń w punktach sprzedaży detalicznej. Firma 
poszukuje partnerów do świadczenia usług outsourcingu / dystrybucji lub umowy spółki 
do rozwoju sprzedaży. 

UK  BOUK20150902004  Brytyjska firma jest dostawcą amerykańskich, brytyjskich i irlandzkich specjalistycznych 
rzemieślniczych produktów spożywczych. Gama ich produktów pasuje idealnie do 
specjalistycznych marketów żywieniowych, domów towarowych, wysokiej klasy 
supermarketów, delikatesów, sklepów gospodarskich i niezależnych sklepów. Firma 
chce rozszerzyć swoje portfolio na rynkach międzynarodowych i poszukuje 
dystrybutorów. 

UK  BOUK20150911002  Mieszcząca się w Wielkiej Brytanii wiodąca światowa interdyscyplinarna organizacja 
naukowa, współpracuje z klientami z sektora przemysłu i partnerami badawczymi nad 
projektami, które pozwolą im na osiąganie lepszych wyników, produktów i usług w 
krótszym czasie i taniej niż w tradycyjnych przepływach pracy badawczo‐rozwojowej. 
Organizacja ta szuka partnerów do korzystania z infrastruktury superkomputerów i 
analizy danych do współpracy na bazie umowy outsourcingu i / lub umowy 
podwykonawstwa usług. 

UK  BOUK20150904003  Ta brytyjska firma wykonuje naprawy lub remonty urządzeń elektronicznych, takich jak 
alarmy bram/drzwi i pętle bezpieczeństwa, kamery, monitory i wyświetlacze 
elektroniczne, elektroniczne oznakowanie, pomiarniki A/C i urządzeń chłodniczych. 
Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach joint venture lub umowy o 
świadczenie usług. 
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