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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 lipcu 2016 roku dodaliśmy 261 ofert – statystyka w podziale na kraje: 

AR ....... 1 

BE ....... 6 

BG ....... 5 

BR ....... 1 

CN ...... 2 

CY ....... 6 

CZ ..... 11 

DE ....... 9 

DK ....... 3 

ES ...... 14 

FI ......... 3 

FR ...... 10 

GR ....... 2 

HR ....... 3 

HU ...... 3 

IE ........ 6 

IL ......... 2 

IS ......... 1 

IT ....... 23 

JP ........ 2 

KR ....... 3 

LT ........ 4 

LV ....... 1 

MT ...... 1 

NL ...... 13 

PE ........ 1 

PT ...... 11 

RO ..... 15 

RU ..... 36 

SE ........ 5 

SG ....... 1 

SI ......... 2 

SK ....... 2 

TR ....... 6 

TW ...... 2 

UK .... 45 
 

[Symbol	kraju		pochodzenia	oferty	/	nr	referencyjny]	treść	oferty	

[AR / BOAR20160526001] Argentyńska firma jest pionierem w rozwoju i stosowania nowoczesnych metod bezinwazyjnej diagnostyki 
konstrukcji żelbetowych z niespotykaną precyzją, czystością i wygodą, w szczególności w technologii tomografii żelbeton (RCT). Obecnie 
firma planuje rozszerzyć zastosowanie swojej technologii w Europie w ramach umowy o świadczenie usług. 

[BE / BRBE20160219001] Belgijska firma detaliczna specjalizuje się w elektronicznych urządzeniach palenia papierosów i domowych 
urządzeniach elektrycznych, takich jak kaloryfery, piekarniki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, pralki. Firma chciałaby reprezentować 
przedsiębiorstwa zagraniczne świadczące te produkty na rynku lokalnym w ramach umów agencyjnych lub dystrybucyjnych. 

[BE / BRBE20160518001] Dział nauki znanego belgijskiego Uniwersytetu, który opracował materiały edukacyjne mające na celu naukę 
podstaw chemii bardziej w stylu zabawy, szuka współpracy z producentem gry planszowej w ramach porozumienia produkcyjnego. 
Uniwersytet poszukuje współpracy długoterminowej. 

[BE / BOBE20160307001] Belgijska firma specjalizująca się w farmacji, koncentruje się na rozwoju, produkcji i wprowadzaniu do obrotu 
leków i / lub produktów generycznych przeznaczonych dla opieki zdrowotnej. Firma oferuje platformę produkcyjną dla najnowszej 
generacji, bardzo elastycznych, wielopostaciowych sterylnych zastrzyków (fiolki, gotowe do użycia wkłady, gotowe do użycia 
strzykawki). Firma poszukuje współpracy w ramach umowy podwykonawstwa, umowy produkcyjnej i / lub umowy outsourcingowej w 
obszarze sterylnych iniekcji. 

[BE / BOBE20160419001] Belgijski wytwórca 100% belgijskich produktów oferuje umowy dystrybucji dla komercjalizacji likieru na bazie 
orzechów laskowych. Ten likier może poprawić receptury i dostarczyć wartość dodaną koktajlom, long drinkom, deserom lub daniom. 

[BE / BOBE20160523002] Firma z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Belgii, ma ponad 20‐letnie doświadczenie. Ich działalność to 
głównie projektowanie, produkcja i montaż średniej wielkości turbin wiatrowych. Firma jest obecna na różnych rynkach: 1. średniej 
wielkości zastosowań lądowych; 2. rozwiązań pustynnych; 3. dachowych zastosowań małych rozmiarów (+/‐ 30 kW) przeznaczonych dla 
wysokich budynków w mieście. Firma jest otwarta na umowy dystrybucyjne i / lub umowy joint venture. 

[BE / BOBE20160616001] Belgijska firma ‐ producent alkoholowych i bezalkoholowych koktajli i likierów ‐ poszukuje dystrybutorów z 
rozpoznanymi kanałami sprzedaży do sieci hoteli, restauracji, domów towarowych, sklepów monopolowych, zakładów produkcyjnych 
specjalizujących się w napojach. Firma oferuje szeroką gamę produktów w różnych smakach. Istnieje możliwość opracowania produktu 
na życzenie klienta, pod prywatną marką. 

[BG / BRBG20160407001] Bułgarski producent mebli do mieszkań, biur, restauracji, kawiarni, barów, sklepów i hoteli szuka dostawców 
materiałów do produkcji mebli. Firma oferuje umowę produkcyjną. 

[BG / BOBG20151203001] Bułgarski producent i monter konstrukcji metalowych specjalizuje się w produkcji konstrukcji metalowych na 
potrzeby fabryk, salonów, sklepów, magazynów, poszukuje partnerów zainteresowanych zleceniem opracowania, produkcji i montażu 
konstrukcji metalowych i ich części. 
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[BG / BOBG20160329002] Bułgarska firma produkuje wyroby z tworzyw sztucznych, takie jak jednorazowe kubki, mieszadła, widelce, 
noże i łyżki w różnych kolorach i kształtach, a obecnie poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w celu rozwoju na rynkach 
zagranicznych. 

[BG / BOBG20160331001] Jeden z największych bułgarskich producentów makaronu poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma już 
współpracuje z partnera zagranicznymi w Rosji, Mołdawii i Ukrainy, ale nie ma do tej pory żadnego przedstawiciela w Europie. Firma 
produkuje szeroką gamę kształtów makaronu w różnych rozmiarów opakowaniach. 

[BG / BOBG20160603002] Bułgarska firma, działająca też jako laboratorium roślin, produkuje i oferuje jakościowe kosmetyki do 
pielęgnacji włosów i ciała, opracowywane przez własnych specjalistów ze znacznym doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia. 
Firma chce zawrzeć długoterminowe umowy współpracy z dystrybutorami kosmetyków. 

[BR / BOBR20151202001] Brazylijska firma produkująca antyseptyczne mydło w płynie poszukuje partnerów handlowych i 
dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą jej produktu na rynku UE lub na świecie. 

[CN / BOCN20160612002] Chińskie przedsiębiorstwo koncentruje się wdrażaniu technologii laserowych w dziedzinie medycyny. Jego 
główne produkty to dalmierz laserowy i lasery. Parametry działania maszyn mogą zostać dostosowane do różnych chorób, by zabiegi 
nimi wykonywane były bezpieczne i efektywne. Firma poszukuje dystrybutorów działających w sektorze medycznym w Europie. 

[CN / BOCN20160617001] Chińska firma specjalizująca się w produkcji etykiet do napojów i toreb do pakowania żywności poszukuje 
producentów żywności i napojów w celu nawiązania współpracy gospodarczej w ramach porozumienia produkcyjnego. Firma jest 
konkurencyjnym dostawcą etykiet i toreb / opakowań nielaminowanych oraz laminowanych wykonanych z OPP (orientowany 
polipropylen) PVC (polichlorku winylu), PET (polietylen) i OPS (orientowany polistyren). 

[CY / BOCY20160317001] Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży detalicznej organicznych herbat ziołowych i 
suplementów, organicznych ziół oraz przypraw, poszukuje agentów i / lub dystrybutorów gotowych zająć się promocją i dystrybucją 
tych produktów w Europie i poza nią. Firma jest także zainteresowana produkcją wyrobów sprzedawanych pod markami innych firm. 

[CY / BOCY20160317002] Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji opatentowanych i nagradzanych zabawek budowlanych, 
poszukuje agentów i dystrybutorów do reprezentowania i sprzedaży swoich produktów na całym świecie. 

[CY / BOCY20160324001] Cypryjska firma specjalizująca się w imporcie i sprzedaży mebli i oświetlenia poszukuje podwykonawcy z 
zagranicy, a także wykonawcy procesów biznesowych w ramach umowy outsourcingowej. 

[CY / BOCY20160407001] Cypryjska firma, która specjalizuje się w produkcji i montażu urządzeń ze stali nierdzewnej wykonanych na 
zamówienie dla wielu gałęzi przemysłu poszukuje firm zainteresowanych rozwiązaniami ze stali nierdzewnej typu: meble i grille. Firma 
oferuje współpracę na podstawie umowy produkcyjnej. Cypryjska firma poszukuje również partnerów z zagranicy do reprezentowania 
oferty firmy czy też działać jako dystrybutor i sprzedawać produkty firmy w swoim kraju. 

[CY / BOCY20160407002] Cypryjski producent produktów organicznych (oliwa z oliwek, syrop świętojański itp.), poszukuje agentów i / 
lub dystrybutorów z zagranicy w celu reprezentowania i / lub sprzedaży ich produktów w innych krajach. 

[CY / BOCY20160408001] Cypryjska firma specjalizującą się w produkcji ciast, kunafy (ciasto wyrabiane z naturalnej mąki) i strudla 
(ciastka wykonanego z cienkich warstw ciasta, zwinięte z nadzieniem i pieczone) poszukuje dystrybutorów z zagranicy, aby sprzedawać 
produkty firmy w swoich krajach. 

[CZ / BRCZ20160525001] Czeska firma specjalizująca się w projektowaniu wnętrz poszukuje partnera biznesowego / dostawcy wysokiej 
jakości mebli tapicerowanych takich jak fotele, trzyczęściowe wypoczynki, sofy itp. Prosty, ponadczasowy design jest preferowany. 
Firma jest w stanie rozwijać i projektować same meble, ale z pewnością doceni też partnera biznesowego z własnymi projektami. 
Przewidziane rodzaje współpracy: umowa outsourcingu lub produkcji. 

[CZ / BRCZ20160608001] Czeskie przedsiębiorstwo z bogatym doświadczeniem w imporcie i dystrybucji materiałów i urządzeń 
medycznych poszukuje specjalnych urządzeń do utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych. Firma oferuje usługi dystrybucji dla 
producentów i dostawców z innych krajów. 

[CZ / BOCZ20151208002] Doświadczona, Czeska firma, wyspecjalizowana w układaniu instalacji elektrycznej i w przemyśle 
maszynowym poszukuje partnerów biznesowych z branży energetycznej, obróbce drewna, transporcie i logistyce, firma mogłaby działać 
na podstawie umowy na świadczenie usług na rzecz Czeskiej spółki. 

[CZ / BOCZ20151215001] Czeskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się elementami z pianki poliuretanowej i chromowanymi, które są 
wykorzystywane do produkcji krzeseł biurowych oferuje się jako podwykonawca. Współpraca z dystrybutorami części zamiennych i 
akcesoriów do krzeseł jest również możliwa. 

[CZ / BOCZ20160210001] Czeska firma rodzinna produkująca listwy z litego drewna do mebli, ram obrazów i poręczy chciałaby 
pracować jako podwykonawca dla firm działających w sektorze budowlanym. 

[CZ / BOCZ20160504001] Czeskie przedsiębiorstwo produkuje surową żywności (przekąski i wyroby cukiernicze), które są w 100% 
ekologiczne, wegańskie, bezglutenowe, bez laktozy, bez dodatku cukru, pełne niezbędnych składników odżywczych. Produkty oparte na 
własnych recepturach, nie są gotowane, pieczone, pasteryzowane lub palone. Składniki hoduje się i suszy w temperaturze poniżej 42 ° 
C. Firma poszukuje dystrybutorów poświęconych promocji i sprzedaży zdrowej i ekologicznej żywności. 
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[CZ / BOCZ20160516001] Znana czeska firma, która opracowała i produkuje urządzenia do uzdatniania wody / oczyszczania, poszukuje 
przedstawicieli, dystrybutorów, hurtowników i firm inżynieryjnych z zagranicy. Urządzenie jest oparte na lampach UV, wytwarzaniu 
ozonu lub kombinacji synergistycznej. Zalety: szybki zwrot z inwestycji, szeroki zakres zastosowań, redukcja / eliminacja związków 
chlorowanych ‐ profilaktyka powiązanych z tym chorób; przystępne ceny także dla klientów indywidualnych. 

[CZ / BOCZ20160526002] Doświadczona czeska firma specjalizująca się w produkcji przyrządów pomiarowych ‐ panele, aparaty, 
boczniki i wysoce innowacyjne produkty, takie jak instrumenty paneli wielofunkcyjnych i konwerterów, poszukuje dystrybutorów w 
Niemczech, Austrii, Rosji i Polsce. Firma oferuje również wzajemną produkcję, jak również na szereg swoich produktów. 

[CZ / BOCZ20160616002] Czeska firma produkuje konstrukcje metalowe i elementy stalowe na podstawie dostarczonej przez klientów 
dokumentacji. W gamie produktów firmy są meble szkolne i prefabrykowane szatnie. Firma chciałaby nawiązać współpracę z 
dystrybutorami na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego. 

[CZ / BOCZ20160617001] Czeska firma oferuje własne, wysokiej jakości ograniczniki przepływu wody w celu znacznego zmniejszenia jej 
zużycia i związanego z tym ciepła do ogrzewania wody. Produkty dają możliwość zmiennej regulacji przepływu (do 70%); są odporne na 
osadzanie się wapna, temperaturę i substancje chemiczne oraz zapewniają użytkownikom wysoki poziom komfortu. Produkty są 
dostosowane do intensywnego użytkowania (hotele, fabryki, szpitale), jak i do gospodarstw domowych. Firma poszukuje partnerów 
dystrybucyjnych z zagranicy. 

[CZ / BOCZ20160624001] Czeska firma specjalizująca się w produkcji minibrowarów (browar restauracyjny), poszukuje agentów 
handlowych. Każdy minibrowar jest produkowany zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta. Dodatkowo, firma zapewnia 
profesjonalne szkolenia dla operatorów browarów, a także dostarcza oryginalne receptury piwa, wysokiej jakości chmiel, słód i drożdże 
piwne. 

[DE / BODE20151204002] Niemiecka firma produkująca wysokiej jakości piasek kwarcowy, piasku do filtrów oraz żwiru kwarcowego, 
poszukuje partnerów biznesowych do opracowywania projektów, w którym produkt będzie używany jako medium filtracyjne. Projekty 
te mogą obejmować oczyszczanie zanieczyszczonej wody pitnej, oczyszczanie ścieków, przetwarzanie wody w basenie, budowy studni 
lub odsalania wody morskiej. Pożądana forma współpracy to umowa joint‐venture lub umowa produkcyjna. 

[DE / BODE20160405001] Niemiecka firma aktywna w rozwoju, produkcji, sprzedaży i serwisie systemów do wideoinspekcji rurociągów, 
kanałów ściekowych itp. opracowała system inspekcji studni. Pozwala on na kontrolę odwiertów i studni wodnych od 2 do 20 cali, na 
głębokość do 500 m za pomocą kamer. Firma jest liderem rynku niemieckiego i chce rozszerzyć działalność na inne kraje. Dlatego 
poszukuje umowy usług dystrybucyjnych. 

[DE / BODE20160513003] Niemiecki producent specjalizuje się w produkcji noży i narzędzi do układania i obróbki podłóg oraz 
dywanów. Oferuje również sprzęt do zgrzewania wykładzin podłogowych. Producent jest zainteresowany rozszerzeniem swojej 
działalności i poszukuje dystrybutorów na terenie UE. 

[DE / BODE20160530001] Niemiecki MSP oferuje opatentowane zaawansowane systemy wczesnego ostrzegania trzęsienia ziemi, które 
zostały opracowane dla produkcji seryjnej w ścisłej współpracy z niemiecką instytucją badawczą. Zatem zaawansowany system 
ostrzegania przed trzęsieniem ziemi został stworzony. Jego zdolność funkcje zostały udowodnione poprzez intensywne badania i jest już 
na rynku. MSP szuka obecnie międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych oraz partnerów do umów o świadczenie usług. 

[DE / BODE20160602001] Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji tkanin technicznych od 30 lat. Firma oferuje usługi 
podwykonawstwa lub umowę o świadczenie usług dla zagranicznych producentów tego typu produktów, co pozwala na usprawnienie 
procesu produkcyjnego i redukcję kosztów takich tkanin. 

[DE / BODE20160616001] Niemiecka firma specjalizująca się w konstrukcjach szklanych poszukuje dystrybutorów i agentów do 
sprzedaży swoich wysokiej jakości okien żaluzyjnych. Są one szczególnie odpowiednie dla naturalnej wentylacji i ekstrakcji dymu w 
budynkach. Wbudowane w szklane fasady jako ogólne fasady lub w struktury metalowe, okna żaluzyjne łączą praktyczność z lekką i 
przezroczystą optyką. Poszukiwani są partnerzy przemysłowi lub handlowi z dobrymi kontaktami wśród architektów, inżynierów i 
generalnych wykonawców. 

[DE / BODE20160620001] Niemiecka, niezależna firma CRO, oferująca pełen zakres usług doradczych i badawczych (badania kliniczne), 
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług. Firma posiada ponad 25.letnie doświadczenie i wiedzę 
ekspercką w planowaniu i przeprowadzaniu międzynarodowych i krajowych prób przedklinicznych i klinicznych, jak również badań post‐
marketingowych. Firma oferuje usługi badawcze i doradcze od etapu wstępnego pomysłu do etapu autoryzacji/uwierzytelnienia i badań 
w zakresie usług zdrowotnych. 

[DE / BODE20160620002] Niemiecka firma stworzyła platformę B2B dla specjalistów z mody i tekstyliów oraz firm z liczbą ponad 1500 
członkowskich z ponad 20 krajów, którzy współpracują nad ponad 100 projektami w każdym miesiącu. Firma oferuje usługi brokerskie 
dla firm działających w dziedzinie mody i tekstyliów na podstawie umowy o świadczenie usług. 

[DE / BODE20160622004] Niemiecki startup opracował i produkuje innowacyjne chemiczne produkty budowlane umożliwiające szybszą 
i łatwiejszą budowę. Asortyment obejmuje: systemy hydroizolacji na bazie cementu lub bitumu; cementowe materiały podłogowe, 
takie jak wylewki samopoziomujące; betonowe zaprawy naprawcze;. środki oczyszczające kanalizację. Firma poszukuje partnera 
handlowego w ramach umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy joint venture. 
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[DK / BRDK20160610001] Wiodący duński producent rozwiązań automatyki kontroli poszukuje producentów elektrycznych obwodów 
w Polsce i na Litwie jako alternatywne lub zapasowe źródło do jego obecnego dostawcy. Zakres dostawy zawiera kable sterownicze i 
kable zasilania, szafy przyłączeniowe i szereg innych akcesoriów elektrycznych. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w 
oparciu o umowę produkcyjną. 

[DK / BRDK20160610002] Duńska mała, ale szybko rozwijająca się firma, poszukuje partnerów do produkcji mebli w stylu nordyckim. 
Firma szuka konkretnie producentów elementów takich jak: dębowe blaty i metalowe nogi. 

[DK / BODK20160606001] Duński dostawca oprogramowania z zakresu nauki o ziemi oferuje licencję na dystrybucje oprogramowania 
do trójwymiarowego modelowania geologicznego. Służy ono do tworzenia modeli 3D na skalę regionalną oraz posiada szeroki zestaw 
narzędzi pozwalających na bezpośrednie wprowadzanie danych geofizycznych podczas procesu tworzenia modelu. Propozycja firmy jest 
unikalna w swoim segmencie, gdyż pozwala na używanie wspólnej platformy do wymiany danych pomiędzy użytkownikami. 

[ES / BRES20160509001] Doświadczone hiszpańskie centrum badawcze specjalizujące się w energii, technikach komunikacyjnych i 
informacyjnych oraz budownictwie poszukuje firm zagranicznych zainteresowanych reprezentowaniem ich na rynku hiszpańskim w 
oparciu o umowę komercyjną. Dzięki swojemu zespołowi, doświadczeniu w różnego rodzaju projektach technologicznych centrum 
badawcze może realizować wiele zadań wymaganych do wprowadzenia produktów technicznych w Andaluzji i Hiszpanii. 

[ES / BOES20151109005] Hiszpańska firma konsultingowa specjalizująca się w przemyśle i bezpieczeństwie środowiska poszukuje 
partnerów w celu zawarcia umowy z partnerami z Europy, Kolumbii i Bliskiego Wschodu. 

[ES / BOES20160111001] Hiszpańska firma świadcząca strategiczne doradztwo biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw 
poszukuje partnerów do swojej międzynarodowej ekspansji. Firma specjalizuje się w wielu obszarach doradztwa, z których najbardziej 
wyróżniające się to: Corporate Development, Private Equity Service. Firma oferuje umowy franczyzowe, joint venture i / lub umowy 
nabycia przeznaczone dla profesjonalistów, firm konsultingowych i doradczych. 

[ES / BOES20160302001] Hiszpańska firma oferuje wyspecjalizowane produkty i usługi w zakresie elektronicznego systemu obiegu 
dokumentów i zarządzania dokumentacją (EDRMS). Firma poszukuje w całym świecie przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, które 
potrzebują zintegrowania usług i stworzenia aplikacji zindywidualizowanych służących modernizacji ich działań w zakresie przepływu 
informacji oraz zarządzania wiedzą zgromadzoną w repozytoriach danych i archiwach. Firma jest zainteresowana współpracą na 
podstawie umowy o świadczenie usług. 

[ES / BOES20160330001] Hiszpański start‐up działający w branży druku 3D opracował drukarkę 3D przeznaczoną w szczególny sposób 
dla osób nieposiadających technicznych umiejętności projektowania 3D. Firma poszukuje dystrybutorów międzynarodowych. 

[ES / BOES20160401003] Hiszpańska firma specjalizująca się w rozwiązywaniu problemów energetycznych poprzez tworzenie 
indywidualnych rozwiązań w oparciu o elastyczną energię fotowoltaiczną poszukuje przedstawicieli handlowych w całej Europie, w 
szczególności w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. 

[ES / BOES20160401006] Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji i wprowadzaniu do obrotu baterii sanitarnych, armatury i 
akcesoriów uzupełniających do montażu kanalizacji poszukuje przedstawicieli handlowych i usług dystrybucyjnych. 

[ES / BOES20160404002] Firma z MSP w północnej Hiszpanii, pierwsza w tym kraju wyszła na rynek trzy dekady temu z produkcją 
siatkowych korytek kablowych. Ich produkty są stosowane do zasilania i okablowania zasilającego i przesyłu danych we wszystkich 
rodzajach budynków, zakładów komunalnych i przemysłowych oraz innej infrastruktury. Ich własny, opracowany i opatentowany 
zasobnik wyróżnia się łatwością i szybkością montażu spośród innych podajników na rynku. Partnerzy handlowi są poszukiwani. 

[ES / BOES20160503005] Baskijska wynalazczyni znalazła rozwiązanie problemu matek karmiących piersią. Jej produkt pozwala, żeby 
dziecko ssało samodzielnie bez potrzeby bycia ciągle podtrzymywanym. Oferta skierowana jest do firm zajmujących się produkcją 
innowacyjnych urządzeń do opieki nad dziećmi i zakłada zawarcie umowy produkcyjnej na podstawie licencji. 

[ES / BOES20160517001] Hiszpańska fundacja non‐profit, której celem jest zmiana nawyków żywieniowych oraz rozwiązywanie 
problemów ludzi chorych oraz będących na diecie eliminacyjnej poszukuje kontaktów ze szpitalami i organami władzy publicznej 
działających w sektorach edukacyjnym, zdrowia oraz pomocy społecznej w celu świadczenia dla nich usług lub współpracy w projektach 
unijnych. 

[ES / BOES20160526001] Sygnowane wina zwane winami Colleiteiro, będące tradycyjnym produktem galicyjskich wsi (Hiszpania) 
powstają tylko w określonego rodzaju galicyjskich winiarniach, które charakteryzuje produkcją mniej niż 60.000 litrów wina rocznie, 
tylko z własnych winogron, przy użyciu wyłącznie galicyjskiej odmiany winorośli (Ribeiro DO). Najstarszy w Galicji i jeden z najstarszych 
w Hiszpanii producent tego trunku poszukuje usług dystrybucji lub umowy handlowej dla tej ekskluzywnej i ograniczonej produkcji. 

[ES / BOES20160526004] Hiszpańska firma z Katalonii, z ponad 20‐letnim doświadczeniem w produkcji plastiku, poszukuje 
dystrybutorów i agentów innowacyjnego odświeżacza powietrza w samochodach w celu wprowadzenia go na rynek sprzedaży 
detalicznej, w tym: supermarkety, punkty ze sprzedażą akcesoriów samochodowych, stacje benzynowe, sklepy typu DIY, warsztaty 
samochodowe, itd. 

[ES / BOES20160530001] Hiszpańska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją pieców opalanych drewnem, wkładów 
kominkowych oraz termokominków oferuje energooszczędne, szyte na miarę rozwiązania. Firma poszukuje dystrybutorów i 
pośredników handlowych (agentów) na całym świecie. 
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[ES / BOES20160602002] Hiszpańska firma produkuje modułowe tratwy o ekstremalnej wytrzymałości, wykorzystywane w hodowli 
małż, ostryg i innych mięczaków. Tratwy mogą być stosowane w wodach otwartych. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. 

[FI / BRFI20160516001] Fińska firma działająca w branży tekstyliów domowych poszukuje różnego rodzaju podstaw lamp i opraw 
oświetleniowych sufitowych poprzez umowy o podwykonawstwo. Zastosowanym materiałem mogą być na przykład tworzywa sztuczne, 
szkła, ceramika, drewno itp. Podstawy będą wykorzystywane do projektowania i produkcji lamp biurkowych oraz lamp podłogowych. 
Potencjalni partnerzy to na przykład producenci lamp lub ich części, którzy są w stanie dostarczyć części jako podwykonawcy do 
produkcji. 

[FI / BOFI20160518001] Fińskie MŚP opracowuje i produkuje wysokiej wydajności, pięknie zaprojektowane jednostki dentystyczne i 
krzesła dla pacjentów. Firma oferuje usługi dystrybucji lub umowy o świadczeniu usług w Wielkiej Brytanii. Partner powinien być 
zainteresowany wprowadzeniem nowych produktów wysokiej jakości na rynek brytyjski.Firma oferuje również instrumenty 
dentystyczne znanych marek stomatologicznych (europejskich i japońskich). 

[FI / BOFI20160602002] Fińska firma oferuje detektory wody, urządzenie opiera się na nowym rozwiązaniu, które alarmuje przeciek 
wody. Urządzenie minimalizuje ryzyko wycieku wody i problemy, które następują z pleśnią, jeżeli wilgoć nie jest wykrywalna. Firma 
obecnie poszukuje agenta handlowego lub dystrybutora w celu sprzedaży tego rozwiązania na rynki zagraniczne. 

[FR / BOFR20160215002] Francuska firma sprzedaje nowe rozwiązanie dla przemysłu przeznaczone do ciągłego monitorowania 
urządzeń przemysłowych. Firma poszukuje dystrybutorów działających w instalacji i konserwacji urządzeń/systemów mechanicznych, 
elektromechanicznych i elektronicznych transmisji w procesach przemysłowych w całej Europie. 

[FR / BOFR20160317003] Mała rodzinna firma francuska specjalizująca się w wysokiej jakości produktach z drewna oferuje innowacyjne 
meble dystrybutorowi lub agentowi w krajach europejskich. 

[FR / BOFR20160322004] Mała francuska firma specjalizuje się w produkcji mebli do pokoju dziecięcego. Firma jest zainteresowana 
współpracą joint venture z partnerami z Europy w celu rozwinięcia i uzupełnienia swojej gamy produktowej lub współpracą w zakresie 
inwestycji na podstawie umowy finansowej. 

[FR / BOFR20160331001] Francuska firma z Paryża opracowała innowacyjny, oparty na mikroskopie, zautomatyzowany analizator‐
czytnik komórkowy ze specjalnym oprogramowaniem do detekcji i charakterystyki komórkowej. Opatentowane oprogramowanie 
oferuje najlepszą wydajność wykrywania biomarkerów komórkowych, identyfikacji i zatwierdzania w testach cytopatologicznych i 
badaniach onkologicznych. MŚP poszukuje dystrybutorów zdolnych do sprzedaży produktów w wersji standardowej lub dostosowanej 
do potrzeb klientów. 

[FR / BOFR20160427001] Francuskie MŚP opracowało platformę internetową ułatwiające współpracę między ekspertami w 
komunikacji, marketingu, HR i projektowania, aby odpowiedzieć na konkretne potrzeby klienta. Platforma pomaga specjalistom, dzięki 
czemu klienci firmy nie ograniczają się do jednego podejścia do kreatywności. Firma poszukuje międzynarodowych ekspertów, firm lub 
platform działających w komunikacji, marketingu i HR w celu dotarcia do umów o komunikacji. 

[FR / BOFR20160503001] Francuska firma specjalizująca się w badaniu, projektowaniu i produkcji ekranów CRT i LCD oraz współpracy z 
firmami transportu miejskiego i krajowego, poszukuje europejskiego partnera do joint venture lub umowy akwizycji, który pochodzi z 
tego samego lub komplementarnego sektora i chciałby rozwinąć działalność na rynku francuskim. 

[FR / BOFR20160517001] Miasta są coraz bardziej zanieczyszczone i coraz większa część społeczeństwa cierpi z powodu 
zanieczyszczenia. W związku z tym francuska firma z siedzibą w Paryżu opracowała luksusowe i trwałe maski przeciw zanieczyszczeniom 
dla mieszkańców, którzy chcą zabezpieczyć się przebywając na zewnątrz. Ergonomiczna i modna maska posiada filtr, który blokuje 
szkodliwe zanieczyszczenia. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów, zwłaszcza w Azji i oferuje się również jako 
podwykonawca. 

[FR / BOFR20160518001] Francuskie centrum technologiczne zajmujące się i specjalizujące się w korozji, ze szczególnym naciskiem na 
korozję morską, biokorozję i bio‐zanieczyszczenia, proponuje swoje usługi partnerom przemysłowym na całym świecie. W ramach 
umowy o świadczenie usług, firma oferuje swoją wiedzę do wykonywania wszelkiego rodzaju badań uszkodzeń korozyjnych, a także 
doradza w jaki sposób zmniejszyć koszty eksploatacji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności obiektów. Firma jest również 
zainteresowana udziałem w europejskich projektach badawczych i innowacyjnych podejmujących temat korozji. 

[FR / BOFR20160520001] Francuska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży produktów czyszczących dla przemysłu basenowego. 
Firma produkuje opatentowaną plastikową gąbkę do czyszczenia basenów. W celu dalszego rozszerzenia swojej działalności 
międzynarodowej, firma poszukuje współpracy z hurtowniami we wszystkich krajach europejskich na podstawie umów 
dystrybucyjnych. 

[FR / BOFR20160616001] Francuska firma rodzinna , będąca liderem na rynku okularów do czytania i przeciwsłonecznych od ponad 12 
lat, poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów do komercjalizacji swoich produktów w Europie i na świecie (w szczególności 
USA, Brazylia, Australia). Firma oferuje 800 modeli dostępnych w wielu kolorach, skierowanych zarówno do nabywców kierujących się 
modą, jak również dla klientów szukających bardziej klasycznych produktów. 
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[GR / BRGR20160315001] Grecki producent z regionu Attyka z ponad 70‐letnim doświadczeniem poszukuje nowych dostawców w 
sektorze blachy. Firma stworzyła silną sieć w Grecji, na Cyprze i Arabii Saudyjskiej i zamierza powiększyć swój zakład produkcyjny w 
drodze umów podwykonawczych na całym świecie. 

[GR / BOGR20160518001] Grecki producent projektuje i produkuje sztuczne biusty, muzealne manekiny, sprzęt i meble do sklepów 
przy użyciu różnych rodzajów materiałów (drewno, metal, akryl itp) poszukuje umów produkcyjnych i umów dystrybucji usług z firmami 
z Europy. 

[HR / BOHR20160401001] Chorwacka firma badawczo‐rozwojowa dostarczająca rozwiązania techniczne i marketingowe w branży 
morskiej i przybrzeżnomorskiej, poszukuje międzynarodowych agentów sprzedaży. Firma oferuje wiedzę w zakresie napraw 
uszkodzonych struktur kompozytowych. Poszukiwani są partnerzy do reprezentowania firmy na różnych rynkach w ramach umowy 
przedstawicielstwa lub umowy dystrybucji. 

[HR / BOHR20160426001] Chorwacka firma oferuje system przeznaczony do dokładnych pomiarów laboratoryjnych, kontroli 
temperatury i wilgotności w przemyśle farmaceutycznym. System zapewnia automatyczne, niezawodne i ciągłe monitorowanie 
warunków środowiskowych na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji farmaceutyków. Firma poszukuje pośredników handlowych 
(agentów i dystrybutorów). 

[HR / BOHR20160428001] Chorwacka firma specjalizująca się w usługach obróbki metalu oferuje wyroby ze stali, stali nierdzewnej oraz 
kutego żelaza zgodnie z wymaganiami klientów. Firma chciałaby rozszerzyć swoją działalność, toteż proponuje usługi podwykonawstwa 
lub możliwość podpisania umów produkcyjnych na terenie Europy. 

[HU / BRHU20160512001] Węgierski producent wyrobów z metalu specjalizuje się w produkcji kotłów do centralnego ogrzewania i 
kaloryferów. Firma rozwinęła własny produkt ‐ piec na pelet drzewny do którego firma poszukuje elektronicznego panelu sterowania. 
Współpraca na zasadzie umowy produkcyjnej. 

[HU / BOHU20160303001] Węgierska firma z sektora IT oferuje szeroki zakres usług od prostych stron internetowych przez aplikacje 
mobilne do najbardziej złożonych i wszechstronnych rozwiązań programistycznych. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy 
podwykonawstwa. 

[HU / BOHU20160502001] Węgierska firma produkuje różne rodzaje oliwy tłoczonej na zimno. Główne produkty firmy: tłoczona na 
zimno oliwa z pestek winogron, olej kukurydziany, olej z pestek dyni, mąka z pestek winogron, itp. Produkty odznaczają się wysoką 
jakością i nie posiadają chemicznych dodatków. Firma poszukuje dystrybutorów. Ponadto jest otwarta na współpracę typu joint 
venture. 

[IE / BRIE20160412001] Irlandzka firma jest dostawcą usług i sprzętu do otwartych bibliotek używanych do samoobsługi, systemu 
kontroli magazynowej, bezpieczeństwa biblioteki itp. Firma oferuje na rynku krajowym dystrybucję wyposażenia biblioteki, zarówno 
opartego na technologii RFID oraz innej, a także poszukuje możliwości współpracy w oparciu o franszyzę z deweloperem wyposażenia 
bibliotek. 

[IE / BOIE20160112001] Irlandzka firma konsultingowa, świadcząca usługi związane z poprawą wydajności biznesowej szuka firmy do 
promowania swoich usług poza granicami Irlandii. Ich usługi obejmują kategorię Online Business i oraz mentoring. Firma 
zainteresowana jest zawarciem umowy pośrednictwa handlowego z zainteresowanymi stronami. 

[IE / BOIE20160222001] Irlandzka firma, która jest wiodącym dostawcą usług sprzedażowych opartych na wynikach dla firm B2B 
(biznes‐to‐biznes) z doświadczeniem w technologii, poszukuje partnerów do ustanowienia długookresowej współpracy przez umowę o 
świadczenie usług. Firma świadczy usługi dla firm, począwszy od ustalania terminu, zawartości konsorcjum, akwizycji danych do 
wsparcia sprzedaży. 

[IE / BOIE20160302001] Irlandzka firma oferuje unikalny rodzaj programu pomagającego pozyskać doświadczenie zawodowe 
studentom uczelni rolniczych. Program finansowany jest przez Erasmus plus. Poszukiwane są międzynarodowe h szkoły rolnicze, 
techniczne, zawodowe i uczelnie, zainteresowane zawarciem umowy o świadczenie usług. Firma zapewnia również szereg wizyt 
studyjnych w Irlandii dla odbiorców na całym świecie. 

[IE / BOIE20160429001] Irlandzka firma posiada na własność technologię i produkcję, współpracuje z innowacyjnymi podmiotami w 
sektorach: wentylacyjnym, czystych technologii i mediatech. Firma oferuje projektowanie i produkcję systemów, podzespołów i 
kompletnych produktów dla przedsiębiorstw. Oferowana usługa dedykowana jest dla przedsiębiorstwom poszukującym szybkiego 
wzrostu, zmniejszenia ryzyka i niższych kosztów w procesie produkcji. Firma poszukuje partnerstwa poprzez umowy o świadczenie 
usług. 

[IE / BOIE20160504002] Irlandzki dostawca damskiej odzieży roboczej dla profesjonalistów w branży zdrowia i urody poszukuje 
dystrybutorów zagranicznych. Przedsiębiorstwo projektuje i produkuje stroje dla pracowników ośrodków spa, salonów piękności i 
klientów medycznych. 

[IL / BOIL20150716001] Izraelska firma specjalizująca się w innowacyjnym podejściu do produkcji łóżek i materaców, opracowała 
wielofunkcyjną konstrukcję sofy‐krzesła, która poszerza różnorodność ruchu ciała. Korzyści nad tradycyjnymi krzesłami to różne 
niezwykłe kąty łóżka i ciała, łatwe czyszczenie oraz specjalnie opracowany pneumatyczny zdalny sterownik. Firma poszukuje 
dystrybutorów, agentów do zawarcia umów usług dystrybucyjnych, agencji, licencji lub franczyzy. 
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[IL / BOIL20160315001] Izraelska firma ‐ doświadczony producent zaawansowanych, multidyscyplinarnych urządzeń / systemów "pod 
klucz" ‐ poszukuje integratorów projektów, którym mogłaby zaoferować niezbędne prace produkcyjne, prowadzące do wytworzenia 
końcowego produktu/projektu. Firma w szczególności specjalizuje się w produkcji, montażu i integracji precyzyjnych systemów 
liniowych. Oferowana współpraca: umowa produkcji, podwykonawstwa lub outsourcingu. 

[IS / BOIS20160422001] Islandzka firma z sektora MSP stworzyła i uruchomiła nowoczesną platformę handlową dla tour operatorów, 
przewodników oraz podróżników. Platforma zmienia sposób komunikacji pomiędzy tour operatorami i turystami oraz sposób rezerwacji 
usług przewodników. Aplikacja bazuje na tej samej zasadzie co inne aplikacje działające zgodnie z zasadami ekonomii współpracy (np. 
taksówki lub wynajem kwater). Firma poszukuje agentów, licencjobiorców oraz jest zainteresowana świadczeniem usług. 

[IT / BRIT20160526002] Włoski start‐up działający w sektorze zdrowotnym poszukuje do umowy produkcyjnej firm będących w stanie 
projektować i wytwarzać opakowania wykonane z kopolimeru etylenu i octanu winylu (tzw. EVA ‐ Ethylene‐vinyl acetate) 

[IT / BRIT20160609001] Włoska firma specjalizująca się w oprogramowaniu marketingu internetowego opracowała innowacyjną 
aplikację do przeglądania stron internetowych i poszukuje producenta 360 ° kamery. Partnerami mogą być podwykonawcy lub 
współpraca może odbywać się na podstawie umowy produkcyjnej lub umowy licencyjnej. 

[IT / BOIT20150904001] Włoska firma specjalizująca się w produkcji systemów grzewczych dla przemysłu poszukuje firm 
funkcjonujących na rynku budowlanym (instalatorzy, inżynierowie, architekci, hydraulicy). 

[IT / BOIT20150904005] Włoska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją systemów ogrzewania radiacyjnego, termoregulacji, 
wentylacji oraz pomp ciepła, używająca najwyżej jakości materiałów i najnowszych technologii poszukuje dystrybutorów w całej 
Europie. 

[IT / BOIT20150904007] Włoska firma działająca w branży budowlanej oferuje zagranicznym partnerom w całej Europie prace 
podwykonawcze dla budynków mieszkalnych, przemysłowych i publicznych oraz hoteli i kompleksów sportowych. 

[IT / BOIT20150904011] Firma zlokalizowana w północno‐wschodnich Włoszech i zajmująca się uprawami winorośli i technikami 
pozyskiwania najlepszych genetycznie wyborów szczepionych winogron poszukuje importerów w całej Europie. 

[IT / BOIT20151203002] Firma winiarska, która uzyskała możliwość podwojenia swojej produkcji, chce sprzedawać swoje produkty po 
raz pierwszy na rynkach zagranicznych. Firma poszukuje wiarygodnych partnerów, zwłaszcza ostatecznych klientów, takich jak 
restauracje, sklepy z winami i hotele. Firma preferuje partnerów z Północnej i Zachodniej Europy , ale propozycje z innych regionów są 
również mile widziane. 

[IT / BOIT20151209001] Włoska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją wyposażenia i osprzętu do maszyn do robót ziemnych, 
rozbiórki, pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych, poszukuje dystrybutora. Przedsiębiorstwo produkuje pojemniki, szybkozłącza, 
wysięgniki, kabiny, stabilizatory wiertnicze z łopatkami oraz systemy czyszczące do paneli słonecznych przeznaczone do użytku w 
pojazdach ciężarowych i maszynach ciężkich. 

[IT / BOIT20151210002] Włoska firma produkująca wino i sprzedająca je również zagranicę osiągnęła większe możliwości produkcyjne i 
w związku z tym poszukuje nowych importerów. Firma jest obecna na rynkach wielu krajów europejski i USA, teraz zaś poszukuje 
nowych hoteli, restauracji i firm cateringowych w Rumunii, na Węgrzech i w Polsce. 

[IT / BOIT20160317002] Ta włoska firma specjalizuje się w produkcji kawy wraz z wszystkimi akcesoriami (od cukru po małe filiżanki). 
Firma została założona w 2001 roku i od początku stara się podnosić standardy produkcji oraz proponować smaczne mieszanki. Obecnie 
firma nie tylko produkuje kawę, ale równocześnie gwarantuje dostarczenie sprzętu na najwyższym poziomie i pomoc serwisową w ciągu 
24 godzin, a także organizuje szkolenia zawodowe dla barmanów. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. 

[IT / BOIT20160331001] Włoska firma z 64‐letnim międzynarodowym doświadczeniem w produkcji profesjonalnych produktów do 
włosów poszukuje dystrybutorów. Firma wytwarza szeroki asortyment wysokiej jakości produktów profesjonalnych i posiada szczególne 
doświadczenie, jeśli chodzi o produkty do koloryzacji włosów. Firma poszukuje umowy dystrybucyjnej na wyłączność. 

[IT / BOIT20160331006] Firma produkcyjna z siedzibą w Lombardii, we Włoszech działa w dziedzinie formowania wtryskowego, jest w 
stanie zapewnić innowacyjne rozwiązania do produkcji komponentów z tworzyw sztucznych (uszczelki, akcesoria), produkcji 
nakierowanej na kanalizacje, ogrzewanie i instalacje sanitarne. Firma poszukuje agentów w krajach Europy Wschodniej. 

[IT / BOIT20160405002] Włoska firma produkująca i projektująca narzędzia do cięcia metali poszukuje międzynarodowych 
dystrybutorów i klientów w ramach umów podwykonawczych. Firma produkuje krany, nakrętki i wiertła o różnych wymiarach, które są 
używane jako komponenty maszyn i mebli. 

[IT / BOIT20160407004] Włoska firma działająca w sektorach suplementów diety oraz urządzeń medycznych poszukuje dystrybutorów. 
Firma produkuje tabletki, saszetki z proszkiem, torebki z płynami, butelki z płynem. Firma produkuje również urządzenia medyczne na 
podstawie dostarczonych projektów m.in. dla firm farmaceutycznych. 

[IT / BOIT20160415001] Włoska firma świadcząca profesjonalne usługi inżynierskie i architektoniczne zarówno instytucjom rządowym, 
jak i sektorowi prywatnemu, poszukuje zagranicznego partnera do współpracy handlowej i technicznej zmierzającej do wspólnego 
uczestnictwa w przetargach, projektach regionalnych, inicjatywach inwestycji publicznych i innych odpowiednich możliwościach 
rynkowych. Ponadto firma przewiduje wzajemną współpracę techniczną dla uczestnictwa w konkursach programu Horyzont 2020. 
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[IT / BOIT20160415003] Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i dostawie wysokiej jakości materacy, poduszek i 
innych akcesoriów sypialnianych, poszukuje długoterminowego partnera handlowego i marketingowego, działającego w charakterze 
agenta lub dystrybutora, importera, w celu rozwoju kanałów dystrybucji. Firma bazuje na najnowszych technologiach produkcyjnych i 
jest w stanie dostosować się do zindywidualizowanych potrzeb danego rynku. 

[IT / BOIT20160420001] Włoska firma, która opracowała platformę do stosowania rozszerzonej rzeczywistości w sektorze dziedzictwa 
kulturowego poprzez noszenie specjalnego urządzenia, poszukuje partnerów do rozszerzenia działalności za granicą. Firma poszukuje 
partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucji, ale także joint venture lub umowy licencyjnej. 

[IT / BOIT20160429002] Włoska firma z 86‐letnim doświadczeniem w produkcji sprzętu dźwigowego poszukuje dystrybutorów. Szeroki 
zakres produktów obejmuje elektryczne podnośniki łańcuchowe, elektryczne powrozy, dźwigi wysięgnikowe, inne konstrukcje 
dźwigowe. Firma zawrze umowę na usługi dystrybucyjne. 

[IT / BOIT20160513001] Włoska innowacyjna firma stworzyła cienki i elastyczny panel fotowoltaiczny, który można wykorzystać w 
różnych zastosowaniach. Panel o grubości 2 mm charakteryzuje się wyjątkową elastycznością, odpornością, lekkością, przejrzystością i 
poręcznością. Produkt nie zawiera szkła. Spółka chce rozszerzyć swoją działalność za granicą i oferuje współpracę w ramach komercyjnej 
umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej. Firma poszukuje partnerów operujących na rynku ekologicznych produktów 
outdoorowych. 

[IT / BOIT20160523003] Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu, B&R oraz produkcji systemów kotwiczących poszukuje 
zagranicznych dystrybutorów. Jej produkt służy do łączenia prefabrykowanych elementów w budynkach zwykłych i przemysłowych. 

[IT / BOIT20160526001] Włoska firma z sektora drukarskiego, świadcząca usługi obejmujące cały proces produkcyjny (proces 
przygotowania do formy drukowej, drukowanie, bindowanie), poszukuje domów wydawniczych oraz firm zainteresowanych tego typu 
produktami. Firma oferuje podwykonawstwo, outsourcing oraz umowę produkcyjną. Firma specjalizuje się w druku przewodników 
turystycznych, książek dla dzieci, katalogów, albumów fotograficznych, książek, broszur oraz magazynów przy użyciu 
najnowocześniejszych maszyn. 

[IT / BOIT20160531003] Innowacyjny włoski start‐up opracował szybki system do rozbiórki organicznych odpadów komunalnych w celu 
uzyskania produktów do ponownego użycia: organicznego całkowicie biologicznego kompostu wolnego od metali ciężkich, bio‐plastiku i 
bio‐etanolu. Firma poszukuje dystrybutorów wyspecjalizowanych w nawozach organicznych lub producentów bio‐plastiku lub bio‐
etanolu w celu nawiązania umowy licencyjnej. 

[IT / BOIT20160613002] Włoska firma z Piedmontu produkująca wysokiej jakości wina posiadające "Oznaczenia pochodzenia 
geograficznego" poszukuje importerów i dystrybutorów. 

[JP / BOJP20160518001] Młoda i aktywna japońska firma zajmująca się projektowaniem stron internetowych, kreowaniem marki i 
cyfrowymi usługami marketingowymi oferuje swoje usługi dla firm z UE zainteresowanych zaistnieniem na rynku japońskim. Firma 
oferuje swoje usługi zwiększenia widoczności na rynku japońskim poprzez umowę usługową lub podwykonawcy. 

[JP / BOJP20160519001] Japońska firma produkująca powłoki szklane dla samochodów poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 
handlowych w UE. produktem firmy są powłoki do samochodów, które sprawiają, że błyszczy powierzchnia farby, łatwa jest w myciu 
oraz trwała. Co więcej, produkty są przyjazne dla środowiska i zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w Europie i Japonii. 
Po sukcesie biznesowym w Japonii i Azji, firma chce teraz rozszerzyć swój rynek na Europę. Poszukiwani są dystrybutorzy lub agenci 
handlowi. 

[KR / BOKR20160517001] Koreański MSP opracował zestaw testowy, który wykrywa immunoglobuliny M (IgM) przeciwciała leptospira 
w surowicy pacjenta, osocza lub krwi. Firma poszukuje partnera w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

[KR / BOKR20160517002] Koreańska firma opracowała urządzenie wibracyjne oddziałujące na całe ciało, które wykorzystuje zasady 
technologii elektromagnetycznej i głośniki akustycznych. Firma poszukuje partnerów europejskich do stworzenia oddziałów i sprzedaży 
eksportowej. 

[KR / BOKR20160525001] Koreańska firma opracowała endoskop jednorazowego użytku, dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. Pod 
względem funkcji i parametrów oferowany endoskop nie odbiega od tych dostępnych na rynku. Jako jednorazowy produkt endoskop 
nie podlega procesom ponownego czyszczenia. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. 

[LT / BRLT20160518001] Litewska firma zajmująca się handlem detalicznym i hurtowym, która posiada 20‐letnie doświadczenie na 
rynku litewskim rozszerza swoją działalność i szuka systemów dla rynku krajowego do celów ogrzewania, pomp powietrznych, 
klimatyzacji oraz produktów pochodnych. Firma oferuj umowy agencyjne i dystrybucyjne na rynku litewskim. 

[LT / BOLT20160426002] Litewska spółka oferuje usługi konwersji chmur punktów dla dokumentacji 2D i modeli 3D. Celem firmy jest 
pomoc w wejściu na rynek dla mniej doświadczonych użytkowników oraz pomoc specjalistom, którzy są przeciążeni pracą. Firma 
oferuje swoje usługi w ramach umowy o świadczenie usług. 

[LT / BOLT20160525001] Litewska firma doradcza oferuje usługi monitorowania maszyn produkcyjnych. Urządzenie pomiarowe Lean2S 
automatycznie gromadzi poprawne dane, tak aby mogły zostać wykorzystane przy użyciu danej metodologii do stałego doskonalenia i 
podejmowania decyzji. Firma oferuje usługi zarządzania biznesem i doradztwo w zakresie analizy danych. Poszukuje również partnerów 
do dystrybucji Lean2S. 
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[LT / BOLT20160610001] Firma z Litwy oferuje informacje, porady, doradztwo biznesowe oraz inne usługi prawne. Firma oferuje swoje 
usługi dla firm zagranicznych w ramach umowy o świadczenie usług lub umowy pośrednictwa handlowego. 

[LV / BOLV20160304001] Łotewska firma, specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju konstrukcji ze szkła organicznego i tworzyw 
sztucznych jest zainteresowana, aby znaleźć i nawiązać nowe partnerstwa na rynku europejskim do dystrybucji swoich produktów. 
Firma jest zainteresowana zawarciem umów agencyjnych lub dystrybucyjnych. 

[MT / BOMT20151201002] Maltańska firma produkująca wyroby z plastiku, takie jak siatki i zbiorniki poszukuje dystrybutorów w 
krajach UE. Produkty firmy można podzielić na trzy główne kategorie: 1. Tkane siatki plastikowe używane w rolnictwie i przy budowie 
dróg. 2. Odlewane zbiorniki na wodę, barierki drogowe i pachołki. 3. Gumowe profile do uszczelniania drzwi i okien. 

[NL / BRNL20160510002] Holenderska firma działająca w branży telewizyjnej i rozrywkowej rozpoczęła nową działalność w sektorze 
dekoracji wnętrz. Firma chce oferować linie takich produktów jak dywany, poduszki i poszewki. Firma poszukuje producentów tkanin, 
wytwarzających organiczną bawełnę w Turcji, Polsce i Portugalii. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 

[NL / BRNL20160530001] Holenderska firma poszukuje warsztatu odzieżowego, który byłby zainteresowany produkcją i / lub 
podwykonawstwem produkcji odzieży z tkanin specjalistycznych nieprzenoszących przykrych zapachów. Partner powinien być w stanie 
zaoferować kompletne rozwiązanie, cięcie, szycie i wytwarzanie produktów zgodnie z podanymi instrukcjami, takimi jak wzory i 
szablony. Firma powinna mieć jakiś certyfikat ekologiczny dla swoich tkanin. 

[NL / BRNL20160602001] Holenderska znana na rynku krajowym marka odzieżowa kładzie nacisk na wzór oraz jakość produkowanych 
dla kobiet ze średniego i wysokiego segmentu ubrań. Marka używa w swojej kolekcji dużo skóry. Firma zamierza stworzyć drugą linię z 
większą ilością produktów wykonanych ze skóry jagnięcej. Firma poszukuje w tym celu producentów skóry jagnięcej z Turcji, Portugalii i 
z Polski oferując współpracę w oparciu o umowę produkcyjną. 

[NL / BRNL20160617001] Holenderska firma poszukuje producenta, który może produkować kompletne mundurki do gry w piłkę nożną 
(koszulki, spodenki i skarpety). Potencjalni partnerzy mają powinni mieć doświadczenie w pracy z tekstyliami i odzieżą sportową. 
Powinni być elastyczni, krótki czas dostawy jest koniecznością. Firma oferuje umowę produkcyjną. 

[NL / BONL20160401001] Holenderska firma oferuje ponad 10‐letnie doświadczenie w dziedzinie wysokiej jakości profesjonalnych 
raportów fotograficznych.MSP może być zakwalifikowane jako specjalista w dziedzinie fotografii niekonwencjonalnej i kreatywność jest 
podstawą do wieloletniego sukcesu. Na rodzimym rynku, reputacja organizacji to wolność, kreatywność, odpowiedzialność, 
indywidualność, odwaga i intuicja. MSP poszukuje fotografów lub studio fotograficznego do zawarcia komercyjnej umowy agencyjnej. 

[NL / BONL20160414002] Holenderski importer i hurtowy dostawca wysokiej jakości grzejników tarasowych, kominków, grilli i 
systemów chłodzących sprzedaje produkty pod własnymi markami i pod prywatną nazwą. Firma rozwija swoje własne wzory 
dostarczone przez producentów na całym świecie. Działania sprzedażowe są silnie wspierane. Aby rozszerzyć sieć firma poszukuje 
partnerów zainteresowanych współpracą w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[NL / BONL20160509001] Holenderskie MŚP oferuje internetową aplikację do zarządzania w chmurze. Aplikacja zarządza procesami 
administracyjnymi i pozwoleniami na terenie obiektu, ICT i zarządzaniem, w tym technicznym, zautomatyzowanym zaopatrzeniem i 
łącznością z dostawcami zewnętrznymi. Oprogramowanie dostępne jest w językach niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim i 
słowackim. Firma jest gotowa do zaoferowania potencjalnym usług dystrybucyjnych i / lub umów handlowych. 

[NL / BONL20160511001] Holenderska firma specjalizująca się w branży oczyszczania wody poszukuje zagranicznych dystrybutorów 
systemów uzdatniania wody. System nadaje się w szczególności do uzdatniania ścieków komunalnych i może być dostosowany do liczby 
od 1 do 5000 gospodarstw mieszkalnych. Może być umiejscowiony w rejonach nabrzeży z brakiem dostępu sieci kanalizacyjnej lub w 
rejonach śródlądowych na barkach, łodziach mieszkalnych, pływających domach i wielu innych. 

[NL / BONL20160511002] Holenderska firma działająca w branży uzdatniania wody opracowała pływający, obrotowy aerator 
bąbelkowy, który dodaje tlen do wody. System nadaje się między innymi dla przemysłu mleczarskiego, oczyszczania ścieków oraz 
rolnictwa. Klient poszukuje dystrybutorów dla tego systemu przede wszystkim, ale nie wyłącznie, w krajach skandynawskich, krajach 
bałtyckich i Europie Środkowo‐Wschodniej. 

[NL / BONL20160531001] Holenderska firma, która projektuje, produkuje, sprzedaje, instaluje systemy czyszczące dla przemysłu 
spożywczego oferuje umowy komercyjne i dystrybucyjne z partnerami w celu reprezentowania swoich produktów i usług w Niemczech i 
Belgii. Asortyment obejmuje podkładki, urządzenia suszące, myjki pojemników, wzmacniacze ciepłej wody użytkowej i urządzenia 
czyszczące wysokiego ciśnienia. 

[NL / BONL20160607001] Holenderski MSP oferuje rozwiązania opakowań transportowych i opracowała swoją własną maszynę do 
wiązania i pakowania. Elastyczne łańcuchy są wykorzystywane w ogrodnictwie do wiązania kwiatów łodygi ale mogą być również 
wykorzystywane w innych segmentach rynku, takich jak gospodarka elektronicznego buforowania kabli. Gumy o różnym rozmiarze 
mogą trzymać razem inne produkty. Aby poprawić swoją sieć dystrybucji, firma poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą w 
ramach umowy o usługi dystrybucyjne. 
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[NL / BONL20160620001] Holenderska firma specjalizująca się w artykułach związanych z bezpieczeństwem dzieci w ośrodkach opieki 
dziennej, przedszkolach, szkołach, ale także w domu chce kontynuować swój rozwój poprzez rozszerzenie sieci dystrybucji. Firma 
poszukuje hurtowni z silną siecią odbiorców w postaci szkół, przedszkoli i żłobków do współpracy w ramach umowy o usługi 
dystrybucyjne 

[NL / BONL20160628001] Holenderska firma jest zainteresowana joint venture lub usługami handlowymi z przedsiębiorstwami i 
instytucjami B+R w dziedzinie bezpieczeństwa mobilnego, sieci i urządzeń mobilnych. Jest zaangażowana w spełnianie specjalnych 
potrzeb oficerów policji i służb bezpieczeństwa. Produkt tworzy wirtualne telefony komórkowe, które są zlokalizowane bezpiecznie w 
chmurze i dostępne poprzez pojedynczą aplikację na fizycznym smartfonie, tablecie lub komputerze. 

[PE / BOPE20160602001] Peruwiańska firma specjalizująca się w produkcji ręcznie przędzionej przędzy z bawełny organicznej, 
poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma prezentuje etyczne praktyki biznesowe i odpowiedzialności społecznej, zrównoważony 
rozwój i jest przyjazna środowisku, co jest zgodne z międzynarodowymi uczciwymi praktykami handlowymi. 

[PT / BRPT20160602001] Portugalski producent i dystrybutor różnych gatunków czekolady szuka producentów innowacyjnych, 
czekoladowych batonów (ekologicznych, "nie zawierających…" itp..) w Europie. Firma szuka partnerów zainteresowanych umową 
produkcyjną. 

[PT / BOPT20151201001] Portugalska firma zajmująca się rozwojem oprogramowania, cyfrową obróbką treści i dostawą technologii 
specjalizuje się w zarządzaniu korporacyjnym i budowie ekosystemów decyzyjnych. Firma projektuje i dostarcza aplikację przeznaczone 
do zarządzania. Ta aplikacja jest rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, umożliwia przepływ informacji i podejmowanie decyzji na różnych 
stopniach hierarchii, monitorowanie postępów pracy, wymianę doświadczeń i wspieranie procesu decyzyjnego. Firma poszukuje agencji 
handlowej, licencji lub umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[PT / BOPT20151217003] Portugalska firma pszczelarska zlokalizowana w obszarze chronionym produkuje i sprzedaje kilka rodzajów 
ekologicznego miodu. Wszystkie z nich są wytwarzane w obszarach chronionych i są produktem całkowicie biologicznym. Firma 
poszukuje partnerów w Europie pragnących zawrzeć umowę dystrybucyjną do sprzedaży swoich produktów. 

[PT / BOPT20160223004] Portugalska firma informatyczna, specjalizująca się w tworzeniu dostosowanych do potrzeb klientów 
systemów informacyjnych zarówno dla dużych jak i małych organizacji, opracowała modułowe, skalowalne, łatwe do zainstalowania i 
dostępne od ręki oprogramowanie służące do zarządzania efektywnością energetyczną w dużych i rozbudowanych budynkach 
nieprzemysłowych. Firma poszukuje partnerów zapewniających wachlarz usług z branży ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji lub 
systemów automatyzacji budynków dla klientów nieprzemysłowych, którzy mogliby reprezentować rozwiązania oferowane przez firmę 
na podstawie agencyjnej umowy handlowej. 

[PT / BOPT20160321001] Portugalska firma opracowała platformę opartą na wiedzy do zarządzania ryzykiem w projektach 
międzynarodowych. Ekstrakt rozwiązań i semantycznie linki zawartości informacji z różnych systemów informatycznych w całej 
organizacji jak i na zewnątrz organizacji mają zapewnić użytkownikom bogactwo zrozumiałych informacji, poprawiając w ten sposób 
oszacowanie ryzyka i podejmowania decyzji w projektach o wymiarze międzynarodowym. Rozwiązanie może być poddane licencji dla 
firm świadczących usługi internacjonalizacji i doradcze. 

[PT / BOPT20160419001] Portugalska firma produkująca odzież dzianinową, zlokalizowana w centralnej części kraju, poszukuje nowych 
dystrybutorów. Firma jest gotowa produkować pełną gamę odzieży z dzianiny wraz z akcesoriami, takimi jak szale, nakrycia głowy, 
rękawiczki (w tym zarówno standardowe, jak i szyte na miarę modele). Wśród preferowanych partnerów, firma wymienia marki 
modowe, hurtowników oraz sklepy detaliczne z branży odzieżowej. Firma oczekuje współpracy w ramach długoterminowej umowy 
produkcyjnej. Pod uwagę brana jest również współpraca w ramach umowy podwykonawstwa i dystrybucji. 

[PT / BOPT20160426002] Portugalska firma, zlokalizowana w obrębie aglomeracji lizbońskiej, specjalizuje się w przetwórstwie i 
hurtowej dystrybucji ryb mrożonych i innych produktów opartych na rybach. Linia produkcyjna obejmuje produkty gotowe oraz 
półprodukty o specyficznych cechach typu: faszerowana ośmiornica poprzez którą przedsiębiorstwo pragnie nawiązać współpracę 
poprzez usługi dystrybucji lub umowę agencyjną na wybranych rynkach europejskich w szczególności: Francja, Wielka Brytania, 
Hiszpania, Luksemburg oraz Szwajcaria. 

[PT / BOPT20160428001] Położona się w centralnym regionie kraju portugalska firma, z ponad 20‐letnim doświadczeniem w produkcji 
dekoracyjnej ceramiki, poszukuje umów dystrybucyjnych na rynkach azjatyckich. Firma działa w ramach schematu B2B. Jej asortyment 
obejmuje elementy takie jak ozdobne talerze, wazony, doniczki i pojemniki do przechowywania. Możliwa jest również produkcja 
ekskluzywnych projektów konstrukcyjnych dla marek własnych. Firma poszukuje usług dystrybucyjnych w Singapurze, Chinach (Hong 
Kong) i Korei Południowej. 

[PT / BOPT20160504001] Portugalski producent opakowań plastikowych dedykowanych głównie firmom działających w przemyśle 
farmaceutycznym, kosmetycznym, nutraceutycznym nawiąże współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego, umowy 
produkcji czy też podwykonawstwa. Na chwilę obecną firma eksportuje swoje produkty do ponad 30 krajów na całym świecie, ale jej 
celem jest rozszerzenie swojej działalności międzynarodowej szczególnie w Ameryce Północnej i Południowej Afryce. Firma oferuje 
szeroką gamę produktów standardowych jak również produktów dostosowanych do potrzeb poszczególnych klientów z 
wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań druku. 
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[PT / BOPT20160512001] Portugalska spółka zaangażowana w handel międzynarodowy ma prawa do dystrybucji linii produktów do 
golenia ukierunkowanych na masowego klienta. Produkty te zostały wyprodukowane w Niemczech, są obecne na rynku od prawie 100 
lat, cechują się doskonałą jakością, porównywalną do produktów znanych międzynarodowych marek, ale ze znaczną przewagę cenową. 
Spółka zamierza zawrzeć umowy o usługi dystrybucji w Europie i na innych rynkach międzynarodowych. 

[PT / BOPT20160602001] Portugalska firma z sektora przetwórstwa rybnego z siedzibą w południowej Portugalii poszukuje partnerów 
dystrybucyjnych (hurtowników, przedstawicieli handlowych, supermarketów i sieci restauracji) z krajów UE i poza UE do dystrybucji 
świeżych i mrożonych produktów rybnych, w szczególności ryb pelagicznych (sardynek, makreli, koń makrela, bonito i anchois) i 
ośmiornic. Firma posiada wiele certyfikatów jakości żywności oraz stosuje najbardziej zaawansowane techniki zamrażanie i ultra‐
zamrażania produktów. 

[RO / BRRO20160408001] Rumuńska firma specjalizującą się w centralnym ogrzewaniu poszukuje dostawców w branży budowlanej w 
celu zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych ‐ współpracownika w branży budowlanej (sprzęt), taki jak centralne 
ogrzewanie. 

[RO / BRRO20160510001] Rumuński firma, specjalizująca się w imporcie, sprzedaży i promocji różnych rodzajów środków 
owadobójczych i produktów deratyzacji szuka innych podobnych produktów w ramach umowy dystrybucyjnej, w celu uzupełnienia jej 
asortymentu. 

[RO / BRRO20160606001] Rumuńska firma z siedzibą w Transylavanii specjalizuje się w oferowaniu swoim klientom na rynku 
wewnętrznym następujących kategorii produktów rolnych: nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, narzędzia ogrodnicze itp. Rumuńska 
firma zainteresowana jest powiększeniem swojej oferty produktów poprzez znalezienie zagranicznego producenta wyżej wymienionych 
produktów rolnych dla zawarcia umów dystrybucyjnych. 

[RO / BORO20151001006] Rumuński firma zajmująca się hurtową sprzedażą i konserwacją narzędzi do obróbki drewna i tworzyw 
sztucznych, poszukuje partnerów zagranicznych. Poszukiwane formy współpracy to umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy 
pośrednictwa handlowego. Firma poszukuje pośredników handlowych z rynku światowego, zwłaszcza z Bułgarii, Węgier, Mołdawii, 
Serbii, Słowacji i Turcji 

[RO / BORO20151210002] Rumuńska firma zlokalizowana w Transylwanii, specjalizuje się w filtrach i urządzeniach do 
uzdatniania/filtracji wody, zarówno wody pitnej, jak i do użytku przemysłowego. Firma chce zaoferować swoje usługi jako 
podwykonawca w zakresie produkcji systemów odwróconej osmozy (jeden lub dwa etapy filtracji), systemów ultrafiltracji, 
elektrodejonizacji oraz automatyki dla oczyszczalni ścieków. Firma poszukuje głównych wykonawców. 

[RO / BORO20160314003] Rumuńskie MŚP jest niezależną, globalną firmą rozwijającą oprogramowanie i usługi zapewnienia jakości. 
Działa z sukcesem od 2004 roku i ma portfolio złożone z ponad 200 projektów, zatrudniając ponad 200 wyspecjalizowanych i 
certyfikowanych kontrolerów i programistów. Rodzaj rozważanej współpracy to umowa zlecenia (dla rozwoju oprogramowania) i 
umowa usługowa (dla usług testowania). 

[RO / BORO20160318003] Rumuński producent ekologicznych suszonych jabłek poszukuje dystrybutorów swoich produktów na innych 
rynkach europejskich. Firma jest także zainteresowana pozyskaniem inwestorów, w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych i 
asortymentu. 

[RO / BORO20160406001] Rumuńskie MSP specjalizuje się w tworzeniu aplikacji na Androida lub iOS i innych aplikacjach 
internetowych, które pozwalają użytkownikom na zakup i słuchanie audiobooków. Firma poszukuje europejskich partnerów 
marketingowych, z którymi może nawiązać współpracę w dłuższej perspektywie na podstawie umowy pośrednictwa handlowego 

[RO / BORO20160418002] Rumuński producent sosów i przypraw dla sektora spożywczego, restauracji i firm cateringowych poszukuje 
importerów, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych oraz firm cateringowych w celu rozszerzenia swej działalności w Europie. Firma 
może również produkować sosy pod markami własnymi. 

[RO / BORO20160425001] Badacze z rumuńskiej firmy sprawdzili z sukcesem technologię ciągłego otrzymywania cukru waniliowego. 
Proces spełnia wszystkie konieczne warunki produkcji bezpiecznej żywności. Firma chce podjąć współpracę z zagraniczną agencją w celu 
promocji i dystrybucji tego produktu. 

[RO / BORO20160426001] Badacze z uniwersytetu w północno‐wschodniej Rumunii opracowali metodę opartą na naturalnych 
bioaktywnych reagentach, która stymuluje rośliny i może być zastosowana w rolnictwie (ogrodownictwie). Poszukiwani są zagraniczni 
agenci handlowi do promocji i dystrybucji tej metody. 

[RO / BORO20160427002] Dział badawczy uniwersytetu w północno‐wschodniej Rumunii opracował zestaw metod i urządzeń do 
pomiarów parametrów fizycznych warstw włókien wełny. Metoda pozwala na dokładny pomiar parametrów termicznych i fizycznych, 
wybór najlepszych materiałów do wyrobu odzieży. Badacze poszukują agencji handlowej do promocji i dystrybucji tej metody zagranicą.

[RO / BORO20160505002] Rumuńska firma działająca w branży energii odnawialnej rozpoczęła prace nad projektem elektrowni 
fotowoltaicznej, zwanej również parkiem solarnym, która jest już gotowa do budowy. Projekt zakłada budowę montowanego w gruncie 
systemu fotowoltaicznego w północno‐zachodnim regionie Rumunii. Posiada moc na poziomie 3,48 MWp (megawatów mocy 
szczytowej) i jest zaplanowana jako system zamontowany na stałe. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych przejęciem lub 
umową finansowania. 
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[RO / BORO20160506001] Rumuńska firma, specjalizująca się w produkcji torebek i produktów skórzanych, poszukuje doświadczonych 
dystrybutorów działających w sektorze mody w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Arabii Saudyjskiej. Wyroby firmy są produkowane z 
uwzględnieniem wysokich standardów jakości i dobrze projektowane. Firma poszukuje umów o dystrybucję. 

[RO / BORO20160526001] Rumuńska firma IT z regionu Transylwanii, z doświadczeniem w międzynarodowej kooperacji, 
zainteresowana jest pozyskaniem podwykonawstwa oprogramowania dla telefonii komórkowej (w tym rozwój aplikacji i infrastruktury 
mobilnej telekomunikacji) i pokrewnymi usługami IT dla firmy zagranicznej. 

[RU / BRRU20160516001] Rosyjski dystrybutor nowej metodologii i materiałów edukacyjnych (nie w wersji elektronicznej) szuka 
producentów tego typu materiałów w UE w celu dostosowania ich i sprzedaży w Rosji. Firma oferuje umowę dystrybucji. 

[RU / BRRU20160530001] Rosyjski koncern (rejon Lipetsk) działający w dziedzinie budownictwa poszukuje partnerów do realizacji w 
ramach podwykonawstwa następujących działań: wielowarstwowe konstrukcje parkingowe, uruchomienie systemu płatności 
motoryzacyjnego dla bezpłatnych parkingów w Lipetsk. 

[RU / BRRU20160623001] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji różnych pamiątek, takich jak kubki, koszulki, książki, wazony itd. 
poszukuje producentów materiałów opakowaniowych pamiątek w ramach porozumienia produkcyjnego. 

[RU / BRRU20160624001] Rosyjska piwowarska firma produkująca szeroki zakres jasnych, ciemnych, wiśniowych i innych piw 
zainteresowana jest współpracą z dostawcami słodu w ramach umowy produkcyjnej. 

[RU / BORU20151207001] Rosyjska firma z regionu rostowskiego zajmująca się produkcją skrobi kukurydzianej poszukuje 
dystrybutorów, działających na rynkach przetwórstwa i konsumenckim. 

[RU / BORU20151208002] Rosyjska firma specjalizująca się w nowoczesnych obudowach ochronnych i torbach z materiałów 
naturalnych i syntetycznych do urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów) poszukuje partnerów do zawarcia umowy usług 
dystrybucyjnych. 

[RU / BORU20160118001] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji rezystorów stałych i zmiennych poszukuje partnerów w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz również w ramach joint venture, aby utworzyć spółkę do sprzedaży rezystorów 
ceramicznych w Rosji. 

[RU / BORU20160118002] Rosyjska firma z regionu Penza specjalizuje się w organizacji wystaw i targów we własnym kompleksie 
nowoczesnych hal i sal wystawowych. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych promocją jej wydarzeń zagranicą. 

[RU / BORU20160118003] Rosyjska firma produkuje amunicję, odzież do łowiectwa i rybołówstwa oraz akcesoria (pasy bojowe, torby, 
kamizelki taktyczne, koce, itd.). Firma poszukuje partnerów w innych krajach w ramach usług handlowych i dystrybucyjnych. 

[RU / BORU20160125004] Rosyjska firma specjalizująca się w rozwoju, produkcji i dostawach monitorów z ekranem dotykowym, 
wyświetlaczy multitouch i ekranów projekcyjnych, poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[RU / BORU20160125006] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży urządzeń monitorujących pracę serca w warunkach 
ambulatoryjnych, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji. 

[RU / BORU20160126001] Rosyjska firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji wyposażenia hydraulicznego i olejowego, stanowisk 
do prób, multiplikatorów oraz schładzaczy smaru poszukuje dystrybutorów. 

[RU / BORU20160128001] Rosyjska firma z branży IT specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania z elastycznymi ustawieniami, 
które pozwalają zautomatyzować wysyłkę i rejestrację dla firm taksówkowych, poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy w 
ramach umowy przedstawicielstwa i umowy agencyjnej. 

[RU / BORU20160128002] Rosyjska firma produkuje materiały malarskie, włącznie z pastami kolorów, produktami do ochrony i 
dekoracji drewna, a także materiały na bazie wody takie jak farby, powłoki podstawowe, kity. Firma poszukuje partnerów w innych 
krajach w ramach komercyjnej umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej. 

[RU / BORU20160128004] Rosyjska firma z Iżewska produkuje transformatory napięcia 6 i 10 kV oraz elementy takie jak aluminiowe i 
miedziane uzwojenia oraz przełączniki w stelażach. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. 

[RU / BORU20160201001] Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji odzieży z naturalnych produktów lnianych z tradycyjnym haftem 
w rosyjskim stylu i pamiątek narodowych (torby, tkaniny dekoracyjne, czapki). Firma poszukuje partnerów zagranicznych w celu 
zawarcia umów dystrybucyjnych lub handlowych. 

[RU / BORU20160404006] Rosyjska spółka, która produkuje elektrochemiczny sprzęt hi‐tech oferuje szeroką gamę maszyn 
uniwersalnych i specjalnych do obróbki części precyzyjnych i usuwania zadziorów, które mogą być wykorzystywane w różnych 
dziedzinach przemysłu. Poszukiwani są dealerzy takiego sprzętu za granicą w celu zawarcia umowy na usługi dystrybucyjne. 

[RU / BORU20160404007] Rosyjski producent wysokiej jakości drewnianych brykietów paliwowych z drzew iglastych (drewno miękkie) 
do różnych celów szuka partnerów za granicą w ramach umowy handlowej lub usług dystrybucyjnych. 
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[RU / BORU20160404010] Firma z Mordowii (Federacja Rosyjska), produkująca różnorodne wyroby dla budownictwa takie jak osnowy z 
włókna szklanego, kompozytowe pręty zbrojeniowe i zbrojenia, poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy 
oświadczeniu usług dystrybucji. 

[RU / BORU20160407001] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji falowników SiC (węglik krzemu) oferuje biznes na zasadzie 
współpracy z partnerem z granicy na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[RU / BORU20160421001] Rosyjska firma z Karaczajo‐Cherkessia produkuje sanitarno‐higieniczne i kosmetyczne produkty, w tym płatki 
kosmetyczne, waciki, chusteczki, higieniczne produkty, dostawy dla gospodarstw domowych, produkty do pielęgnacji samochodu, 
serwetki, chusteczki w pudełkach, chusteczki higieniczne, ręczniki, chusteczki wiskozy i papier toaletowy. Firma chciałaby poszerzyć 
swoją sprzedaż i szuka partnerów do zawierania usług dystrybucyjnych i handlowych umów agencyjnych. 

[RU / BORU20160428001] Rosyjska firma z regionu Jarosławia, zajmująca się produkcją wyrobów dziewiarskich (bielizna termiczna, 
koszulki, swetry), poszukuje partnerów do sprzedaży swoich produktów w ramach usług dystrybucyjnych i handlowych, a także umów 
agencyjnych w UE i innych krajach. 

[RU / BORU20160530001] Rosyjska firma prowadzi prace badawczo‐rozwojowe i produkuje kompletne systemy testowe w dziedzinie 
biotechnologii i genetyki molekularnej. Firma opracowała zestawów odczynników umożliwiających określenie płci i czynnika Rh płodu 
po 10 tygodniach ciąży. Firma oferuje swoje produkty na zasadzie handlowych umów agencyjnych i dystrybucji usług. 

[RU / BORU20160530002] Rosyjska firma specjalizuje się w prowadzeniu badań, rozwoju i produkcji kompletnych systemów testowych 
w dziedzinie biotechnologii i genetyki molekularnej. Firma opracowała zestawy odczynników do nieinwazyjnego diagnozowania raka 
prostaty, zestaw oparty jest na technologii łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym i jest diagnozowany za pomocą moczu 
pacjenta. Firma oferuje swoje produkty poprzez handlową umowę agencyjną lub umowę na usługi dystrybucyjne. 

[RU / BORU20160601001] Rosyjska firma z regionu Swierdłowsk specjalizuje się w produkcji drewnianych, metalowych lub betonowych 
słupów wysokiego napięcia. Firma poszukuje partnerów w celu nawiązania współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. 

[RU / BORU20160601002] Rosyjska firma z obwodu swierdłowskiego specjalizująca się w produkcji brykietu i pelletu oraz drewna 
białego, sosny i brzozy poszukuje partnerów w celu nawiązania współpracy gospodarczej w formie umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. 

[RU / BORU20160601003] Rosyjska firma z Moskwy produkuje szeroką gamę funkcjonalnych koktajli opracowanych przez dietetyków. 
Jedna porcja koktajlu odpowiada pełnej codziennej porcji pożywienia. Partnerzy są poszukiwani na podstawie umowy o świadczenie 
usług dystrybucji. 

[RU / BORU20160602001] Rosyjska firma z regionu Sverdlovsk specjalizuje się w produkcji mieszanek torfowych i brykietów opałowych 
z torfu. Firma poszukuje partnerów zagranicznych do nawiązania współpracy biznesowej w ramach pośrednictwa handlowego i usług 
dystrybucyjnych. 

[RU / BORU20160607001] Rosyjska firma jest aktywna w rozwoju i produkcji kompleksowych pasz dla zwierząt do hodowli drobiu i świń 
hodowlanych. Pasze produkowane są z naturalnych surowców i zawierają prebiotyki i probiotyki. Pasze pozytywnie wpływają na spadek 
śmiertelności zwierząt, zwiększają produktywność oraz stymulują wzrost i rozwój. Firma poszukuje partnerów do współpracy za granicą 
w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[RU / BORU20160607002] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji anty‐stresowych i miękkich zabawek ze świata znanych 
kreskówek oraz dzianin i produktów dziecięcych poszukuje partnerów europejskich w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[RU / BORU20160614001] Rosyjska firma z regionu Lipieck aktywna w dziedzinie maszyn do obróbki metalu, w tym szlifierek 
cylindrycznych, szlifierek, szlifierek wewnętrznych i urządzeń magnetycznych poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów 
komercyjnych lub dystrybucyjnych. 

[RU / BORU20160615001] Rosyjska firma z sektora MSP z Permu stworzyła mobilny przewodnik dla muzeów i dla zwiedzających, firma 
posztukuje agentów. 

[RU / BORU20160617001] Rosyjska firma zajmuje się zbieraniem dzikorosnących produktów leśnych (grzybów, żurawiny, jagód itp.) w 
regionie Perm i poszukuje firm do nawiązania współpracy na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[RU / BORU20160622001] Rosyjska firma z Permu oferuje szeroką gamę wyrobów cukierniczych produkowanych z naturalnych 
składników (jabłko, morela, malina itp.). Firma jest zainteresowana współpracą na bazie umów agencji handlowej lub usług 
dystrybucyjnych. 

[RU / BORU20160622002] Przedsiębiorstwo z Bashkiru specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy wymienników ciepła, zbiorników, 
wymienników konwekcyjnych, bojlerów oraz niestandardowego wyposażenia dla przemysłu poszukuje partnerów zainteresowanych 
tymi produktami. 

[RU / BORU20160623001] Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji przemysłowych systemów redukcji emisji opartych na 
zaawansowanych katalizatorach kontroli emisji oraz sorbentach poszukuje partnerów w ramach umowy komercyjnej i usług 
dystrybucyjnych. 
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[SE / BRSE20160519001] Szwedzki projektant ubrań poszukuje producentów dziecięcych kolekcji ubrań w krajach bałtyckich i w Polsce 
oferując umowę o podwykonawstwo. Szczególnie poszukiwani są dostawcy będący w stanie przerobić małe ilości i są zainteresowani 
współpracą w oparciu o produkcję. 

[SE / BRSE20160531001] Szwedzki producent próżniowych opakowań na jedzenie. Firma istnieje na rynku od 12 lat i dostarcza 
produkty oraz usługi począwszy od projektowania, poprzez, wykonanie i produkcje kończąc na logistyce. Firma poszukuje dostawców 
plastikowych toreb, które firma używałaby do pakowania/zabezpieczania swoich gotowych produktów podczas wysyłki do klienta. 
Współpraca na zasadzie podwykonawstwa. 

[SE / BRSE20160608001] Szwedzka firma zaprojektowała innowacyjny kołnierz i smycz do tresury psów i użytku codziennego. Firma 
szuka partnera do produkcji i długofalowej współpracy w krajach UE. 

[SE / BRSE20160609001] Szwedzki producent karoserii poszukuje dostawców podwozia i przyczep do ciężarówek. Firma poszukuje 
partnerów, którym mogłaby zlecić podwykonawstwo i z którymi wspólnie dostarczałaby kompletne rozwiązania. 

[SE / BRSE20160610001] Szwedzka firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę produkcyjną z przedsiębiorstwami 
przemysłu drzewnego w krajach bałtyckich, Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Partner byłby odpowiedzialny za dostarczanie 
struganego na kwadratowo drewna sosnowego w 3 różnych średnicach, które będzie używane w tokarstwie. 

[SG / BOSG20151215002] Licencjonowana agencja ds. zasobów ludzkich i rekrutacji pochodząca z Singapuru obejmująca Singapur, 
azjatycki oraz południowowschodni azjatycki rynek oferuje swoje usługi poprzez inną agencję w Europie, aby ulokować singapurskie 
talenty w Europie i/lub europejskie talenty w Singapurze. Obszary ekspertyzy zawierają ale nie ograniczają się do finansów, inżynierii, IT, 
sprzedaży i marketingu. Typ poszukiwanej współpracy to umowa usługowa. 

[SI / BOSI20160219001] Słoweńska firma, która zajmuje się prezentacją północno‐wschodniej słoweńskiej oferty turystycznej , 
poszukuje niemieckich touroperatorów, mających do czynienia z turystyką wyjazdową, do współpracy w formie umowy o świadczenie 
usług. 

[SI / BOSI20160527001] Słoweńskie przedsiębiorstwo przetwórstwa metali opracowało i wyprodukowało zewnętrzne stojące światła 
LED oraz powiązane filary o nowoczesnym wzornictwie. Firma poszukuje dystrybutorów sprzętu elektrycznego i świateł LED oraz oferuje 
umowę o usługi dystrybucji. 

[SK / BOSK20160510001] Słowacka firma produkująca wyposażenie mechaniczne, konstrukcje stalowe i inne komponenty jak bojlery i 
wytwornice pary poszukuje podwykonawców lub zleceniobiorców na rynku UE. 

[SK / BOSK20160518001] Słowacka nowoczesna firma działająca w obszarze biotechnologii i nanotechnologii, skupiająca się na 
badaniach i rozwoju czujników i bioczujników, opracowała wieloparametryczny system pomiarowy, który może być szeroko stosowany 
w przemyśle spożywczym i biotechnologicznym. Poszukiwani są partnerzy do współpracy na podstawie umowy licencyjnej lub umowy o 
świadczeniu usług dystrybucji. 

[TR / BRTR20160530001] Turecka firma inżynierska specjalizująca się w projektowaniu, symulacji, analizach i badaniach, poszukuje 
partnera długoterminowego, który jest dostawcą produktów i usług dla szerokiej gamy zastosowań pomiarowych takich jak tensometry, 
akcelerometry, przetworniki siły, czujniki przemieszczenia, czujniki wagowe i czujniki momentu obrotowego. Firma jest zainteresowana 
działaniem jako dystrybutor na rynku tureckim w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[TR / BRTR20160627001] Turecka firma założona w 2015r. Specjalizuje się w dystrybucji produktów z zakresu rozwiązań 
przeciwpożarowych, ratowniczych, taktycznych i ruchu. Firma szuka producentów tego typu produktów i chce zostać ich dystrybutorem 
na terenie Turcji, Bałkanów i Środkowym Wschodzie. 

[TR / BOTR20151231009] Turecka firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji oraz sprzedaży produktów ochrony 
przeciwpożarowej, rozwiązań przeciwpożarowych oraz szaf przeciwpożarowych. Firma poszukuje dystrybutorów w różnych 
europejskich krajach. 

[TR / BOTR20151231028] Turecka firma wysoko wyspecjalizowana w produkcji sprzętu szpitalnego, mobilnych pojazdów do mycia, 
ubierania i malowania ciał, szpitali polowych oraz mobilnych kostnic, poszukuje dystrybutorów. 

[TR / BOTR20160324001] Turecka firma specjalizująca się w produkcji osprzętu oświetleniowego LED oferuje swoje usługi 
podwykonawcze dla producentów sprzętu oświetleniowego, którzy pracują z solarami słonecznymi i LED o zastosowaniu ogrodowym, 
przemysłowym i drogowym w celu promowania i sprzedaży swoich produktów wśród gmin, władz lokalnych, hoteli i innych miejsc 
publicznych w Europie. 

[TR / BOTR20160504002] Tureckie przedsiębiorstwo jest jednym z wiodących producentów drzwi i okien PCV dla przemysłu 
budowlanego. Przedsiębiorstwo chciałoby nawiązać długoterminową współpracę gospodarczą z rzetelnymi partnerami, którzy mogliby 
promować i sprzedawać produkty firmy w krajach Europy w charakterze dystrybutora. 
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[TW / BOTW20151203002] Tajwańska firma z 50 ‐letnim doświadczeniem dostarcza łożyska globalnym producentom oryginalnych 
części (OEM) włączając ale nie ograniczając się do sektora samochodowego, rowerowego, silników elektrycznych i przemysłu narzędzi 
maszynowych. Jakość i poziom usług są potwierdzone jako odpowiadające wymogom OEM. W ostatnich latach firma skupia się na 
rozwoju łożysk do szybkich narzędzi maszynowych, aby poprawić odporność i eksploatację. Firma poszukuje doświadczonych 
dystrybutorów w krajach UE, Indii, na Środkowym Wschodzie i w Afryce. 

[TW / BOTW20160315001] Tajwański dostawca posiada doświadczenie w dostawie kamer IP, sieciowych rejestratorów wideo (NVR, 
oprogramowania inteligentnych serwerów wideo (IVS) oraz rozwiązań sprzętowych. Oferuje rozwiązania w zakresie nadzoru i 
wykrywania, śledzenia i rozpoznawania ruchów ludzi i obiektów, które poddawane są ocenie i analizie. Firma poszukuje dystrybutorów 
zlokalizowanych w Europie. 

[UK / BRUK20160304002] Brytyjska firma z branży IT zajmuje się dystrybucją i szuka firm produkujących oprogramowanie, które chcą 
rozszerzyć sprzedaż w Europie, Afryce i Środkowym Wschodzie. 

[UK / BRUK20160414001] Firma brytyjska rozwinęła oksybiodegradowalne, plastikowe ręczne urządzenie diagnostyczne, które posiada 
podwójny pasek testowy z możliwością rozwiązywania problemu z błędnym/negatywnym odczytem oraz posiada mechanizm 
przesuwny zapobiegający zanieczyszczeniu krzyżowemu. Firma poszukuje producentów, którzy będą w stanie wyprodukować wysokiej 
jakości plastikowe urządzenie ręczne i którzy już produkują plastikowe urządzenia używane w takich sektorach jak: medycyna, 
weterynaria, jedzenie i napoje, woda, analiza gleby. 

[UK / BRUK20160426001] Brytyjski agent specjalizujący się w sektorze produkcji budowlanej poszukuje europejskich wytwórców 
wyrobów budowlanych ze stali lub aluminium i oferuje im reprezentację w Wielkiej Brytanii. 

[UK / BRUK20160517001] Doświadczony brytyjski dystrybutor alkoholi poszukuje nowych europejskich produktów takich jak wino i 
piwo w celu dystrybuowania ich na rynku brytyjskim. Firma jest akredytowana i jest w stanie sprzedawać piwo i wino poprzez własne 
kanały online detaliczne lub/ i hurtowe. Ponadto firma oferuje również brytyjskie wino i piwo do eksportu. Firma jest zainteresowana 
nawiązaniem współpracy z europejskimi gorzelniami, browarami i winiarniami. 

[UK / BRUK20160602001] Brytyjski wiodący dostawca produktów metalowych i rentgenowskich poszukuje producentów winylowych 
rękawic ochronnych. Rękawice nie mogą zawierać żadnego lateksu naturalnego i powinny być wolne od proszku. Firma poszukuje 
partnera do zawarcia umów produkcyjnych. 

[UK / BRUK20160603001] Brytyjska agencja marketingowo‐sprzedażowa szuka długoterminowej współpracy z producentami wysokiej 
jakości produktów spożywczych takich jak: przyprawy, egzotyczne owoce, ziarna itp.. Którzy chcą zwiększyć eksport do Irlandii i Wielkiej 
Brytanii na podstawie umowy agencyjnej. Firma oferuje również usługi z zakresu badania rynku i marketingu. 

[UK / BRUK20160603002] Firma z Wielkiej Brytanii opracowała nowy rynek produktów online związanych z kontynentem afrykańskim. 
Firma poszukuje umów dystrybucyjnych z nowymi markami inspirowanymi Afryką, z siedzibą w Afryce lub w diasporze. Potencjalne i 
obiecujące marki w sektorze urody, mody i projektowania obiektów będą miały okazję, aby otworzyć swój e‐butik w ramach platformy 
do zaprezentowania swoich prac, produktów, etc., i dotrzeć do międzynarodowych klientów w celu generowania sprzedaży. 

[UK / BOUK20150922005] Brytyjska firma specjalizuje się w dostarczaniu całościowych i unikalnych rozwiązań z zakresu zarządzania i 
administrowania prawami dostępu (IGA), zarządzania zgodnością oraz wymagań zarządzania danymi. Oprogramowanie dostarcza 
klientom pełne raporty i analizy w celu poprawy bezpieczeństwa IT, utrzymania zgodności oraz minimalizacji ryzyka biznesowego w 
sposób efektywny kosztowo. Firma poszukuje partnerów do zawiązania spółki joint venture w celu rozszerzenia rynków dla swoich 
produktów i usług. 

[UK / BOUK20151012003] Ekonomiczna i społeczna organizacja badawcza z UK skupiająca się na łagodzeniu ubóstwa poszukuje 
partnerów do umów dotyczących usług. Organizacja opiera swoją pracę na "Celach Rozwoju Zrównoważonego" ustanowionych przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych, które zmierzają do wyeliminowania ubóstwa bezwzględnego do roku 2030. W związku z tym 
organizacja poszukuje partnerów, do prowadzenia badań zmniejszenia ubóstwa w Europie i reszcie świata. 

[UK / BOUK20160303001] Brytyjska firma założona w 1987 świadcząca kompleksowe doradztwo, projektowanie oraz usługi produkcji 
form i stempli do wycinania matrycowego, w celu dopasowania do szerokiego zakresu maszyn, przy użyciu wysokiej jakości materiałów. 
Firma poszukuje przedstawiciela handlowego ze znajomością rynków zbytu wymagających wycinania matrycowego w branżach 
produkcji opakowań, samochodów, mebli i wielu innych. 

[UK / BOUK20160322001] Brytyjska firma z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu materiałów wspierających sprzedaż, 
opakowań z płyt pilśniowych dla sektorów spożywczego, kosmetycznego, papierosowego i napojów poszukuje partnerów z kontaktami 
na tych rynkach, zainteresowanych reprezentowaniem firmy. 

[UK / BOUK20160405001] Brytyjska firma nagradzana w międzynarodowych konkursach, działająca w branży kosmetyków fryzjerskich 
do koloryzacji, stworzyła szeroką gamę wysokiej jakości farb do włosów w przystępnej cenie. Produkt zawiera proteiny jedwabiu, olej 
arganowy i aloes, które zwykle dodawane są oddzielnie, na etapie koloryzacji. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów z 
doświadczeniem w handlu w obrębie branży, zainteresowanych posiadaniem wyłączności do sprzedaży produktu na swoim terytorium. 
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[UK / BOUK20160411001] Firma, z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Izraelu, projektuje i produkuje magnesy trwałe, elektromagnesy i 
systemy magnetyczne do stosowania we wszystkich rodzajach przemysłu, zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klienta. Posiadając 
własne laboratorium oraz wydział inżynierii, firma może oferować usługi badawczo‐rozwojowe i kontroli jakości w przedstawionej 
branży. Dążąc do dalszego rozwoju, firma poszukuje nowych partnerów produkcyjnych i handlowych. 

[UK / BOUK20160415001] Zlokalizowana w Wielkiej Brytanii firma jest twórcą, obsługiwanej przez system płatności, montowanej w 
dowolnym miejscu na ścianie, stacji do stylizacji włosów dla kobiet będących poza domem. Po uiszczeniu niewielkiej opłaty użytkownik 
otrzymuje 2 minuty na prostowanie włosów. Hotspoty do włosów mogą być montowane w damskich toaletach, w siłowniach, sklepach, 
lotniskowych salonikach, w korporacyjnych biurach, itp.Firma poszukuje partnerów handlowych lub partnerów do współpracy w 
ramach umowy licencyjnej, zainteresowanych montowaniem tych produktów w miejscach jak te opisane powyżej, w całej Europie. 

[UK / BOUK20160421001] Brytyjski MŚP rozwija armatki do piłeczek golfowych oraz niskokosztowe, interaktywne cele dla prowadzenia 
gier, aby przyciągnąć tych, którzy korzystają z gier i sportu, w tym tych o niewielkich zdolnościach lub zainteresowaniu grą w golfa. 
Mechaniczne i elektroniczne blokady zapewniają, że armatki są w 100% pewne i bezpieczne. Interaktywne cele są idealne do 
zwyczajowej gry w golfa i rozgrywek. Producent, który chce licencjonować technologię do golfa i / lub innego przemysłu dot. czasu 
wolnego w ramach UE jest poszukiwany. 

[UK / BOUK20160425003] Brytyjska firma architektoniczna opracowała nowatorską metodę budowy, wykorzystującą platformę 
produktów architektonicznych oraz konstrukcję ramową, w celu ułatwienia procesu projektowania. Rezultatem tych działań jest 
zrównoważony dom modułowy. Firma poszukuje producentów, dystrybutorów oraz innych partnerów handlowych z branży produktów 
architektonicznych do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług. 

[UK / BOUK20160427002] Brytyjska firma z siedzibą w Londynie opracowała, razem z renomowanymi producentami zamków 
drzwiowych, aplikację na smartfona do meldowania się w hotelu (tzw. self‐check‐in/cyfrowy system kluczy). Firma poszukuje hoteli do 
przetestowania tego produktu. Kilka dużych hoteli rozpoczęło już instalację cyfrowych systemów kluczy, które mogą być odblokowane 
przez gości hotelowych z ich prywatnych telefonów komórkowych. Potencjalny partner z pewnością skorzysta na tym usprawnionym 
systemie, gdyż przyciągnie on stale rosnącą grupę klientów przychylnych wszelkim nowinkom technicznym. oprócz tego, system może 
stanowić ważny element programu lojalnościowego. 

[UK / BOUK20160428002] Globalny producent metali drobnych i specjalistycznych wyrobów chemicznych, które są wykorzystywane w 
zaawansowanych zastosowaniach w przemyśle elektronicznym, szklanym, fotowoltaicznym, farmaceutycznym, komponentów 
motoryzacyjnych, metalurgicznym i wielu innych gałęziach przemysłu poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych posiadających 
umiejętności i doskonałe relacje w sektorze metali drobnych w Europie i poza nią. 

[UK / BOUK20160429002] Brytyjski producent kompaktowych, pneumatycznych, zrównoważonych tłoków, pilarek o niskim zużyciu 
powietrza, niskimi wibracjami ręki / ramienia i certyfikacji ATEX, poszukuje agentów handlowych z wsparciem inżynieryjnym w Polsce, 
Brazylii, Argentynie i Meksyku. 

[UK / BOUK20160509001] Brytyjski producent szerokiej gamy urządzeń elektroniki użytkowej poszukuje dystrybutorów dla swoich 
innowacyjnych produktów bezprzewodowych, w celu zwiększenia portfela klientów. 

[UK / BOUK20160509003] Brytyjska firma logistyczna (logistyka drogowa, kolejowa, lądowa i morska) świadczy swoje usługi poprzez 
własny 40‐hektarowy terminal obsługi ładunków w Teesport, Middlesbrough, na północno‐wschodnim wybrzeżu Anglii. Firma oferuje 
intermodalny terminal kolejowy, który zapewnia firmom towarowym bezpośrednie połączenie z główną linią wschodniego wybrzeża, 
dostęp do nabrzeża przeładunkowego oraz samochodowego centrum dystrybucji stali. Firma oferuje umowę o świadczenie usług z 
pełną obsługą logistyczną. 

[UK / BOUK20160511002] Ustabilizowane przedsiębiorstwo i ośrodek badawczy z Wielkiej Brytanii zajmujący się doradztwem 
projektowym oferuje swoje doświadczenie w badaniach, projektowaniu, rozwoju produktu, interakcji i projektowaniu interfejsu oraz 
wprowadza usługi produkcyjne w celu wprowadzenia nowych produktów na rynek. Organizacja zdobyła ponad 20 nagród projektowych 
w Wielkiej Brytanii, w Europie i na całym świecie i oferuje umowy outsourcingowe, umowy podwykonawstwa lub usług dla urządzeń 
medycznych i opieki zdrowotnej. 

[UK / BOUK20160517001] Londyński start‐up technologiczny zaprojektował aplikację umożliwiającą dostawy na żądanie wykorzystując 
komercyjnie codzienne przemieszczanie się osób dojeżdżających do pracy. Aplikacja łączy dojeżdżających do pracy i turystów z 
nadawcami przesyłek oferując proste, bezpieczne i opłacalne dostawy. Firma poszukuje umowy o świadczenie usług z 
przedsiębiorstwami i firmami, które potrzebują transportu wszelkiego rodzaju przesyłek o wadze do 5kg w całej Wielkiej Brytanii i 
Francji. 

[UK / BOUK20160519001] Znany producent wyrobów medycznych z płd‐zach części Wielkiej Brytanii, specjalizujący się opiece 
urologicznej i dostarczający pracownikom opieki zdrowotnej, pacjentom oraz opiekunom rozwiązania do cewnikowania, poszukuje 
doświadczonych dystrybutorów i agentów, by rozwinąć międzynarodową sieć sprzedaży. 

[UK / BOUK20160520001] MSP z UK specjalizujący się w niestandardowych środowiskach wirtualnych 3D / wirtualnych światach dla 
rozwijania wciągających rozwiązań e‐learningowych, wirtualnych spotkania / imprezach i symulacjach miejsc kulturalnych i 
historycznych poszukuje umów o komunikacji z partnerami potrzebujących wysokiej jakości aplikacji wizualizacyjnych dla przemysłu, 
środowisk akademickich i sektora publicznego. 
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[UK / BOUK20160524002] MŚP pochodzące z Wielkiej Brytanii opracowało interfejs programistyczny aplikacji do inteligentnych 
zamków aby umożliwić w pełni automatyczne zameldowanie się za pomocą telefonu z cyfrowymi kluczami. Kilka głównych marek 
hotelowych rozpoczęło już instalację systemów cyfrowych kluczy, które mogą być obsługiwane bezpośrednio z telefonów komórkowych 
gości. MŚP poszukuje partnera oprogramowania podróżniczego z aplikacją gotową do integracji z inteligentną blokadą cyfrowymi 
kluczami. MŚP jest zainteresowane umową usługową lub podwykonawstwem. 

[UK / BOUK20160525001] Brytyjska firma stworzyła narzędzie samooceny online dla poprawy zysków przeznaczone dla MŚP. Obecnie 
firma poszukuje do współpracy partnerów dystrybucyjnych, takich jak profesjonaliści i instytucje pracujące z dużymi społecznościami / 
bazami danych MŚP. 

[UK / BOUK20160527001] Brytyjska firma stworzyła innowacyjny system do przetwarzania pozostałości/odpadów z farb emulsyjnych 
na bazie wody i chciałaby sprzedawać licencję na tą metodę zainteresowanym firmom europejskim. Firma poszukuje przedsiębiorców, 
najlepiej z doświadczeniem w zarządzaniu fabryką lub gospodarką odpadami i/lub farbami, aby zawrzeć umowę licencyjną z angielską 
firmą, która zapewni wsparcie techniczne. 

[UK / BOUK20160527002] Firma jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania do odzyskiwania danych i usług odzyskiwania 
danych. Brytyjski oddział zamierza wzmocnić swoją obecność w Europie poprzez różne partnerstwa. ‐ Sprzedawcy / dystrybutorzy 
różnych narzędzi. ‐ Partnerzy świadczący usługi odzyskiwania danych w ramach umowy serwisowej. ‐ Partnerzy "White label software 
partners" w ramach umowy licencyjnej. 

[UK / BOUK20160527003] Brytyjska firma specjalizuje się w imporcie i dystrybucji wyrobów cukierniczych od producentów z Wielkiej 
Brytanii i krajów Europy. Firma uzyskała globalną licencję na unikalne marki czekolad i wyrobów cukierniczych i poszukuje partnerów 
zainteresowanych ich dystrybucją w innych krajach UE. 

[UK / BOUK20160531001] Brytyjska firma z branży IT dostarcza aplikacje webowe i mobilne oraz integruje rozwiązania IT. Jest to spin‐
out dużej firmy i ma doświadczony zespół inżynierów i architektów oprogramowania wyspecjalizowanych w rozwoju aplikacji 
webowych, chmurowych i mobilnych. Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy oferują platformy lojalnościowe białej karty, 
które firma może integrować ze swoimi produktami w ramach umów podwykonawstwa lub joint venture. 

[UK / BOUK20160531002] Brytyjska firma technologiczna, posiadająca biura w USA, opracowała i wyprodukowała urządzenie, które 
wykrywa właściwe cechy membran komórek przy użyciu technologii bioimpedancji. Urządzenie ma aprobatę FDA i jest w trakcie 
uzyskiwania oznakowania CE. Firma poszukuje doświadczonego partnera z branży farmaceutycznej, który mógłby stosować urządzenie 
do zatwierdzania swoich prób z fazy 1 i 2 na podstawie umowy licencyjnej lub usługowej. 

[UK / BOUK20160531003] Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń motocyklistów i rowerzystów w wyniku 
wypadków za pośrednictwem małej architektury drogowo‐ulicznej brytyjska firma opracowała układ pochłaniający energię uderzenia za 
pośrednictwem poduszki. Ten system jest łatwy w montażu, konserwacji i ma niskie koszty użytkowania. Poszukiwani są partnerzy w 
celu zawarcia umowy handlowej i dystrybucyjnej, firma oferuje usługi dla firm współpracujących, szczególnie dla tych współpracujących 
z władzami lokalnymi, organizacji zajmujących się zamówieniami publicznymi oraz producentów małej architektury drogowo‐ulicznej. 

[UK / BOUK20160531004] Ta firma z Wielkiej Brytanii projektuje, produkuje i dostarcza współczesną modę męską i odzież formalną 
typu: garsonki, garnitury‐odzież na przyjęcia, uroczystości. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów już posiadających doświadczenie 
w sprzedaży produktów odzieży męskiej. 

[UK / BOUK20160601001] W celu zwiększenia widoczności ważnych wiadomości dla innych samochodów, brytyjska firma stworzyła 
unikalny, montowany na bocznym oknie wyświetlacz dla samochodów. Firma poszukuje dystrybutorów sprzedających wyposażenie 
samochodowe, zainteresowanych tym produktem. 

[UK / BOUK20160601003] Zlokalizowana w Wielkiej Brytanii firma, specjalizująca się w produktach z zakresu zapobiegania powodzi, 
opracowała i skomercjalizowała w Wielkiej Brytanii innowacyjne produkty, które mogą zminimalizować ryzyko zalania wodą wpływającą 
do obiektów poprzez drzwi, bramy garażowe i otwory wentylacyjne. Produkty działają automatycznie, bez konieczności rozmieszczania, 
zanim wystąpi zdarzenie powodziowe. Firma poszukuje partnerów / dystrybutorów do dalszej komercjalizacji na podstawie licencji, w 
drodze umów produkcyjnych i/lub umowy dystrybucyjnej z prawem wyłączności na dany kraj. 

[UK / BOUK20160607001] Firma ze wschodniej Anglii uruchomiła unikalny produkt wczesnego uczenia się pierwszych emocji dzieci‐
grupa wiekowa 0‐3. Pomaga on młodym, niedoświadczonym rodzicom rozwijania inteligencji emocjonalnej dzieci poprzez naukowo 
przygotowany przewodnik. System ten wraz ze wsparciem rozwoju produktu oferowany jest dla dystrybutorów w sektorze edukacji 
online. Angielska firma oferuje wsparcie użytkownikom i partnerom. 

[UK / BOUK20160607002] Brytyjska firma umożliwia dostawy na żądanie poprzez wykorzystanie ludzi dojeżdżających codziennie do 
pracy. Firma łączy dojeżdżających do pracy i turystów, z nadawcami przesyłek na całym świecie oferując proste, bezpieczne i opłacalne 
dostawy. Firma wierzy, że przemieszczanie się ludzi może być wykorzystane w celu zapewnienia skuteczniejszej i trwalszej platformy 
dostarczania przesyłek w miastach na całym świecie. Firma poszukuje umowy o świadczenie usług z firmami transportowymi w rejonie 
Manchesteru, Londynu i Paryża. 
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[UK / BOUK20160617002] Przedsiębiorstwo społeczne z Wielkiej Brytanii koncentrujące się na interaktywnych metodach 
nauczania/narzędziach dla sektora edukacji podstawowej, opracowała interaktywne narzędzia pojmowania/rozumienia‐narzędzia, 
które wspierają zarówno nauczycieli, rodzicom natomiast pomagają lepiej uczyć swoje dzieci. Firma poszukuje europejskiej i 
międzynarodowej firmy zajmujące się zasobami edukacyjnymi/organizacje lub wydawców chętnych do dystrybucji w celu odsprzedaży 
swoich interaktywnych narzędzi. Poszukiwane jest partnerstwo agencyjne lub umowa dystrybucyjna na zasadach komercyjnych na 
usług. 

[UK / BOUK20160617003] Przedsiębiorstwo społeczne z UK opracowało szeroką gamę treści, które kształcą dzieci zgodznie z celami 
zrównoważonego rozwoju ONZ. Publikacje promują krytyczne myślenie, tolerancję, samoświadomość i zrozumienie zagadnień 
globalnych. Firma poszukuje współpracy w ramach wspólnych porozumień z agencjami pozarządowymi, organami rządowymi, 
środowiskami akademickimi i organizacjami handlowymi zainteresowanymi stosunkami społecznymi zwiększającymi świadomość 
ekologiczną. 

[UK / BOUK20160620003] Szkocka firma specjalizuje się w turystyce rowerowej, prowadzi wypożyczalnię rowerów oraz oferuje 
specjalistyczne doradztwo dotyczące tras górskich w Szkocji. Firma oferuje również transfer rowerów. Firma ma już wielu 
międzynarodowych klientów i stara się rozwinąć swoje usługi, poprzez pozyskanie do współpracy biur podróży i touroperatorów 
specjalizujących się w wycieczkach rowerowych. Firma poszukuje umów agencyjnych. 

[UK / BOUK20160620004] Wielokrotnie nagradzany szkocki browar produkujący wyróżniające się charakterystycznym smakiem piwa, 
firma poszukuje dystrybutorów. 

[UK / BOUK20160621001] Szkocka firma specjalizująca się w nadmuchiwanych opakowaniach ochronnych poszukuje dystrybutorów. 
Firma oferuje unikalne opakowania, napełnione powietrzem, aby zapewnić doskonałą ochronę przedmiotom delikatnym i 
wartościowym. Firma chciałaby poszerzyć swoją bazę dystrybutorów w Europie poprzez zawarcie umów o dystrybucję. 

[UK / BOUK20160622002] Nagradzana brytyjska firma, która specjalizuje się w banerach i plakatach wystawowych oraz w 
projektowaniu i produkcji na zamówienie punktów sprzedaży w postaci stojaka ekspozycyjnego/ścianki prezentacyjnej, poszukuje 
partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług. Firma posiada doświadczenie w pracy w wielu sektorach, takich jak 
np.: handel detaliczny, elektronika użytkowa, kosmetyki, zdrowie i uroda, motoryzacja, rekreacja/rozrywka. We wszystkich tych 
branżach firma jest gotowa zaoferować swoje rozwiązania typu "one stop shop". 

[UK / BOUK20160622004] Brytyjskie mśp specjalizujące się w projektowaniu i rozwoju standardowego lub na zamówienie sprzętu i 
oprogramowania przeznaczonego dla firm typu M2M, urządzeń do zdalnego monitorowania i śledzenia za pomocą GSM / GPRS / GPS / 
RFID i ze zdolnością do monitorowania temperatury / wilgotności / otwierania / zamykania i innych zmiennych wykorzystujących 
Internet (IOT) poszukuje partnerów do umów dystrybucyjnych lub serwisowych. 
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Jeśli	jesteś	zainteresowany(a)	wybraną	ofertą,	prosimy	o	podanie	wybranych		
numerów	referencyjnych	w	formularzu	na	stronie	internetowej:	

http://westpoland.pl/baza-ofert/ 

lub	kontakt	z	najbliższym	ośrodkiem	Enterprise	Europe	Network	(http://westpoland.pl/kontakt/) 

 

ADRESY  OŚRODKÓW  ENTERPRISE  EUROPE NETWORK  –  POLSKA ZACHODNIA: 

	

Wrocławskie	Centrum	Transferu	Technologii,	Politechnika	Wrocławska	
ul.	Smoluchowskiego	48,	50‐372	Wrocław,	tel.	71	320	3318	
mail:	een@wctt.pl	www:	www.wctt.pl	

Dolnośląska	Agencja	Rozwoju	Regionalnego	SA	
ul.	Szczawieńska	2,	58‐310	Szczawno	Zdrój,	tel.	74	648	0450	
www:	www.darr.pl	

Centrum	Przedsiębiorczości	i	Transferu	Technologii	Uniwersytetu	Zielonogórskiego	
ul.	Syrkiewicza	6,	66‐002	Nowy	Kisielin,	tel.	504	070	274	
www:	www.cptt.uz.zgora.pl	

Stowarzyszenie	„Promocja	Przedsiębiorczości”	w	Opolu	
ul.	Damrota	4,	45‐064	Opole,	tel.	77	456	5600	
www:	www.een.opole.pl	

Fundacja	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza,	Poznański	Park	Naukowo‐Technologiczny	
ul.	Rubież	46,	61‐612	Poznań,	tel.	61	827	9746	
www:	www.ppnt.poznan.pl	

Fundacja	Kaliski	Inkubator	Przedsiębiorczości	
ul.	Częstochowska	25,	62‐800	Kalisz,	tel.	62	765	6058	
www:	www.kip.kalisz.pl	

Agencja	Rozwoju	Regionalnego	SA	w	Koninie	
ul.	Zakładowa	4,	62‐510	Konin,	tel.	63	245	3095	
www:	www.arrkonin.org.pl	

Regionalne	Centrum	Innowacji	i	Transferu	Technologii,	Zachodniopomorski	Uniwersytet	Technologiczny	
ul.	Jagiellońska	20‐21,	70‐363	Szczecin,	tel.	91	449	43	54	
www:	www.innowacje.zut.edu.pl	

Zachodniopomorskie	Stowarzyszenie	Rozwoju	Gospodarczego	–	Szczecińskie	Centrum	Przedsiębiorczości	
ul.	Kolumba	86,	70‐035	Szczecin,	tel.	91	433	0220	
www:	www.zsrg.szczecin.pl	

 

LISTĘ WSZYSTKICH POLSKICH OŚRODKÓW ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

ZNAJDĄ PAŃSTWO POD ADRESEM 

http://een.org.pl/index.php/kontakt.html 
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