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W listopadzie 2016 roku dodaliśmy 337 ofert. Statystyka w podziale na kraje: 

AL ........ 2 
AM ....... 8 
AT ........ 3 
BE ........ 6 
BG ........ 9 

BR ....... 2 
CZ ...... 13 
DE ...... 12 
DK ........ 4 
ES ...... 22 

FI ......... 4 
FR...... 27 
GR ....... 3 
HR ..... 13 
HU ....... 4 

IL .......... 2 
IN ......... 2 
IT ....... 21 
JO ......... 2 
JP ......... 2 

KR ........ 2 
LT ......... 7 
LV ........ 1 
ME ........ 1 
MK ..... 10 

NL ........ 8 
PE ........ 1 
PT ........ 5 
RO ...... 27 
RS ........ 7 

RU ..... 41 
SE ........ 6 
SI ......... 2 
SK ........ 2 
TR ...... 21 

UA ........1 
UK ..... 34 

 
Jeśli są Państwo zainteresowani poniższymi ofertami, prosimy o podanie wybranych numerów referencyjnych 
w formularzu na stronie internetowej: http://westpoland.pl/baza-ofert/ lub kontakt z najbliższym ośrodkiem 
Enterprise Europe Network (lista ośrodków znajduje się na końcu dokumentu lub pod adresem http://westpoland.pl/kontakt/) 
 

[Kraj / nr referencyjny] treść oferty 

[AL / BOAL20160829001 ] Albańska firma, z 23 letnim doświadczeniem w sektorze przemysłu odzieżowego oferuje usługi 
o wysokich standardach i jakości w zakresie projektowania, stylizacji i obróbki konfekcji odzieży mody. Firma jest w stanie 
wyprodukować wszystkie rodzaje próbek odzieży zgodnie z preferencjami i wymaganiami określonymi przez partnerów (ale 
nie tylko), którzy będą zaangażowani we współpracę w oparciu o umowy dystrybucyjne i produkcyjne. 
[AL / BRAL20160927001 ] Albańska firma specjalizująca się w usługach naprawy opon do pojazdów chciałaby kupić opony 
od międzynarodowych producentów i / lub dystrybutorów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. Firma jest 
otwarta na zawieranie umów z partnerami międzynarodowymi, niezależnie od kraju ich pochodzenia. 
[AM / BOAM20160329001 ] Armeńska winnica produkuje ponad 7 rodzajów wina, m.in.. Czerwone i białe, stołowe, 
półwytrawne i półsłodkie oraz wina typu vintage metodą naturalnej fermentacji. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. 
[AM / BOAM20160415002 ] Firma z Armenii, specjalizująca sie w technologiach informatycznych, szczególnie w rozwoju 
narzędzi analitycznych, systemów zarządzania, systemów zarządzania treścią, portalach internetowych, systemach GPS, 
systemach śledzenia, aplikacjach na iPhone i iPad, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie 
usług lub umowy outsourcingowej. 
[AM / BOAM20160419001 ] Ormiańska firma zajmuje się produkcją biohumusu, który może być powszechnie stosowany 
do nawożenia we wszelkich uprawach. Firma poszukuje nowych dystrybutorów za granicą. 
[AM / BOAM20160406001 ] Armeńska firma z branży IT zajmuje się rozwojem oprogramowania oraz dostawą 
zintegrowanych rozwiązań IT. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych umową outsourcingu. 
[AM / BOAM20160209003 ] Armeńska firma produkuje konserwowane owoce, warzywa, marynaty, dania gotowe, 
kompoty i specjalne armeńskie słodycze. Siedziba firmy znajduje się w samym sercu urodzajnej doliny Ararat Valley, w 
pobliżu której zbierane są różne rodzaje owoców i warzyw a następnie przynoszone do fabryki. Firma poszukuje 
dystrybutorów i agentów. 
[AM / BOAM20160217001 ] Ormiańsko-szwajcarska spółka joint-venture produkuje programowalną aparaturę sterującą. 
Produkty te mogą być stosowane w różnych sektorach gospodarki. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów. 
[AM / BOAM20160415003 ] Armeńska firma produkuje elitarne czerwone wina. W szczególności firma produkuje 
czerwone wina wytrawne, półwytrawne i półsłodkie. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. 
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[AM / BOAM20160530001 ] Ta armeńska firma specjalizuje się w produkcji obuwia i skórzanych akcesoriów dla kobiet i 
mężczyzn odpowiednich na wszystkie pory roku. Firma powstała by śledzić światowe trendy i tworzyć nowoczesne obuwie 
i oferować je na rynku armeńskim oraz na innych rynkach. Marka firmy jest dobrze znana na rynku lokalnym. Firma 
poszukuje dystrybutorów. 
[AT / BOAT20160830001 ] Austriackie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów OEM (Original Equipment Manufacturer - 
producent oryginalnego wyposażenia) z krajów europejskich i USA, gotowych nawiązać współpracę z kompetentną firmą w 
celu prowadzenia projektów OEM z branży urządzeń medycznych. Oferowane formy współpracy: umowa produkcji, 
umowa o świadczenie usług i umowa podwykonawstwa. 
[AT / BOAT20160129001 ] Ta austriacka firma inżynieryjna specjalizuje się w optymalizacji dynamiki płynów. Nowatorska 
technologia CFD (obliczeniowej dynamiki płynów) obrazuje przepływ cieczy, gazów i cząstek w lub wokół obiektów i tym 
samym wykazuje potencjał do optymalizacji. Można uniknąć drogiego prototypowania i testowania. Firma oferuje kontrakty 
outsourcingowe lub usługi dla partnerów z branży farmaceutycznej, inżynierii przemysłowej / mechanicznej, dostawców 
systemów ogrzewania / chłodzenia / mieszania / suszenia. 
[AT / BOAT20160902001 ] Doświadczona austriacka firma oferuje wsparcie techniczne oraz doradztwo dla klientów z 
różnych gałęzi przemysłu w zakresie ochrony środowiska w rozwoju produktu. Innym aspektem jest również efektywna 
komunikacja społeczna związana ze zwiększeniem konkurencyjności produktu firmy. Firma szuka chętnych do umowy o 
świadczenie usług z różnych sektorów gospodarki. 
[BE / BOBE20160819001 ] Konsorcjum z Beneluxu rozwija sieć biorafinerii. Głównym stosowanych procesem będzie 
piroliza i wypalanie. Biorafineria będzie działać na regionalnej platformie zbierającej "zielone odpady" (trawa, gałęzie). 
Wynikiem pirolizy będzie olej, biokwas i biowęgiel. Konsorcjum poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 
agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych. 
[BE / BRBE20161012001 ] Belgijski producent niszowych olei warzywnych i z nasion owoców chce poszerzyć sieć 
dostawców surowców. Firma szuka " mrożonych makuchów" – wytłoki będące ubocznym produktem po wyciskanym soku 
z owoców lub owocowym puree. Tradycyjny i ekologiczny certyfikowany materiał może być przetworzony. Firma nawiąże 
również współpracę z dostawcami suszonych nasion. Firma oferuje umowę produkcyjną. 
[BE / BRBE20160905001 ] Belgijska firma, działająca od 1976 jako międzynarodowa firma handlowa i spedycyjna z 
bogatymi relacjami handlowymi oferuje usługi pośrednictwa jako pośrednik biznesowy, jako agencja celna i transportowa i 
jako agent handlowy dla kilku dziedzin aktywności w zależności od możliwości. 
[BE / BOBE20160804002 ] Belgijska firma oferuje pełną gamę bawełnianych, delikatnych tekstyliów stołowych , akcesoriów 
kuchennych, poduszek dekoracyjnych i koców. Ponadto, produkty firmy występują w wielu kolorach i wzorach. Firma 
poszukuje wyłącznych dystrybutorów dla swoich towarów. 
[BE / BOBE20160804001 ] Belgijska firma zarządza spółką joint venture w Indiach zajmującą się projektowaniem i 
produkcją własnej marki skórzanych sandałów dla mężczyzn i kobiet. Produkty są wytwarzane ręcznie z wysokiej jakości 
materiałów. 
[BE / BOBE20160621002 ] Belgijska firma tworzy i pracuje na rzecz projektantów wnętrz, dostawców związanych z 
projektowaniem, kupców korporacyjnych i indywidualnych. Firma wykonuje unikatowe prace związane z dekoracją w 
różnych stylach począwszy od klasyki po nowoczesne formy zgodnie z życzeniem klienta. Firma szuka dystrybutorów na 
świecie, zwłaszcza w Europie. 
[BG / BOBG20160816004 ] Bułgarska firma z pólnocno-zachodniego regionu kraju jest producentem wysokiej jakości, 
niestandardowych mebli dla domu i użytku komercyjnego. Wśród jej klientów są hotele, restauracje, sądy, apteki i klienci 
prywatni. Firma poszukuje dystrybutorów i oferuje podwykonawstwo. 
[BG / BOBG20160804001 ] Bułgarska firma specjalizuje się w logistyce i spedycji. Firma poszukuje partnerów 
zainteresowanych tego rodzaju usługami. Posiada własną flotę samochodów umożliwiającą transport towarów 
wymagających odpowiednich warunków. Możliwe jest śledzenie trasy przewozu towarów przez GPS. Firma posiada 
wszystkie wymagane ubezpieczenia i licencje. 
[BG / BOBG20160826001 ] Bułgarska firma chce zaoferować swoje usługi w zakresie ochrony antykorozyjnej, w tym 
piaskowanie i czyszczenie strumieniem wody powierzchni betonowych i metalowych, stosowanie specjalnych 
antykorozyjnych powłok (alkidowych, epoksydowych, poliestrowych, winyloestrowych, metakrylanowych, poliuretanowych 
itp.). Firma poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług, jest także gotowa podjąć współpracę jako 
podwykonawca. 
[BG / BOBG20160601001 ] Bułgarski producent zaworów energetycznych i przemysłowych (posiadający certyfikaty ISO 
oraz CE), dysponujący wolnymi mocami produkcyjnymi oferuje następujące usługi: obróbka części obrotowych, frezowanie 
i wiercenie detali, spawanie/zgrzewanie prostych szwów. Firma dysponuje komputerowo sterowanymi numerycznymi 
tokarkami, 4- i 5- osiowymi pionowymi centrami obróbkowymi i robotem spawalniczym firmy Fanuc. Ich celem jest 
podpisanie umów podwykonawczych lub produkcyjnych. 
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[BG / BRBG20160919001 ] Bułgarska firma handlowa, dystrybutor innowacyjnego sprzętu medycznego poszukuje nowych 
produktów, urządzeń, sprzętu medycznego oraz artykułów jednorazowych używanych w szpitalach. Firma oferuje 
dystrybucję na rynku bułgarskim. 
[BG / BOBG20160824001 ] Bułgarska firma jest aktywna w produkcji tulei cylindrowych do silników, wałów, kołnierzy, 
przekładni i części do maszyn rolniczych. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania i posiada własną bazę produkcyjną do 
produkcji swoich wyrobów. Firma oferuje swoje produkty i doświadczenie dla działań w zakresie podwykonawstwa / 
outsourcingu na rzecz innych partnerów w Europie. 
[BG / BOBG20160825001 ] Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji różnych pojedynczych lub niewielkich serii 
produktów wykonanych ze stali (w tym stali nierdzewnej), żeliw, metali nieżelaznych, a także tworzyw sztucznych. Produkty 
są skutecznie wykorzystywane w zakładach budowy maszyn, przemyśle, transporcie i życiu codziennym. Firma oferuje 
swoje moce produkcyjne do produkcji poszczególnych detali z metalu według projektu klienta. Poszukiwane są umowy o 
podwykonawstwo lub produkcyjne. 
[BG / BOBG20160616001 ] Bułgarski projektant systemów mechanicznych i elektrycznych stosowanych przy budowie 
różnych typów budynków cywilnych i przemysłowych oferuje swoją wiedzę potencjalnym partnerom - wykonawcom i 
inwestorom. Celem firmy jest zawarcie umów produkcyjnych i / lub podwykonawstwa. 
[BG / BOBG20160825003 ] Bułgarska firma zajmująca się handlem produktami przeznaczonymi dla zwierząt domowych, 
hurtowo sprzedająca ryby garra rufa (brzana ssąca), dostarczająca i produkująca sprzęt do akwariów i produktów 
hobbystycznych, oferuje swoje produkty pośrednikom takim jak agenci i dystrybutorzy. Firma jest zainteresowana 
przedsięwzięciami joint venture oraz oferuje podwykonawstwo/outsourcing firmom z UE, jak i poza nią. Firma współpracuje 
z różnymi partnerami, dystrybutorami i dostawcami w ramach UE i na świecie. 
[BR / BOBR20160906001 ] Brazylijska firma specjalizująca się w skupie i przerobie orzechów nerkowca (surowe, prażone i 
solone, prażone, karmelizowane i granulowane) poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych na całym świecie. 
[BR / BOBR20160616001 ] Brazylijska firma znajdująca się w czołówce firm w Brazylii, specjalizująca się w produkcji 
hurtowej orzechów nerkowca oraz jego przetworów szuka dystrybutorów i agentów handlowych zagranicą. Firma chce 
sprzedawać hurtownikom. 
[CZ / BOCZ20160905001 ] Czeska firma z sektora medycznego poszukuje strategicznych partnerów posiadających 
doświadczenie na tym rynku do zawiązania spółki joint venture - Centrum Medycyny Kwantowej. Firma poszukuje również 
inwestora, oferuje swoje usługi i jest otwarta na umowę finansową. 
[CZ / BOCZ20160818001 ] Czeska firma specjalizująca się w produkcji elementów stalowych i spawanych konstrukcji 
stalowych, w kompleksowym montażu i obróbce powierzchniowej (malowanie proszkowe, cynkowanie ogniowe, 
galwanizowanie elektrolityczne), chcąc rozszerzyć zakres swojej działalności na inne kraje, poszukuje partnerów do 
współpracy długoterminowej opartej na umowie produkcji lub umowie podwykonawstwa. Firma posiada pawie 
dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie inżynierii. 
[CZ / BOCZ20160802001 ] Czeska firma specjalizuje się w produkcji szerokiego zakresu tłoczonych na zimno części 
metalowych (łącznie z częściami składowymi) dla przemysłu samochodowego, elektrycznego, inżynieryjnego, 
budownictwa, meblowego i in. Firma poszukuje dystrybutorów komponentów i zamówień podwykonawstwa. 
[CZ / BRCZ20160902001 ] Czeska firma opracowała specjalne elektroniczne interaktywne urządzenie, które projektuje 
edukacyjne aplikacje w przedszkolach i specjalnych placówkach edukacyjnych. Łatwa w obsłudze, ucząca przez zabawę, 
promująca współpracę i rozwiązująca problemy wśród grupy dzieci zarówno bez jak i z problemami mentalnymi i 
niepełnosprawnościami fizycznymi. Firma poszukuje producentów gier, którzy dostarczaliby swoje rozwiązania oparte na 
systemie Windows, w dowolnym języku, w oparciu o umowę agencyjną. 
[CZ / BOCZ20160819001 ] Czeski wiodący producent i dostawca specjalnych dmuchaw i innych urządzeń do wydobycia i 
transportu gazów wybuchowych poszukuje dystrybutorów. Dmuchawy są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, 
począwszy od inżynierii (np. źródeł powietrza dla oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody pitnej) do hodowli (dmuchaw dla 
dojenia), przemysłu spożywczego, budownictwa. Firma oferuje umowę usług dystrybucyjnych. 
[CZ / BOCZ20160902002 ] Czeska firma opracowała specjalny elektroniczny system interaktywny który wyświetla aplikację 
edukacyjną na podłodze w przedszkolach i specjalnych placówkach oświatowych. Jest łatwy w użyciu, łączy zabawę z 
edukacją, promuje współpracę i rozwiązywanie problemów w grupie dzieci bez / z upośledzeniem umysłowym lub 
fizycznym. Jest to szczególnie dobra aplikacja dla dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ bez trudu przygotowuje je do 
szkoły. Firma poszukuje dystrybutorów. 
[CZ / BOCZ20160719001 ] Czeska firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie technologii stosowanych w 
oczyszczalniach ścieków poszukuje agencji handlowych oraz dystrybutorów tego typu sprzętu za granicą. Firma poszukuje 
solidnych partnerów, którzy pomogliby znaleźć firmie użytkowników końcowych. Poszukiwana jest współpraca na 
podstawie umowy pośrednictwa handlowego. 
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[CZ / BOCZ20160802003 ] Czeska firma z tradycjami, która opracowała i produkuje urządzenia do uzdatniania wody / 
oczyszczania, poszukuje przedstawicieli, dystrybutorów, hurtowników i firm inżynieryjnych z zagranicy. Urządzenia oparte są 
na lampach UV lub wytwarzają ozon albo stanowią synergiczne połączenie obu (AOP). Korzyści jakimi cechują się 
urządzenia to wysoka jakość, trwałość, oszczędność miejsca, szybki zwrot inwestycji, bardzo wysoka wydajność, szeroki 
zakres zastosowań i rozmiarów oraz eliminacja pokrewnych związków chlorowanych. 
[CZ / BOCZ20160719002 ] Czeska spółka wytwarzająca części maszyn precyzyjnych z ponad 60-letnim doświadczeniem w 
produkcji części obrabianych (szlifowanie i obróbka powierzchniowa) oferuje swoje usługi jako podwykonawca. Klientami 
firmy są głównie firmy produkujące maszyny do obróbki skrawaniem, szlifowania, wiercenia i specjalne linie produkcyjne. 
Poszukiwana współpraca na podstawie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. 
[CZ / BOCZ20160726001 ] Czeski wynalazca wynalazł opatrunek węglowy, który jest w stanie zatrzymać krwawienie, 
szybciej i lepiej zagoić obrażenie lub ranę. Prace trwały 18 lat i opatrunek został wyprodukowany i opatentowany w 
Czechach. Co do zasady rozwiązanie polega na zastosowaniu posiadającej absorbujące właściwości powłoki węglowej. 
Opatrunek może być wykorzystywany przy zadrapaniach, wrzodziejących żylakach, ranach ciętych, po wyrywaniu zęba itp. 
Firma poszukuje partnera do współpracy w oparciu o umowę dystrybucji lub przedstawicielstwa handlowego. 
[CZ / BOCZ20160902001 ] Czeski wiodący producent pieców, suszenia drewna i palet szuka długoterminowej współpracy 
na podstawie umowy handlowej lub podwykonawstwa.Suszarki są dostarczane z regulacją półautomatyczną lub 
automatyczną. Firma poszukuje partnerów w Europie Środkowej lub na Ukrainie.Firma oferuje różne rozmiary produktów 
oraz możliwość indywidualizacji na życzenie klienta. 
[CZ / BOCZ20160419001 ] Czeska firma z wieloletnim doświadczeniem oferująca usługi doradcze, projektowe oraz 
instalacyjne jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych proponuje swoje produkty i usługi innym krajom UE. Pod uwagę 
brana jest również współpraca na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa 
komercyjnego i / lub podwykonawstwa. 
[CZ / BOCZ20160427002 ] Czeska firma aktywna w zakresie zgrzewania oraz obróbki metali działa na rynku od 1993 r. 
Częścią produkcji są również kratki do kominków oraz produkty dekarskie takie jak taśmy kalenicowe z geowłókniny, 
gwoździe dekarskie, arkusze blach, kratki i wypełnienia okapów dachowych, klamry do płyt, stopnie bezpieczeństwa, 
barierki itp. Firma szuka dystrybutorów. 
[DE / BODE20160902001 ] Firma z północnych Niemiec zajmuje się tworzeniem aplikacji sieciowych przy użyciu 
najpopularniejszych technologii. Firma tworzy produkty od prostych stron WWW po pełne systemy dla eHandlu, 
zaprojektowane i stworzone zgodnie z wymaganiami klienta. Firma poszukuje licencjobiorców, agentów i firm 
dostarczających takie usługi. 
[DE / BODE20160914002 ] Niemiecka firma specjalizująca się w usługach i produktach w zakresie montażu maszyn, 
relokacji zakładów, jest gotowa zaoferować swoje usługi firmom zajmującym się budową fabryk oraz firmom 
przemysłowym z całej Europy, które poszukują wsparcia w zarządzaniu projektami relokacyjnymi lub nowymi projektami w 
zakresie instalacji urządzeń. Oferowana forma współpracy: umowa o świadczenie usług lub umowa podwykonawstwa. 
Posiadając specjalistów w różnych dziedzinach, firma może zaoferować szeroki zakres działań. 
[DE / BODE20160826001 ] Niemiecka firma oferuje certyfikowany sprzęt kempingowy (przyczepy kempingowe oraz 
namioty dachowe odpowiednie zarówno dla dużych rodzin, jak i początkujących podróżujących). Firma poszukuje 
partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji i umowy przedstawicielstwa handlowego. 
[DE / BODE20160916002 ] Niemiecki operator systemu IT oraz lider na rynku urządzeń "Bramka SMS", chce zaoferować 
swoje autorskie rozwiązanie potencjalnym partnerom z branży IT i branży telekomunikacyjnej. Oczekiwana forma 
współpracy: umowa dystrybucji lub umowa przedstawicielstwa. 
[DE / BRDE20160930001 ] Niemiecki start-up jest dostawcą innowacyjnych i ekologicznych opakowań. Firma szuka 
producentów wiórów, koszyków drewnianych, wiklinowych lub podobnych produktów, którzy będą w stanie 
wyprodukować form do pieczenia i tac wykonanych z wiórów. Firma oferuje umowę produkcji. 
[DE / BRDE20161012002 ] Grecka firma poszukuje nowych partnerów biznesowych w celu zakupu organicznych kiełków 
słodowych, najlepiej kiełków bez łusek i w formie nierozdrobnionej, ale jest również zainteresowana zakupem kiełków 
słodowych z łuskami. Dostawca musi zagwarantować, że kiełki słodowe nie były traktowane chemikaliami przed i po 
żniwach, stąd produkowany nawóz jest w 100% organiczny i wegański. Firma jest obecna na rynku ponad 10 lat i jest 
światowym liderem w produkcji organicznego nawozu z kiełków słodowych. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa 
agencyjna. 
[DE / BRDE20160929001 ] Niemiecka firma świadcząca usługi budowlane takie jak wykańczanie wnętrz, w szczególności 
posadzkarstwo, instalacja standardowych elementów budowlanych oraz malowanie, poszukuje możliwości zlecenia 
zewnętrznym wykonawcom wykonania projektów budowlanych w Niemczech. 
[DE / BODE20160908001 ] Uznana w branży i doświadczona firma inżynierska z Niemiec oferuje swoje usługi w zakresie 
cięcia laserowego 3D z metalowych rur, profili i blach dla zainteresowanych klientów. Firma jest gotowa do przejęcia prac 
podwykonawczych i oferuje współpracę z inżynierami lub nabywcami technicznymi w ramach umowy o świadczenie 
usług. 
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[DE / BODE20161005003 ] Niemiecka firma specjalizuje się w czyszczeniu chłodzonych powietrzem wymienników ciepła. 
Produkuje ona specjalne systemy czyszczące i świadczy usługi sprzątania w rafineriach, elektrowniach, fabrykach przemysłu 
chemicznego lub stalowego. Czyszczenie w trakcie procesu produkcyjnego zwiększa wydajność i skuteczność. Firma szuka 
nowych agentów i partnerów dystrybucyjnych, aby rozwinąć swoją działalność. 
[DE / BODE20150910001 ] Niemiecka firma, która specjalizuje się w obróbce galwanicznej i powlekaniu powierzchni 
elementów metalowych i ze stopów, chciałaby zawrzeć umowy o świadczenie usług z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, 
które działają jako dostawcy do następujących sektorów: elektryczny/elektroniczny, motoryzacyjny, technologii 
medycznych. 
[DE / BODE20160601001 ] Niemiecka firma, która specjalizuje się w produkcji, handlu i naprawie pojazdów specjalnego 
przeznaczenia, konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych i budowlanych poszukuje klientów zainteresowanych 
pozyskiwaniem i dystrybucją noży do rzepaku. Noże są produkowane w Niemczech. Urządzenie nadaje się do różnych 
maszyn rolniczych. Niemiecka firma poszukuje partnerów do współpracy w Czechach, Polsce i Słowacji, którzy są 
zainteresowani zawarciem umowy handlowej. 
[DE / BODE20161012001 ] Niemiecka firma szuka nowych partnerów biznesowych, by sprzedawać swój organiczny 
nawóz, który jest wytwarzany z kiełków słodowych i jest całkowicie ekologiczny i wegański. Firma poszukuje umowy 
dystrybucyjnej z freelancerami, centrami ogrodowymi lub budowlanymi. Nawiązanie współpracy jest również możliwe z 
gospodarstwami ogrodniczymi, firmami zajmującymi się architekturą krajobrazu, winiarzami, szkółkami roślinnymi, 
jednostkami administracji i piłkarskimi lub golfowymi klubami sportowymi. 
[DK / BRDK20161020001 ] Duński projektant tworzy różnorodne artykuły wzornictwa przemysłowego, od przyborów 
kuchennych po niewielkie meble. Obecnie poszukuje partnera, który mógłby dostarczać wysokiej jakości kamionkowe 
półmiski, filiżanki i talerze z reaktywną powłoką w oparciu o umowę produkcyjną. 
[DK / BRDK20161020002 ] Mała duńska firma projektowa z dobrze znaną gamą produktów gospodarstwa domowego 
sprzedawaną na terenie całej Skandynawii, poszukuje producentów zdolnych do produkcji gamy dębowych zdobionych 
tac i waz w oparciu o najwyższe standardy jakości. 
[DK / BRDK20160927002 ] Duński projektant tworzy różne elementy konstrukcyjne od przyborów kuchennych do małych 
mebli, firma poszukuje partnera, który może dostarczyć bardzo wysokiej jakości, lane, kamionkowe miski, kubki i talerze z 
reaktywnej glazury na podstawie umowy produkcyjnej. 
[DK / BODK20160902001 ] Duński producent konkurencyjnych urządzeń zabawowych o wysokiej jakości i trwałości 
poszukuje dystrybutorów w Europie Wschodniej i Portugalii w celu umocnienia swojej pozycji eksportowej. Wszystkie 
produkty są bezobsługowe i mają bardzo wysoką trwałość popartą długą gwarancją. Urządzenie zostało opracowane jako 
wyzwanie dla dzieci w zależności od ich wieku i dojrzałości oraz wypróbowane i przetestowanie przez dzieci. Firma oferuje 
atrakcyjny program partnerski z kilkoma korzyściami. 
[ES / BOES20160510002 ] Hiszpańska firma z północy kraju jest doświadczonym producentem drewnianych mebli 
miejskich oraz dystrybutorem mebli ogrodowych, ławek, wiat przystankowych, placów zabaw, przejść plażowych, 
zewnętrznych siłowni, parków linowych itp. Budowanych z wysokiej jakości materiałów i certyfikowanego drewna, w stylu 
klasycznym i nowoczesnym, dopasowany do potrzeb klienta. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. 
[ES / BOES20160328001 ] Hiszpańska firma specjalizująca się w systemach nawigacji i komunikacji na morzu poszukuje 
przedstawicieli w celu skomercjalizowania swojego produktu - systemu Navtex używanego do komunikacji w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa. 
[ES / BOES20160812003 ] Rodzinna firma z siedzibą w północnej Hiszpanii posiada ponad 30-letnie doświadczenie w 
branży drzewnej, będąc specjalistą w zakresie projektowania, produkcji i montażu mebli na zamówienie, dla takich sektorów 
jak: gastronomia, hotelarstwo, sektor rządowy, handel i mieszkalnictwo. Firma poszukuje zagranicznych wykonawców i / lub 
instalatorów, w celu współpracy przy nowych projektach na bazie umowy o świadczenie usług. 
[ES / BOES20160919002 ] Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji środków czyszczących dla domu oraz do higieny 
osobistej, chcąc wprowadzić je na zagraniczne rynki detaliczne, poszukuje dystrybutorów. Ponadto firma jest gotowa 
podjąć współpracę na zasadzie umowy produkcji z firmami zainteresowanymi komercjalizacją oferowanych produktów pod 
swoją własną, rozpoznawalną, marką. 
[ES / BOES20160808003 ] Hiszpańska firma świadczy usługi utrzymania i naprawy przedmiotów plastikowych jak zbiorniki, 
palety, kraty itp. Certyfikowana i opatentowana metoda naprawy opracowana przez firmę jest oparta na spawaniu i 
gwarantuje odzyskanie co najmniej 98% poprzedniej wytrzymałości (zwykle ponad 100%). Firma poszukuje partnerów w 
Europie do zawarcia umowy usługowej. 
[ES / BOES20160830001 ] Hiszpańska firma z Teneryfy specjalizująca się w produkcji typowych dla kultury kulinarnej Wysp 
Kanaryjskich sosów i majonezów poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych. Firma jest zainteresowana zawarciem 
umów usług dystrybucji i/lub agencji handlowej dla rozwoju swojej sieci międzynarodowej. 
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[ES / BOES20160527001 ] Hiszpańska firma z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w produkcji 
bezpiecznego obuwia, zgodnie z europejskimi normami (EN 159090, EN 20345, EN 20347 and EN 17249), dla strażaków, 
organizacji ochrony/policji, wojska i środowisk przemysłowych, poszukuje partnerów, dystrybutorów i agentów na całym 
świecie. 
[ES / BRES20161006001 ] Hiszpańska firma specjalizująca się w systemach sygnalizacji i pozycjonowania dla kolei 
poszukuje producenta niemetalowej obudowy do zamieszczenia czujnika radarowego w pociągu. Firma poszukuje umowy 
podwykonawstwa. 
[ES / BRES20161024001 ] Hiszpański producent przewodów elektrycznych i kabli grzewczych dostosowanych do potrzeb 
klienta poszukuje producentów, którzy wyprodukują wysokiej jakości kable PVC i silikonowe zgodnie ze specyfikacją 
hiszpańskiej firmy. Firma chce zawrzeć umowę produkcyjną. 
[ES / BRES20161026001 ] Doświadczony hiszpański producent i dystrybutor mebli i wyposażenia do laboratorium 
poszukuje dostawców dodatkowego wyposażenia laboratorium do współpracy w oparciu o umowę agencyjną lub 
dystrybucyjną. Firma jest chętna do zaprezentowania na międzynarodowym rynku nowej gamy innowacyjnego sprzętu, w 
zakresie nowych wymogów sektora biologii molekularnej. 
[ES / BOES20160720002 ] Hiszpańska firma, z siedzibą w Barcelonie jest doświadczonym producentem i projektantem 
ramek, okularów do czytania oraz okularów dla kobiet, dzieci, młodzieży, mężczyzn. Zainteresowana jest rozwinięciem 
sprzedaży - na całym świecie - dwóch swoich produktów spośród całego portfela ofertowego. Firma poszukuje agentów i / 
lub dystrybutorów w celu ustalenia współpracy w oparciu o umowę długoterminową. 
[ES / BOES20160916001 ] Hiszpańska firma inżynieryjna, która opracowała technologię, która poprawia charakterystykę 
dźwięku i odtwarzania dźwięku, osiągając optymalną jakość i zrozumiałość, poszukuje partnerów w Europie do 
porozumienia w sprawie pozwolenia na stosowanie umów produktowych i dystrybucyjnych do komercjalizacji produktu w 
tym sektorze. 
[ES / BOES20160915001 ] Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji profesjonalnych urządzeń kuchennych, takich jak 
kuchenki, frytkownice, garnki do gotowania, palniki itp. dla branży hotelarskiej. Firma poszukuje dystrybutorów 
międzynarodowych. Produkty wyróżniają się wytrzymałością, wysoką wydajnością i innowacyjnym wzornictwem. 
[ES / BOES20160708004 ] Baskijska firma oferuje system edukacyjny, opracowany przez wysoko wykwalifikowanych 
neurologów, opierający się na grach wideo i przeznaczony do zapobiegania zastraszaniu i interwencji. Metoda daje szansę 
uczyć i wychowywać na podstawowych i moralnych wartościach: szacunku, empatii, asertywności i rozwiązywania 
konfliktów. Wszystko to odbywa się w formie zabawy i gry. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych 
posiadających kontakty w szkołach, placówkach oświatowych, klinikach i rodzinach. 
[ES / BOES20160808003 ] Hiszpańska firma dostarcza usługi konserwacji i naprawy przedmiotów plastikowych, takich jak 
kontenery, palety, skrzynie, zbiorniki, itp. Certyfikowana i opatentowana metoda naprawy opracowana przez firmę, opiera 
się na spawaniu z materiału pierwotnego i gwarantuje odzyskanie przynajmniej 98% jego dawnej wytrzymałości (zazwyczaj 
ponad 100%). Firma chciałaby znaleźć partnerów w Europie do ustanowienia umów o świadczenie usług. 
[ES / BOES20161025002 ] Hiszpańska firma rodzinna specjalizująca się w produkcji ręcznie robionych paluszków 
chlebowych, mająca wieloletnie tradycje, poszukuje dystrybutorów w Europie. Te ręcznie robione paluszki są dobrze znane 
na lokalnym rynku ze swojej wysokiej jakości. Produkowane są z najlepszych naturalnych składników w szerokiej gamie 
smaków w zależności od smakowych preferencji rynku. Celem dystrybutora jest sprzedaż produktów poprzez kanały 
HORECA oraz do delikatesów w celu dotarcia do klientów końcowych. 
[ES / BOES20160802001 ] Hiszpański producent z 50-letnim doświadczeniem na rynku specjalizuje się w produkcji 
wysokiej jakości mozaiki szklanej w szerokiej gamie produktów. Firma stosuje najnowszą technologię, aby osiągnąć 
doskonałość w produkcji, transporcie i świadczeniu usług dla klientów. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i 
dystrybutorów, aby wzmocnić swoją obecność na rynkach międzynarodowych. 
[ES / BOES20160721005 ] Hiszpańska rodzinna garbarnia z okolic Barcelony, która wyprawia skóry królika na rękawice i 
płaszcze, odzież i obuwie, oferuje wysokiej jakości produkty dla agentów i / lub dystrybutorów z Rosji, Polski, Litwy, Łotwy i 
Estonii do ustanowienia długoterminowej umowy o współpracy. 
[ES / BOES20160721004 ] Hiszpańska firma z długą historią w produkcji środków pielęgnacji jamy ustnej wytwarza bardzo 
dobrze znaną gamę produktów (szczoteczki do zębów, pasty do zębów i inne środki higieny jamy ustnej). Firma jest 
również specjalistą w rozwoju marek własnych. Firma poszukuje średniej wielkości firm, które chciałyby wprowadzić jej 
produkty na różnych rynkach. Partner miały działać jako importer, a także jako dystrybutor z możliwościami 
magazynowania. 
[ES / BOES20160718004 ] Hiszpańska firma inżynieryjna opracowała i opatentowała nową koncepcję nartorolek z 
jednoczęściową obudową z włókna węglowego. Ich nartorolki zapewniają najlepszy efekt odbicia narty na rynku, który 
symuluje uczucie jazdy na nartach. Firma chciałaby podpisać umowy dystrybucyjne z detalicznymi sklepami sportowymi 
lub dystrybutorami produktów sportowych, ale jest również otwarta na umowy joint-venture / umowy licencyjne na 
produkcję i komercjalizację. 
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[ES / BOES20160309006 ] Hiszpański producent organicznych i konwencjonalnych pistacji oferuje sprzedaż hurtową lub w 
paczkach i szuka dystrybutorów do sprzedaży produktów zagranicą. 
[ES / BOES20160309004 ] Hiszpańska firma produkująca męskie skórzane paski i portfele szuka dystrybutorów, aby 
wprowadzić produkty na rynek europejski na zasadach długoterminowej współpracy. 
[FI / BOFI20161006001 ] Fińska firma dostarczająca otwarte źródła narzędzi symulacyjnych dla firm zajmujących się 
wzrostem kryształów i produkcją pieców poszukuje partnerów w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce, 
Stanach Zjednoczonych i Azji w ramach świadczenia usług podwykonawstwa. Firma poszukuje współpracowników, którzy 
identyfikują symulacje numeryczne jako cenne narzędzia w rozwoju procesu wzrostu kryształów i projektowania. 
[FI / BOFI20160922001 ] Fińska firma czystych technologii poszukuje partnerów do rozszerzenia sieci dystrybucji swojego 
zestawu ulepszonego E85. Z tego zestawu korzystać mogą pojazdy napędzane benzyną E85, E5, E10 lub jakąkolwiek 
mieszanką wymienionych. Jest to zestaw zmodernizowany E85 dla pojazdów benzynowych, które wykorzystują 
wielopunktowy system wtrysku (MPI). Firma oferuje doskonałe możliwości zyskownego biznesu z wykorzystaniem ich 
produktu. Celem firmy jest znalezienie partnerów handlowych do długotrwałej współpracy w ramach ogólnokrajowych 
sieci. 
[FI / BOFI20160915001 ] Fiński producent oprogramowania poszukuje dystrybutorów i agentów w Europie dla swojego 
oprogramowania dedykowanego teatrom, umożliwiającego planowanie oraz tworzenie harmonogramów swoich 
produkcji. Idealnie partnerzy powinni posiadać wiedzę i doświadczenie w branży teatralnej i procedurach planowania 
produkcji teatralnych. 
[FI / BOFI20161014001 ] Fińska firma produkująca produkty medyczne szuka dystrybutorów w Europie dla suplementów 
żelaza. Produkowane w Finlandii, właśnie zostały wprowadzone na rynek w UK i USA. Firma szuka dystrybutorów z 
kontaktami z aptekami i drogeriami. 
[FR / BOFR20160623001 ] Francuska innowacyjna firma konsultacyjna z sektora MSP wspiera producentów żywności, 
którzy chcą dodać wartości odżywcze do swoich produktów. Wizja zespołu jest oparta na zintegrowanym procesie 
obserwacji - naukowym, regulacyjnym i marketingowym. Jej strategia obejmuje spektrum działań od B&R do obsługi 
konsumentów. Firma oferuje swoje usługi podmiotom z sektorów żywności, odżywiania i zdrowia, profilaktyki, naukowcom 
i władzom lokalnym. 
[FR / BOFR20160629004 ] Francuska firma założona w 2000 zajmuje się dostarczaniem usług zdalnej obsługi klienta i 
logistycznych. Jej usługi obejmują cały proces od przyjęcia zamówienia (on-line, telefonicznie, mailowo bądź przy użyciu 
jakiejkolwiek technologii zdalnej), przez jego przygotowanie do wysłania. 
[FR / BOFR20160802003 ] Francuska firma zajmująca się produkcją kurczaków oferuje różne gatunki reproduktorów i 
brojlerów. Firma poszukuje dystrybutorów tego typu organicznych gatunków kurczaków. 
[FR / BOFR20160721001 ] Francuska firma specjalizuje się w projektowaniu modnej odzieży i akcesoriów dla dzieci w 
wieku od 0 do 9 lat. Odzież posiada certyfikat GOTS (Global Organic Textile Standard) przyznawany produktom o składzie 
minimum 95 % włókien ekologicznych. Firma poszukuje zagranicznych partnerów do promowania i dystrybucji 
oferowanego asortymentu. Pod uwagę brana jest współpraca w ramach umowy dystrybucji lub umowy 
przedstawicielstwa. 
[FR / BOFR20161007001 ] Francuska firma specjalizująca się w akcesoriach i produktach do tradycyjnego golenia i 
pielęgnacji brody, poszukuje dystrybutorów w Europie, w celu rozszerzenia swojej międzynarodowej sieci sprzedaży. 
[FR / BOFR20160418001 ] Francuskie MŚP z okolic Paryża opracowało rozwiązanie do odzyskiwania energii cieplnej (kalorii) 
z szarej wody z budynków (nieprzemysłowa woda ściekowa). Kalorie są przesyłane do wodnych systemów sanitarnych i 
grzewczych.Współczynnik efektywności energetycznej wynosi około 4. Firma posiada ponad 50 referencji. Jej klientami są 
słynne wielkie firmy. Rozwiązanie to może być łatwo instalowane zarówno w nowych, jak i starych budynkach.Rynki 
docelowe to zbiorowe mieszkalnictwo, hotele...Poszukiwani są partnerzy do umów licencyjnych i handlowych. 
[FR / BOFR20160530002 ] Francuska firma dostarczająca usługi HR oferuje listy płac i usługi zarządzania personelem 
partnerom z wielu sektorów, prowadzącym działalność we Francji, w ramach umowy o świadczeniu usług. 
[FR / BOFR20160802002 ] Francuski lider w sprzedaży produktów spożywczych dla smakoszy (wątróbki gęsie) z 
południowo-zachodniej Francji (Gaskonia) poszukuje nowych sprzedawców i pośredników handlowych w Europie, w tym 
delikatesów i supermarketów. Współpraca na bazie umowy usług dystrybucyjnych. 
[FR / BOFR20160720003 ] Francuskie MŚP wywodzące się z sektora B+R specjalizuje się w profilowaniu ścieżek 
sygnalizacyjnych. Szeroka gama produktów jak wszystko w jednym rozwiązaniu przedstawiają ścieżki sygnalizacyjne 
różnych procesów komórkowych: apoptozy, autofagii, zapalenia, układu odporności oraz chorób: nowotworów, 
neurodegeneracyjnych i chorób autoodporności. Firma poszukuje partnerów do sprzedaży produktów tylko do badań 
(RUO). Przewidziane są umowy agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych. 
[FR / BRFR20160920001 ] Francuska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej i oświetlenia 
poszukuje podwykonawcy, który wyprodukuje i dostarczy blaszane części ze stali galwanizowanej, nierdzewnej lub z 
aluminium. 
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[FR / BRFR20160819002 ] Francuska firma rozwinęła innowacyjną aplikację dla sklepów odzieżowych umożliwiającą 
klientom wybranie odpowiedniego rozmiaru ubrania podczas zakupów online. Firma szuka producentów ubrań 
zainteresowanych umową produkcji lub podwykonawstwa. 
[FR / BRFR20160920003 ] Francuska firma stworzyła nowy rodzaj pieluszek i majtek treningowych dla dzieci. Produkty są w 
połowie biodegradowalne i mają wysoką wydajność, są produkowane we Francji. W związku ze wzrostem 
zapotrzebowania, firma szuka podwykonawców - producentów pieluch, którzy będą zainteresowani relokacją do Francji i 
współpracą na zasadzie umowy podwykonawstwa lub join venture. 
[FR / BRFR20161004001 ] Francuska firma architektoniczna planuje dostarczać scenografię na regionalne wydarzenia 
podczas nadchodzącej zimy. Firma pilnie poszukuje dostawców lub producentów klasycznych dmuchanych kółek do 
pływania, dopasowanych wielkością do osób dorosłych i wykonanych z polichlorku winylu (PVC). Kółka muszą być 
przezroczyste i bezbarwne. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. 
[FR / BRFR20161007003 ] Francuska firma consultingowa i pośrednik sprzedaży zostało założone w celu wspierania MŚP 
działających w sektorze wodnym w rozwoju ich sprzedaży eksportowej we Francji. Firma poszukuje nowych partnerów z 
innowacyjnymi i przełomowymi technologiami w sektorze wody pitnej, głównie związanych z redukcją wycieku wody i 
inteligentnymi technologiami (np. kontrola jakości wody). 
[FR / BOFR20160609001 ] Francuskie MŚP oferuje dostęp do platformy do streamingu promującej niezależne treści 
multimedialne dostarczane przez lokalne kulturalne instytucje. Innowacja platformy leży w jej oryginalnym modelu 
biznesowym. Rozwiązanie to skupia się na doświadczeniu użytkownika i czynnych grupach społecznych. Firma jest 
zainteresowana współpracą w oparciu o umowę usługową z dystrybutorami treści kulturalnych (sprzedawcy produktów 
kulturalnych, teatry, biblioteki itp.) w celu budowania partnerstw z lokalnymi partnerami i oferowaniem większej ilości 
niezależnych treści. 
[FR / BOFR20160519001 ] Francuska firma rodzinna, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji profesjonalnych 
sztućców, poszukują partnerów w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, aby rozwinąć swoją działalność 
we wszystkich krajach europejskich. 
[FR / BOFR20160728001 ] Francuski MSP komercjalizuje samowystarczalne energetycznie produkty i akcesoria (teczki, 
portfele, torby, przybory) umożliwiając ładowanie urządzeń mobilnych i uzyskanie mocy wszędzie dzięki zintegrowanej 
technologii fotowoltaicznej.Firma chce dotrzeć do nowych rynków za granicą i rozpowszechnić swoje systemy 
fotowoltaiczne, dzięki współpracy z lokalnymi dystrybutorami z różnych sektorów (np. w środowisku pracy, sporcie i 
rekreacji). 
[FR / BOFR20160628001 ] Francuski MSP oferuje innowacyjne rozwiązania do walki ze zmęczeniem na codzień. Jest to 
moduł uśpienia do implantacji na stacjach kolejowych i lotniskach. Urządzenie pozwala użytkownikom w sytuacjach 
codziennego poruszania się, aby skutecznie odpocząć w specjalnej i bezpiecznej okolicy. Firma jest zainteresowana usługą 
dystrybucji i / lub umów finansowych. 
[FR / BOFR20160704002 ] Francuska firma projektuje i produkuje szeroką gamę produktów wellness i substancji 
zapachowych, które pobudzają zmysły i tworzą odprężającą atmosferę. W kontekście jego międzynarodowego rozwoju, 
firma poszukuje przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów do reprezentowania marki za granicą . 
[FR / BOFR20160919001 ] Francuskie MŚP opracowało zbiór opłacalnych narzędzi do śledzenia w czasie rzeczywistym 
wydajności w przemyśle lub wszelkiego rodzaju procesu produkcyjnego (sterowanie maszyną, rytm operatorów, 
jakość).Urządzenia te pomagają w przemyśle do naśladowania, zarządzania i poprawy ich efektywności produkcji poprzez 
gromadzenie danych i dostarczanie całkowicie konfigurowalnych wskaźników. firma poszukuje partnerów z 
doświadczeniem w sektorze przemysłowym lub aktywności śledzenia wydajności do zawarcia umowy o świadczenie usług 
dystrybucji, głównie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. 
[FR / BOFR20160525001 ] Francuska firma aktywna od 1989 roku, położona w pobliżu Szwajcarii, specjalizuje się w 
obróbce skrawaniem, nowych technologiach oraz komponentach wysokiej precyzji w ekskluzywnych sektorach 
przemysłowych: zegarmistrzostwo, optyka, dobra luksusowe, sprzęt medyczny, branża sportowa. Firma oferuje swoje usługi 
produkcyjne lub podwykonawstwo dla firm przemysłowych w Europie i innych krajach. 
[FR / BOFR20160908001 ] Francuska infrastruktura do badań translacyjnych w zakresie bioterapii neurobiologicznej służy 
przyspieszeniu poznania i zrozumienia biologicznych i patofizjologicznych mechanizmów rozwoju systemu nerwowego. 
Poszukiwane są umowy o świadczenie usług i podwykonawstwo. Infrastruktura składa się z w pełni sprawdzonych i 
najnowocześniejszych platform (neuro-obrazowanie, farmakologia, bioterapia, zwierzęta doświadczalne, behawioralne itp.) 
do realizacji projektów w zakresie neurobiologii - od badań podstawowych i przedklinicznych po zastosowania kliniczne. 
[FR / BOFR20160907002 ] Francuski producent i instalator oferuje swoje stałe środki ochrony przed upadkiem z wysokości 
dystrybutorom w Europie. 
[FR / BOFR20160906001 ] Francuskie przedsiębiorstwo oferuje dalekonośne bezprzewodowe czujniki do wykorzystania w 
zakresie efektywności energetycznej i inteligentnego budownictwa, inteligentnego pomiaru i rolnictwa. Firma wytwarza 
standardowy zakres produktów jak również produkty specyficzne na zamówienie klienta. Firma poszukuje przedstawicieli 
lub dystrybutorów. 
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[FR / BRFR20160519002 ] Francuska młoda firma projektuje, rozwija i sprzedaje pełną gamę drewnianych jeżdżących 
zabawek (samochody, samoloty, motory) dla dzieci. MSP szuka producenta cylindrycznych czarnych lub kolorowych rurek 
wykonanych z wysokiej gęstości pianki. Firma poszukuje długookresowego partnera w celu zawarcia umowy produkcyjnej. 
[FR / BOFR20160801002 ] Francuska firma stworzyła inteligentne rozwiązania dla opieki nad zwierzętami. Składa się on z 
podłączonego do pożywienia i wody dozownika, który pomaga utrzymywać koty w dobrym zdrowiu, nawet gdy ich 
właściciele są zajęci lub poza domem. Firma obecnie poszukuje dystrybutorów, najlepiej sieci sklepów zoologicznych w 
Niemczech, Włoszech, Holandii i Polsce, zainteresowanych sprzedażą tego rozwiązania. 
[FR / BOFR20160806003 ] Słynny francuski tartak ulokowany w Gaskonii specjalizuje się w obróbce lokalnego drzewa 
sosnowego i szuka nowych przedstawicieli handlowych w Europie. Poszukiwani dystrybutorzy. 
[GR / BOGR20161017001 ] Grecka firma opracowała zestaw komunikacyjny dla stron sektora HoReCa (hotel, restauracja, 
catering), który umożliwia użytkownikowi zamieszczanie zapytań (jako konsumentowi) lub zbieranie dużej liczby danych 
(jako menedżerowi) z wykorzystaniem bezprzewodowych technologii skaningowych. Firma poszukuje partnerów 
zagranicznych do umowy usług dystrybucyjnych i/lub joint venture. 
[GR / BOGR20160901001 ] Grecki MSP oferuje właścicielom małych sklepów / kierownikom sklepów, narzędzie służąca 
zarządzaniu, które umożliwia skuteczną kontrolę kasy, zarządzanie zapasami, analizą danych dotyczących sprzedaży oraz 
zarządzaniem pracownikami. Oferowane narzędzie oparte jest o technologię "w chmurze", pozwalającą połączyć 
bezpośrednio detalistów-dostawców-producentów, zwiększając tym samym marże. Firma zainteresowana współpracą z 
zagranicznymi hurtownikami / dystrybutorami detalicznymi w celu zawarcia agencyjnych umów handlowych, 
dystrybucyjnych, usługowych. 
[GR / BOGR20160322001 ] Greckie biuro tłumaczeń specjalizujące się w tłumaczeniach medycznych i farmaceutycznych z 
i na większość języków europejskich i azjatyckich szuka partnerów do umów z sektora LifeScience. Firma kompleksowo 
spełnia wszelkie wymogi językowe od tłumaczeń, korekt, po edycje stron internetowych i skupia się na zapewnieniu 
odpowiedniej jakości przy jednoczesnej redukcji kosztów używając najnowszych technologii tłumaczeniowych. 
[HR / BOHR20160712002 ] Chorwacka firma zaprojektowała i produkuje zginalne doniczki ścienne, pozwalające na 
tworzenie naściennych ogrodów w domach i biurach. Produkt jest dostępny w trzech rozmiarach i jest wodoodporny, 
dzięki czemu nadaje się do montażu na każdej powierzchni. 
[HR / BOHR20160922001 ] Chorwacki producent zdrowych produktów z nasion konopi (olej konopny, proszek 
proteinowy, mąka konopna) oferuje swoje produkty dystrybutorom na rynkach zagranicznych. 
[HR / BOHR20160818001 ] Chorwacka firma programistyczna, która opracowała zintegrowane rozwiązanie dla firm, 
niezależne od platformy sprzętowej i oprogramowania klienta, poszukuje partnerów gotowych podjąć się sprzedaży i 
dystrybucji produktu oraz obsługi klienta na rynku międzynarodowym. Firma rozważa także współpracę na zasadzie umowy 
licencyjnej. 
[HR / BOHR20160909001 ] Chorwacka firma oferuje współpracę w formie umowy na świadczenie usług dla firm, które 
chcą zdeponować zużyty, zanieczyszczony żwir. Oferta może dotyczyć firm z branży stoczniowej, konstrukcji stalowych, 
inżynieryjnych itp. 
[HR / BOHR20160818002 ] Chorwacka firma programistyczna, specjalizująca się w rozwoju zintegrowanych rozwiązań 
biznesowych dla klientów, oferuje wysokiej jakości rozwiązania programowe i usługi poprzez umowę outsourcingu. 
[HR / BOHR20160720002 ] Chorwacka firma programistyczna, specjalizująca się w rozwoju zintegrowanych rozwiązań 
biznesowych dla klientów, która opracowała system rezerwacji online oferujący kompletne rozwiązanie programowe do 
zarządzania lotami, poszukuje dystrybutorów oraz współpracę w formie umowy licencyjnej. 
[HR / BOHR20160722001 ] Chorwacka firma, dostawca wysokiej jakości żwiru do piaskowania poszukuje agentów i 
dystrybutorów, którzy dostarczają swoje produkty do odbiorców końcowych - firm zaangażowanych w przemysł 
stoczniowy, produkcję konstrukcji stalowych, konstrukcji mostu lub konstrukcji metalowych. 
[HR / BOHR20160721001 ] Czołowa chorwacka firma włókiennicza, specjalizująca się w odzieży męskiej i damskiej, 
poszukuje dystrybutorów i partnerów, którzy umożliwią kontakt z potencjalnymi nabywcami ich produktów. Poza tym, 
firma oferuje również podwykonawstwo w formie prowadzenia szwalni dla innych firm. 
[HR / BOHR20160912002 ] Chorwacka firma poszukuje nabywcy rodzinnej firmy produkującej meble, która jest 
zlokalizowana niedaleko stolicy Chorwacji. Firma produkuje meble z drewna litego, meble tapicerowane, meble kuchenne, 
materace itp. Rodzaj poszukiwanego partnerstwa - umowa nabycia. 
[HR / BOHR20160613002 ] Chorwacka firma specjalizuje się w wytwarzaniu części metalowych, spawaniu, naprawach i 
utrzymaniu różnych maszyn itp. Firma oferuje usługi spawania w oparciu o umową produkcji i świadczenia usług. 
[HR / BOHR20160530003 ] Chorwacki producent win z segmentu premium poszukuje dystrybutorów i / lub 
przedstawicieli w postaci usług dystrybucji lub umowy agencyjnej w Austrii, Niemczech, Czechach i Polsce. 
[HR / BOHR20160712001 ] Chorwacki start-up technologiczny, który opracował innowacyjną cyfrową ławkę zasilaną 
energią słoneczną umożliwiającą korzystanie z mobilnego internetu oraz ładowanie, poszukuje dystrybutorów. 
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[HR / BOHR20160629001 ] Chorwacka firma produkująca szeroką gamę parkietów podłogowych z renomowanego 
słowiańskiego dębu i innych rodzajów lokalnego i egzotycznego drewna szuka partnerów do umowy handlowej i/lub 
dystrybutorów. 
[HU / BOHU20161005001 ] Węgierska firma agroinformatyczna poszukuje partnerów w celu dystrybucji komercjalizacji 
swojego zastrzeżonego systemu PLF (Precyzyjna Hodowla Zwierząt) służącego do pomiaru pH i temperatury krów 
mlecznych wewnątrz żwacza. Firma poszukuje również użytkowników zainteresowanych podzieleniem się swoimi danymi, 
którzy przyczynią się do rewolucji przemysłowej, poprzez interpretację danych, aby stworzyć nowe procedury w zakresie 
zarządzania bydłem. 
[HU / BOHU20160725001 ] Węgierski MSP oferuje wyjątkowe kolektory słoneczne. Nowa technologia zapewnia wydajność 
80%, bez strat ciepła, w porównaniu z wydajnością 40-60% uzyskiwaną przez inne kolektory słoneczne dostępne na rynku. 
Firma jest zainteresowana również podpisaniem umowy licencyjnej z producentami, którzy chcieliby korzystać z licencji na 
produkcję w ich kraju. Firma zainteresowana jest podjęciem współpracy w oparciu o handlowe umowy agencyjne lub w 
oparciu o dystrybucję usług z partnerami z UE, którzy będą sprzedawać produkty za granicą. 
[HU / BOHU20160531001 ] Węgierska firma specjalizująca się w produkcji płytek ceramicznych ręcznie wykonywanych 
poszukuje dystrybutorów i agentów w Czechach, Niemczech, Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii. 
[HU / BOHU20161004001 ] Agencja reklamowa jest właścicielem drukarki platformowej Fuji Arizona o możliwościach 
druku 15m2/godzinę i maksymalnych rozmiarach wydruku 2500x3000mm. Urządzenie to drukuje na plastiku, drewnie, 
szkle, specjalnym elastycznym tuszem. Aby w pełni wykorzystać możliwości sprzętowe, firma poszukuje partnerów 
biznesowych za granicą. Firma umożliwia również szeroki wachlarz produktów dla punktów sprzedaży POP i POS. 
Podstawowym założeniem firmy jest oferowanie zindywidualizowanych rozwiązań i unikalnych produktów. Firma szuka 
możliwości podwykonawstwa w Europie. 
[IL / BOIL20151222001 ] Izraelski MSP oferuje metodę on-line do odzysku i recyklingu odpadów organicznych z procesów 
chemicznych, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, oraz rafinerii. Zalety to minimalne zużycie energii, zgodność z 
najbardziej rygorystycznymi przepisami na świecie i zdolność do odzysku ekologicznych produktów odpadowych on-line, 
gdy są one utworzone (miejsce, czas i koncentracja). Firma poszukuje przedstawicieli handlowych oraz umów na usługi 
dystrybucyjne. 
[IL / BOIL20160913001 ] Izraelska firma specjalizująca się w usługach prawnych związanych z rejestracją szerokiej gamy 
sprzętu medycznego szuka firm zagranicznych, które chcą wejść na rynek izraelski. Ponadto firma oferuje usługi związane z 
procedurami eksportowymi, włącznie z zawieraniem umów międzynarodowych oraz asystą w tworzeniu lokalnej sieci 
dystrybucji. Firma oferuje umowę o świadczeniu usług. 
[IN / BOIN20160929001 ] Indyjska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży produktów dermatologicznych i 
kosmetycznych poszukuje partnerów handlowych - dystrybutorów i agentów. 
[IN / BOIN20160914003 ] Indyjska firma oferuje unikalny produkt - czystą kofeinę z herbaty, uzyskiwaną przy użyciu własnej 
metody produkcji. Jest to surowiec do produkcji napojów, energy drinków, suplementów diety, dla przemysłu 
farmaceutycznego i innych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. 
[IT / BOIT20160301002 ] Włoska, rodzinna firma założona ponad 170 lat temu jest producentem szerokiej gamy 
makaronów. Firma poszukuje dystrybutorów. 
[IT / BOIT20160824001 ] Włoska firma z Puglii to rodzinna firma, od trzech pokoleń zajmująca się produkcją soli. Firma 
przetwarza sól z morza i produkuje sól jodowana, w kryształach, sól do zmywarek itp. Oraz produkty przemysłowe (sól 
drogowa, do zmiękczania wody, garbarską). Firma poszukuje dystrybutorów. 
[IT / BOIT20160831004 ] Włoska firma z Kampanii specjalizuje się w produkcji i sprzedaży nabiału - świeżego mleka, świeżej 
śmietany serów ricotta, mozarella, masła i serów dojrzewających. Firma poszukuje dystrybutorów, importerów i agentów. 
[IT / BOIT20160809003 ] Włoska firma aktywnie zajmująca się polipropylenem do różnych zastosowań (rolnictwo, przemysł 
spożywczy, samochodowy, napojów, farmaceutyczny, kosmetyczny, produkcja skarbonek i opakowań) poszukuje agentów i 
dystrybutorów. 
[IT / BOIT20161021001 ] Włoska spółdzielnia produkująca Grana Padano oraz inne sery i nabiał objęte chronioną nazwą 
pochodzenia (P.D.O. - Protected Designation of Origin), poszukuje dystrybutorów i / lub agentów.W szczególności, 
spółdzielnia jest w stanie dostarczać kilka produktów Grana Padano (całe kręgi, tarty ser, kliny pakowane próżniowo, płatki, 
kostki, sztywne / elastyczne pojemniki termiczne).Producent ten jest zainteresowany negocjacjami w sprawie umów 
dystrybucji i / lub umów agencyjnych. 
[IT / BOIT20160922002 ] Ta włoska firma jest jednym z czołowych producentów rowerów w kraju. Produkcja obejmuje 
wszystkie rodzaje rowerów, zarówno te klasyczne, jak i elektryczne. Posiadając już aktywną, stabilną i lojalną bazę klientów, 
firma obecnie jest zainteresowana rozwijaniem swojej marki i sprzedażą na rynkach zagranicznych, i w tym celu poszukuje 
partnerów w ramach umów o świadczenie usług dystrybucji. 
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[IT / BOIT20161006001 ] Włoska winnica specjalizuje się w produkcji typowego czerwonego wina toskańskiego, win 
białych i likierów, których wysoka jakość jest poświadczona zgodnie z zasadami oryginalności UE. Firma jest zainteresowana 
zawarciem umów agencji i dystrybucji. Docelowe rynki to kraje UE, w szczególności Niemcy. Firma oferuje potencjalnemu 
partnerowi doświadczenie, wsparcie marketingowe i wina produkowane w naturalny sposób bez użycia chemikaliów. 
[IT / BOIT20160801001 ] Włoski producent maszyn rolniczych do normalnego i kamienistego gruntu poszukuje agentów i 
dystrybutorów na całym świecie w celu stałej i długoterminowej współpracy. 
[IT / BOIT20160418001 ] Włoska firma specjalizująca się w produkcji i komercjalizacji organicznych, certyfikowanych, 
jadalnych kwiatów poszukuje dystrybutorów. Rozważane są również kontakty z firmami aktywnymi w sektorze spożywczym 
i zainteresowanymi stosowaniem włoskiego półproduktu. Kwiaty (wyłącznie z San Remo) pozwalają na przygotowanie 
cennych produktów jak herbata miodowo-pomarańczowa (przez zastąpienie pomarańczy kwiatami), dżemy i kompoty, 
cukierki, słodycze, lody i napoje alkoholowe i soft drinki. 
[IT / BOIT20160811001 ] Włoska firma specjalizująca się w przemyśle chemicznym dla różnych sektorów (przemysłowa 
obróbka wody, malowanie i przygotowanie powierzchni, odtłuszczacze przemysłowe) i produkcji akcesoriów, takich jak 
pompy, systemy filtracyjne i zakłady demontażu, poszukuje partnerów do dystrybucji produktów. 
[IT / BRIT20161007001 ] Firma z południowych Włoch specjalizuje się w sprzedaży części i odzieży do motocykli i skuterów. 
Firma prowadzi sklep internetowy i poszukuje producentów części zamiennych, odzieży i akcesoriów dla motocyklistów. 
Firma oferuje dystrybucję na włoskim rynku. 
[IT / BOIT20160720003 ] Włoska agencja marketingowa i informacyjna, z ponad 35-letnim doświadczeniem w oferowaniu 
strategicznych i kreatywnych rozwiązania dla przedsiębiorstw z UE, które chcą rozpocząć lub rozwijać działalność na rynku 
włoskim, oferuje współpracę w oparciu o umowy outsourcingowe i serwisowe. 
[IT / BOIT20160408003 ] Włoska firma specjalizująca się w materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością oferuje usługi 
testowania i kontroli analitycznych, rozwiązywania problemów, wsparcia technicznego i naukowego służącego zbadaniu 
bezpieczeństwa opakowania produktu spożywczego oraz wsparcia prawnego dla przedsiębiorstw. Firma jest również w 
stanie obsługiwać klientów w zakresie innowacyjnych materiałów mających kontakt z żywnością dla działań badawczo-
rozwojowych. Poszukiwani są partnerzy w ramach umowy o świadczenie usług. 
[IT / BOIT20160705001 ] Włoskie MŚP działające w dziedzinie nauki, oferuje unikalne multimedialne rozwiązania 
laboratoryjne dla edukacji tzw. "tubylców cyfrowych". Rozwiązanie oparte na trwałym interfejsie, pozwala na rozgrywkę 
pomiędzy dziećmi (użytkownikami) i współpracę podczas korzystania z multimediów. Główną zaletą dla edukatorów jest 
możliwość promowania działań, które mogą pielęgnować twórcze podejście do technologii, dopasowując tradycyjne 
metody nauczania z nowymi możliwościami oferowanymi przez sektor ICT. Firma poszukuje umów usługowych i 
licencyjnych. 
[IT / BOIT20160513002 ] Włoska firma, lider w produkcji systemów filtrujących i rur do wody, gazu, monitorowaniu i 
odkażaniu środowiska poszukuje partnerów, aby rozszerzyć swoją działalność za granicą. Firma poszukuje dystrybutorów 
swoich produktów lub konstruktorów, którzy potrzebują wykonanych na zamówienie części do swoich projektów. W tym 
drugim przypadku włoska firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy produkcyjnej. Firma poszukuje 
umów o usługi dystrybucji i produkcję. 
[IT / BOIT20160908001 ] Włoski producent rzemieślniczy wysokiej jakości ekologicznych detergentów i kosmetyków 
wolnych od trudnorozkładalnych toksycznych substancji prowadzi działalność od 2007 roku zarówno na rynku 
konsumentów etycznych, w sektorze hoteli, restauracji i kawiarni jak również w segmencie użytkowników profesjonalnych. 
Obecnie firma poszukuje przedstawicieli i dystrybutorów na rynkach zagranicznych. 
[IT / BRIT20160907001 ] Włoski producent rowerów z ugruntowaną pozycję na rynku międzynarodowym, stara się 
rozwijać swój portfel biznesowy poprzez współpracę z partnerami z doświadczeniem w wypożyczaniu rowerów 
publicznych.Firma jest zainteresowana umową joint venture. 
[IT / BOIT20160920002 ] Włoska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów gwarantujących komfort snu, poszukuje 
partnerów. Firma koncentruje swoją działalność na produkcji czterech rodzajów produktów: materacy, narzut, poduszek i 
innych związanych z komfortem snu (kołnierze, podparcia lędźwiowe, systemy pozycjonowania). Firma poszukuje agentów 
i dystrybutorów w Europie. 
[IT / BOIT20160608002 ] Firma znajdująca się w północno-wschodniej części Włoch specjalizująca się w produkcji kawy 
instant, jęczmienia i czekolady, poszukuje pośredników handlowych (importerów / dystrybutorów lub agentów) w całej 
Europie. 
[IT / BOIT20160318002 ] Włoski producent sprzętu pomocniczego oraz maszyn do użytku profesjonalnego oraz w 
kuchniach przemysłowych, supermarketach, sieciach restauracji oraz w przemyśle spożywczym szuka dystrybutorów. 
Oferuje obieraczki do warzyw, elektryczny sprzęt z dodatkowymi akcesoriami, mieszalniki planetarne, turbomiksery, 
maszyny do mycia i suszenia warzyw itp. Firma dostarcza pełen asortyment. Firma szuka dystrybutorów. 
[IT / BOIT20160719001 ] Włoski producent mebli oferuje meble dla hoteli i biur. Firma posiada również własne biuro 
projektowe, więc oferuje meble na zamówienie. Firma szuka studia architektoniczno-projektowego z innego kraju, głównie 
z krajów byłego związku radzieckiego. 
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[JO / BRJO20161020001 ] Firma z Jordanu produkuje urządzenia AGD i poszukuje producentów lodówek, zamrażarek, 
klimatyzacji w celu zawarcia umowy produkcyjnej. 
[JO / BOJO20160619002 ] Jordańska firma specjalizującą się w produkcji i dostarczaniu gamy naturalnych produktów z 
Morza Martwego dla zdrowia i urody, poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucji i umowy franchisingowej z 
firmami posiadającymi kontakty z sieciami sprzedającymi / lub wykorzystującymi produkty i kosmetyki pielęgnacyjne, takimi 
jak: centra kosmetyczne, centra handlowe, sklepy z pamiątkami, lotniska, hotele i uzdrowiska. 
[JP / BOJP20161004001 ] Japoński firma, będąca wiodącym producentem wyrobów medycznych związanych z ortopedią, 
poszukuje dystrybutorów i agentów w UE. Firma posiada ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń 
medycznych i komplementarnych. Firma zainteresowana jest eksportem swojego urządzenia do terapii systemowej gojenia 
kości "na zimno" oraz do obrazowania ultrasonograficznego. Potencjalni partnerzy to dystrybutorzy lub agenci z rozwiniętą 
siecią kontaktów m.in. wśród medycznych instytutów, w szpitalach i klinikach. 
[JP / BOJP20160915001 ] Japońska firma zamierza wejść na rynek UE z jej suplementami diety i poszukuje wiarygodnego 
dystrybutora, aby pomóc sobie osiągnąć ten cel. Produkt jest łatwy w użyciu, wytwarza się z mieszanki ziół orientalnych i 
działa poprzez zmniejszenie kalorii z węglowodanów, tłuszczu i cukru. Waga jest zatem zmniejszona bez ścisłej diety i 
ograniczeń. Produkt okazał się sukcesem w sprzedaży w Azji i Ameryce Północnej w związku z tym firma spodziewa się 
pozytywnych wyników w UE. 
[KR / BOKR20160929001 ] Koreańska firma z sektora MSP aktywna w sektorze analizy krwi oferuje zintegrowaną platformę 
do przeprowadzania badań płynnej biopsji przy użyciu krążącego DNA guza (ctDNA) oraz jego komórek (CTCs) z jednej 
próbki krwi. Opatentowana platforma pozwala pracownikom medycznym na wykrycie komórek guza oraz monitorowanie 
postępu leczenia bez częstych i bolesnych biopsji lub używania tomokomputera. Firma poszukuje dystrybutorów oraz jest 
zainteresowana zawiązaniem spółki joint venture. 
[KR / BOKR20160930001 ] Koreańskie MŚP aktywne w rozwoju materiałów przyjaznych środowisku opracowało zestaw 
poliolefin IV. Produkty są wolne od środowiskowych hormonów i leków, których absorpcja jest poważnym problemem w 
rurkach infuzyjnych z PCV (polichlorku winylu) i poliuretanu. Firma chciałaby znaleźć partnera, który poszukuje producenta 
OEM pod własną marką, jak również zdolnego do dystrybucji produktu. Rozważane są umowy agencji handlowej lub usług 
dystrybucyjnych. 
[LT / BOLT20160912001 ] Litewska firma specjalizująca się w produkcji lokomotyw, ich modernizacji i remontach 
poszukuje klientów na swoje usługi wśród firm posiadających tego typu pojazdy. 
[LT / BOLT20160920001 ] Litewska firma z sektora MSP poszukuje dystrybutorów rozwiązań z zakresu konwersji chmury 
punktów do dokumentacji 2D i usług modelowania 3D. Firma chce znaleźć partnerów by wspomagać profesjonalnych 
projektantów oraz pomagać w wejściu na rynek mniej doświadczonym podmiotom. Firma gwarantuje usługi najwyższej 
jakości oraz ich skuteczne dostarczanie. 
[LT / BOLT20160803001 ] Litewskie MŚP wytwarza części technologią druku 3D, wdraża drukowanie metalu dla unikalnych 
rozwiązań inżynieryjnych i nietypowych części. Firma świadczy usługi druku 3D, projektowania części, dostarczania 
końcowego produktu klientowi. Firma wytwarza unikalne produkty relatywnie niskim kosztem, gdyż druk 3D nie 
pozostawia odpadów i resztek, lecz daje doskonałe wykończenie powierzchni i wytrzymałość. Poszukiwane są umowy 
usługowa i podwykonawstwa. 
[LT / BOLT20161010001 ] Firma z regionu bałtyckiego, posiadająca największą fabrykę produktów drzewnych i 
kompozytowych (PCV) chce rozszerzyć obszar działania o nowe rynki. W związku z tym poszukuje wiarygodnych partnerów 
(dystrybutorów, agentów, przedstawicieli handlowych i sprzedawców) w zakresie działań dystrybucyjnych. 
[LT / BOLT20161007001 ] Firma znajduje się w zachodniej części Litwy. Główne obszary działalności: produkcja i eksport 
ropy bałtyckich torfowisk i torfowych podłoży na rynki zagraniczne zrzeszające producentów. Firma znajduje się w 
dogodnej lokalizacji , w strategicznie korzystnych warunkach dla przewozu towarów transportu kolejowego, morskiego i 
lądowego.Firma poszukuje współpracy z agentami detalicznych i producentami w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego. 
[LT / BRLT20161005001 ] Firma z Litwy, działająca w dziedzinie budownictwa i materiałów budowlanych hurtowych i 
detalicznych, chce poszerzyć swoją ofertę produktową dlatego poszukuje nowych dostawców w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 
[LT / BRLT20161003001 ] Litewska firma poszukuje dostawców składanych łóżek, krzeseł i stołów dla wojska. Firma 
chciałaby nawiązać współpracę w ramach umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. 
[LV / BRLV20161004001 ] Łotewska firma rozwinęła nowy produkt spożywczy z prażonego bobu i poszukuje producentów 
zamykanych opakowań typu doypack oraz dostawców suszonego bobu. 
[ME / BOME20160810002 ] Przedsiębiorstwo czarnogórskie z siedzibą w południowo-wschodniej części Czarnogóry 
oferujące przestrzeń magazynową, usługi transportu, dystrybucji i usługi w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, oferuje 
swoje usługi logistyczne dla firm europejskich. Firma jest największym przewoźnikiem palet w południowo-wschodniej 
części Czarnogóry i dystrybuuje w kraju z różnych magazynów regionalnych. Firma oferuje pełną obsługę logistyczną dla 
firm europejskich. 
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[MK / BOMK20160914001 ] Macedońska firma produkuje duże ilości owoców i warzyw - śliwek, winogron, kapusty, 
papryki, papryki pimento, białej kapusty, czerwonej kapusty, porów, słodkich ziemniaków, dyń hokkaido, dyń piżmowych i 
kasztanów. Firma poszukuje dystrybutorów. 
[MK / BOMK20160715001 ] Macedoński producent tekstyliów i odzieży, założony w 1951, eksportuje do wielu krajów. 
Firma ma zróżnicowaną gamę produktów: gotowe ubiory, dzianiny, tkaniny, koce, przędzę i włóczki, jak również mundury. 
Firma poszukuje dystrybutorów w krajach UE, Norwegii i Rosji. Firma oferuje również usługi podwykonawstwa 
zainteresowanym partnerom. 
[MK / BOMK20160718001 ] Macedońska firma, założona w 1995 roku, oferuje systemy wszystko w jednym - planowanie, 
projektowanie i wdrożenie kompletnych rozwiązań IT do poprawy procesu pracy poprzez profesjonalny konsulting 
biznesowy i transfer know-how w celu poprawy konkurencyjności klienta, z nastawieniem na systemy ERP. Firma poszukuje 
partnerów do zawarcia umowy usługowej na stosowanie szerokiej gamy rozwiązań po przystępnych cenach. 
[MK / BOMK20160913001 ] Macedońska firma cukiernicza produkuje różnego rodzaju wysokiej jakości śmietany, 
czekolady, ciastka, ciasteczka i inne słodycze. Firma oferuje swoje wysoko rozwinięte procesy produkcyjne z partnerami 
zagranicznymi w ramach porozumienia produkcyjnego. Proces produkcyjny jest certyfikowany HACCP i ISO. 
[MK / BOMK20160712001 ] Macedońska firma oferuje szeroką gamę produktów: kosmetyków, suplementów diety, 
preparatów ziołowych i leków bez recepty. Produkty obejmują płyny i preparaty półstałe. Ten Macedoński producent działa 
od 1991 roku, zarówno na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych. Firma jest zainteresowana rozwojem swojej 
międzynarodowej działalności i poszukuje dystrybutora swoich produktów w Europie. Jest też zainteresowana 
podwykonawstwem. 
[MK / BOMK20160912002 ] Macedońska fabryka farmaceutyczna założona w 1998 zajmuje się tworzeniem i produkcją 
ekskluzywnych preparatów leczniczych pochodzenia ziołowego, z ziół zebranych w górach. Firma posiada własny markowy 
produkt, ziołowy lek antyrakowy. Poszukuje partnerów, aby eksportować swoje produkty za granicę na podstawie umowy o 
usługi dystrybucji. 
[MK / BOMK20160915001 ] Firma produkująca wino, nastawiona jest na eksport i obecnie zorientowana na 29 rynkach na 
całym świecie. Oferta firmy składa się z ponad 30 różnych etykiet podzielonych na 4 kategorie jakości: Tradycyjne, Classic, 
Premium i Elite. Wszystkie wina produkowane są z winogron zebranych we własnych winnicach o wielkości 600 ha.Firma 
jest zainteresowana umowami o świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerami z Polski, Białorusi, Ukrainy, Norwegii, 
Rumunii. 
[MK / BOMK20160926001 ] Macedońska winnica z prawie dwoma dekadami tradycji, obecna zarówno na rynku krajowym 
jak i międzynarodowym, oferuje szeroką gamę 46 produktów w tym: Still wine (białe, różowe, czerwone), wina musującego i 
koktajli. Firma poszukuje agentów do reprezentowania jej produktów (umowa handlowa) lub dystrybutorów do sprzedaży 
swoich produktów (umowa o świadczenie usług dystrybucji). Firma poszukuje partnerów z: Polski, Austrii, Niemiec, Bułgarii, 
Węgier i Wielkiej Brytanii. 
[MK / BOMK20160926002 ] Macedoński producent grzejników elektrycznych kotłów wodnych, słonecznych, kolektorów 
słonecznych, buforowych, oferuje swoje usługi produkcyjne zainteresowanym partnerom zagranicznym. Firma jest 
szczególnie zainteresowana współpracą międzynarodową i część swoich działań w tym zakresie dedykuje innowacyjnym, 
stale rozwijanym produktom. Firma jest również obecna na targach międzynarodowych (na przykład w Los Angeles i 
Dubaju). 
[MK / BOMK20160630001 ] Macedońska firma specjalizująca się w sprzedaży internetowej i marketingu online, oferuje 
aplikację mobilną przeznaczoną do reklamowania kuponów rabatowych oraz codziennej promocji lokalnych firm. Aplikacja 
umożliwia użytkownikom zaoszczędzić pieniądze poprzez informowanie ich o zniżkach w zarejestrowanych sklepach 
zlokalizowanych w pobliżu. Natomiast sprzedający korzystają ze zwiększonego poziomu przychodów i zmniejszenia 
kosztów marketingowych o 30 procent. Firma poszukuje partnerów MŚP zainteresowanych potencjalną współpracą w 
ramach umowy o świadczenie usług. 
[NL / BONL20160928001 ] Holenderska firma opracowała certyfikowany magnetyczny zaczep/punkt kotwiczący służący 
do połączenia rusztowania z konstrukcjami metalowymi. Dzięki opatentowanej metodzie pomiaru, siła mocowania każdego 
takiego punktu jest sprawdzana, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Magnesy są stosowane tam, gdzie spawanie 
punktów jest niedozwolone ze względu na ryzyko wybuchu. Magnesy również zabezpieczają budynek/budowlę przed 
wolnostojącymi, dużymi rusztowaniami. Firma poszukuje dystrybutorów spoza krajów Beneluxu, gotowych podjąć 
współpracę w ramach umowy dystrybucji. 
[NL / BONL20160912001 ] Holenderska firma specjalizująca sie w innowacyjnych rozwiązaniach kontenerowych 
opracowała składany 40 stopowy kontener, który oszczędza pieniądze i czas. Firma poszukuje agentów do wprowadzenia 
składanego kontenera na rynek w różnych regionach świata w ramach umowy agencji handlowej. Ponadto firma oferuje 
umowę licencyjną producentom kontenerów. 
[NL / BRNL20160916001 ] Start-up z Holandii zajmuje się projektowaniem, sprzedażą wysokiej jakości torebek zrobionych 
ze spranego płótna i skóry. Produkty sprzedawane są na rynkach zagranicznych. Firma szuka producenta z doświadczeniem 
w przetwarzaniu materiałów takich jak sprane płótno i skóra na wysokiej jakości torby. 
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[NL / BRNL20161006002 ] Holenderskie MSP założone w 2013 roku zajmuje się projektowaniem i sprzedażą, wysokiej 
jakości worków wykonanych z kombinacji materiałów używanych i nowych oraz sprzedażą produktów na rynku 
międzynarodowym. Firma poszukuje partnera, który jest w stanie przetwarzać używane oraz nowe tkaniny w wysokiej 
jakości torby na bazie umowy produkcyjnej. 
[NL / BRNL20160829002 ] Holenderska firma założona została w roku 2016. Firma powstała ponieważ właściciel opracował 
innowacyjny ręcznik do wykorzystania w łazience lub kuchni i chciał zbudować markę wokół niego. Firma holenderska 
poszukuje partnera produkcyjnego, który byłby w stanie wyprodukować innowacyjny ręcznik. 
[NL / BONL20161004003 ] Ta holenderska firma opracowuje, produkuje i dostarcza innowacyjne akcesoria do kabli 
średniego napięcia do 36 kV. Firma działa na kilku rynkach (energetyka, przemysł i zrównoważona energia).Firma poszukuje 
partnerów biznesowych z istniejącą siecią kontaktów z głównymi krajowymi, regionalnymi i / lub lokalnymi operatorami 
sieci dystrybucyjnych (DNO). Firma rozważa umowę handlową lub umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
[NL / BONL20161010001 ] Duńska firma opracowała balsam dla sportowców dla szybkiego leczenia kontuzji. Balsam 
opracowano z myślą o sportowcach, osobach starszych oraz o ludziach borykających się z problemami związanymi z 
mięśniami oraz stawami. Zastosowanie balsamu w miejscu występowania problemu sprawia, że wzrasta cyrkulacja krwi 
podczas gdy jeden ze składników natychmiast niszczy chore komórki. Firma oferuje umowę o świadczenie usług. 
[NL / BONL20160823001 ] Młoda firma holenderska jest dobrze znana w Holandii za jej specjalną kawę i sposób jej 
parzenia. Tzw Kawa Holenderska (znana również jako Kawa na Zimno) to kawa mrożona bez mleka lub cukru parzona w 
zimnej wodzie z kawą przez ponad 18 h. Firma szuka dystrybutorów na świecie. 
[PE / BOPE20160530002 ] Peruwiańska firma z ponad 9.letnim doświadczeniem w eksporcie świeżych owoców i warzyw, 
takich jak mango i awokado (ekologicznych i tradycyjnych produktów), poszukuje dystrybutorów europejskich. Ich 
produkty pochodzą z wybrzeża i amazońskich regionów Peru, gdzie plantatorzy i rolnicy są wspomagani w zakresie 
uzyskania międzynarodowych certyfikatów takich jak Global Gap i normy organiczne. 
[PT / BOPT20161011003 ] Portugalska firma oferuje swoim klientom innowacyjne środki ochrony osobistej oraz ubrania 
robocze szyte na miarę. Firma skupia się na produkcji wysokiej jakości produktów. Firma poszukuje agentów i 
dystrybutorów w celu rozszerzenia swojej działalności. Firma może produkować również produkty pod markami własnymi. 
[PT / BOPT20160817003 ] Portugalska firma z Madery opracowała innowacyjne oprogramowanie mobilne dla hoteli, a 
obecnie rozszerza swoją działalność na całym świecie. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych z doświadczeniem w 
branży hotelarskiej, zwłaszcza we wszystkich krajach europejskich i amerykańskich. Firma jest otwarta na umowy handlowe 
oraz umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
[PT / BOPT20160914001 ] Portugalska firma specjalizuje się w rozmnażaniu roślin ozdobnych i spożywczych, które są 
trudne do namnażania lub nawet niemożliwe poprzez zastosowanie metod tradycyjnych. Firma szuka szkółek roślinnych, 
dużych rolników, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i innych partnerów zainteresowanych podwykonawstwem 
w rozmnażaniu roślin oraz partnerów i dystrybutorów do reprezentowania spółki na innych rynkach. 
[PT / BOPT20160831002 ] Portugalski producent gamy napojów alkoholowych i piw rzemieślniczych poszukuje 
dystrybutorów i pośredników handlowych, by wejść na rynki międzynarodowe. 
[PT / BOPT20160718002 ] Założona w 2013 roku portugalska firma jest producentem organicznej oliwy z oliwek z regionu 
Douro, jednego z najlepszych regionów świata do produkcji oleju z oliwek docenianej przez smakoszy. Firma poszukuje 
partnerów do ustanowienia długoterminowego partnerstwa poprzez umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
[RO / BORO20160801001 ] Mała rumuńska firma meblarska z Transylwanii specjalizuje się w produkcji mebli i konstrukcji z 
drewna oraz odnawianiu mebli. Firma poszukuje partnerów zagranicznych z tego sektora w celu zaoferowania usług 
podwykonawstwa z zakresu odnawiania mebli i konstrukcji drewnianych. 
[RO / BORO20160810002 ] rumuńska firma zajmująca się produkcją konstrukcji metalowych, mebli z metalu oraz 
metalowych części poszukuje partnerów w celu zaoferowania usług produkcyjnych. 
[RO / BORO20160804002 ] rumuńska firma specjalizująca się w instalacji i konserwacji systemów grzewczych, wentylacji i 
klimatyzacji w obiektach przemysłowych i domach oferuje swoje usługi w Europie. 
[RO / BORO20160921001 ] Rumuńska firma specjalizuje się w świadczeniu usług medialnych, takich jak np.: pisanie, 
reżyseria, produkcja i montaż spotów reklamowych, filmów korporacyjnych, wywiadów, teledysków, filmów 
krótkometrażowych, dokumentalnych, produkcji telewizyjnych. Firma chce zaoferować te usługi podmiotom, niezależnie 
od ich wielkości lub zakresu działalności, które są zainteresowane tego typu materiałami do celów promocyjnych, 
dokumentacyjnych, itp. 
[RO / BORO20160711001 ] Doświadczona mała rumuńska firma z Transylwanii hoduje grzyby Shiitake (Lentinula edodes, 
twardziak jadalny) i oyster (Pleurotus spp.). Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów lub firm aktywnych w branży 
zdrowej żywności. 
[RO / BORO20160701001 ] Rumuńska firma z transylwanii ma 10 lat doświadczenia w produkcji i sprzedaży sekcyjnych 
drzwi garażowych i przemysłowych drzwi sterowanych automatycznie lub ręcznie. Firma poszukuje agentów zagranicznych 
do reprezentacji, promocji i sprzedaży drzwi oraz oferuje usługi podwykonawstwa dla partnerów z branży. 
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[RO / BRRO20161025001 ] Rumuńska firma zajmuje się importem silników przemysłowych, prądnic, układów 
kierowniczych, pomp, napędów i innych urządzeń związanych z napędem dla statków i okrętów oferuje swoje usługi jako 
dystrybutor. 
[RO / BRRO20161006003 ] Firma z Rumunii z sektora energii odnawialnej szuka współpracy z twórcami i producentami 
technologii z tej branży. Firma oferuje umowę agencyjną dla firm, które chcą wprowadzić swoje rozwiązania na rynek 
rumuński. 
[RO / BRRO20160909001 ] Rumuńska firma, jako dystrybutor rumuńskich i niemieckich maszyn rolniczych, poszukuje 
europejskich partnerów w celu sprzedaży swoich produktów w Rumunii i krajach sąsiednich. 
[RO / BRRO20160915001 ] Rumuńska firma z ponad 10-letnim doświadczeniem w handlu częściami zamiennymi (nowymi 
i używanymi) i serwisie dla skuterów i motocykli poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę franczyzową. Firma 
poszukuje partnera z doświadczeniem w tym sektorze zainteresowanego rozszerzeniem swojej działalności w Rumunii 
poprzez wspomniany rodzaj współpracy. 
[RO / BORO20160908001 ] Rumuńska firma z Transylwanii działająca w sektorze rolno spożywczym produkuje napoje 
energetyczne, płatki kukurydziane i ręcznie robioną czekoladę. Pomimo, że produkty firmy podzielone są na wspomniane 
kategorie, są one wytwarzane w szerokim zakresie, odpowiadają najwyższej europejskiej jakości i standardom 
bezpieczeństwa. Firma chciałaby zaistnieć na rynkach zagranicznych, dlatego poszukuje dystrybutorów z dużym 
doświadczeniem na rynku żywności. 
[RO / BORO20160613001 ] Rumuńska firma, specjalizująca się w ogniowym cynkowaniu elementów stalowych, może 
przetwarzać - za pomocą nowych technologii - małe części, ale również duże elementy stalowe do 12,5 m długości i o 
ciężarze 5 ton. Firma przewiduje długoterminową współpracę z partnerami z Europy w oparciu o umowy produkcyjne i / 
lub umowy o podwykonawstwo. 
[RO / BORO20160427003 ] Rumuńska firma, specjalizująca się w produkcji dwuściennych rur profilowanych/falistych w 
różnych typach i rozmiarach stosowanych w systemach kanalizacyjnych, sieciach odwadniających, jedna z niewielu firm 
wykonujących produkty nie tylko standardowe, ale również nietypowe - dostosowane do indywidualnych, specjalnych 
potrzeb klientów, poszukuje partnerów na podstawie umów dystrybucyjnych i agencyjnych. Firma posiada dobrze 
wyposażone zaplecze produkcyjne. 
[RO / BORO20160613003 ] Rumuński operator językowy oferuje zintegrowane, ogólne i zawodowe, dostosowane do 
potrzeb klientów, kursy języka angielskiego, niemieckiego, japońskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rumuńskiego dla 
międzynarodowych firm publicznych lub prywatnych, w celu uzyskania kwalifikacji językowych na potrzeby studiów lub 
pracy. Poszukiwani są partnerzy niezależnie od kraju pochodzenia; pożądane są umowy dotyczące usług. 
[RO / BORO20160907001 ] Rumuński producent wysokiej wydajności paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych, 
wyróżniających się wysoką wydajnością nawet do 16.40%, wyjściową tolerancją mocy na poziomie 1,6% i doskonałą 
zdolnością przesyłową światła słonecznego, które przyczynia się do uzyskania wyższego tempa absorpcji światła 
słonecznego z korzystnym efektem na ogólną wydajność poszukuje umowy handlowej lub umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 
[RO / BORO20160711001 ] Doświadczona mała firma rumuńska z Transylwanii zajmuje się hodowlą grzybów: twardnika 
japońskiego (shiitake) oraz boczniaka (oyster) z wykorzystaniem naturalnego kompostu. Firma poszukuje dystrybutorów 
zagranicznych lub firm działających w branży zdrowej żywności aby sprzedawać grzyby zagranicą. 
[RO / BORO20160803002 ] Rumuńska firma, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży hurtowej różnego rodzaju drewna i 
materiałów drewnopochodnych, mająca za główny przedmiot działalności produkcję palet, ram drewnianych i 
drewnianych skrzyń, poszukuje dystrybutorów w innych regionach. 
[RO / BORO20160908001 ] Rumuńska firma z Transylwanii działająca w sektorze AGROFOOD produkuje napoje 
energetyzujące, chrupki kukurydziane i domowe czekolady. Chociaż produkty firmy dzielą się na trzy wymienione wyżej 
kategorie, wykonane są zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami jakości i bezpieczeństwa żywności. Firma jest 
gotowa wejść na arenę międzynarodową, a zatem poszukuje dystrybutorów z silnym doświadczeniem na rynku 
spożywczym. 
[RO / BORO20160419001 ] Rumuńska firma specjalizująca się w zdrowej żywności, produkuje naturalne, bez cukrowe 
produkty takie jak: substancje słodzące, czekolady, herbaty i soki. Cała gama produktów zawiera najlepsze wyciągi z rośliny 
Stevia rebaudiana Bertoni. Firma poszukuje dystrybutorów na całym świecie. 
[RO / BORO20160726001 ] Rumuńska firma z branży IT już zaangażowana w transnarodową kooperację, chce zostać 
zleceniobiorcą rozwiązań programistycznych i związanych z nimi usług IT dla firmy zagranicznej. Firma oferuje 
kompleksową ofertę wprowadzania zróżnicowanych rozwiązań programistycznych na rynek, bogate doświadczenie w 
dziedzinie oprogramowania, usługę wdrażania kompleksowych platform medialnych, tworzenie interfejsów użytkownika i 
możliwości produkcji nagrań wideo. 
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[RO / BORO20160718001 ] Kabiny floatingowe to kabiny z wanną, gdzie można unosić się w ciepłej, słonej wodzie w 
stanie kompletnego relaksu. Pomimo już istniejącego na rynku dużego wyboru kabin floatingowych, rumuńska firma 
ponownie przeanalizowała podstawową koncepcję produktu i wzbogaciła system w nowe funkcje, zarówno w aspekcie 
wyglądu kabiny jak i substancji używanych do cieczy floatingowej. Rumuńska firma oferuje zindywidualizowane zbiorniki 
dla ośrodków spa, centrów terapeutycznych i hoteli na zasadach umowy franczyzy. 
[RO / BORO20160909001 ] W czasie swojego 30-letniego istnienia firma praktycznie pomogła ukształtować rumuńskie 
środowisko architektoniczne poprzez dostarczanie stalowych konstrukcji i mechanizmów stalowych do budowy mostów, 
wiaduktów, fabryk, sieci energetycznych, parków biznesowych, centrów handlowych, stadionów, itd. Dzięki mocom 
produkcyjnym na poziomie 1000 T stalowych konstrukcji/m-c, 41000 m2 powierzchni hal produkcyjno-magazynowych, 
ponad 200 wykwalifikowanym pracownikom i dużemu doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych, firma 
oferuje usługi podwykonawstwa i dostawy na skalę europejską. 
[RO / BORO20160824001 ] Rumuńska firma, jako dystrybutor rumuńskich i niemieckich maszyn rolniczych, poszukuje 
partnerów, aby sprzedawać ich produkty w Rumunii na podstawie umowy o usługi dystrybucji. 
[RO / BORO20160729002 ] Rumuńska firma produkuje szeroką gamę opakowań plastikowych. Jako firma produkcyjna, z 
nowoczesną technologią, może oferować nie tylko wachlarz indywidualnych rozwiązań opakowaniowych, ale również 
doradztwo w wyborze odpowiednich rozwiązań. Produkty sprzedawane są klientom z branży przemysłowej - do pakowania 
wyrobów włókienniczych, artykułów spożywczych, elementów meblowych i innych. Firma poszukuje partnerów 
biznesowych, głównie agentów oraz umów produkcyjnych. 
[RO / BORO20160401001 ] Rumuńska firma jest dostawcą rozwiązań cyfrowych pracującym z wymagającymi klientami, od 
start-upów po duże wiodące firmy. Firma posiada biura w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Rumunii. Firma informatyczna 
specjalizuje się w doradztwie dotyczącym oprogramowania i tworzeniu oprogramowania na zamówienie. Firma posiada 4 
departamenty: doradztwa, projektowania stron internetowych, rozwoju urządzeń mobilnych oraz projektowania UI/UX 
(doświadczenie i interfejs użytkownika). Firma poszukuje partnerów międzynarodowych zainteresowanych outsourcingiem 
usług informatycznych. 
[RO / BRRO20161003001 ] Firma z Rumunii specjalizująca się w dystrybucji szerokiej gamy artykułów biurowych, 
produktów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych, zamierza poszerzyć swoją ofertę za pośrednictwem umów 
dystrybucyjnych, w celu wprowadzenia nowych produktów na danym rynku lokalnym. 
[RS / BORS20160915001 ] Serbska firma specjalizuje się w produkcji serwetek, dystrybucji wyrobów papierowych (papier 
toaletowy w rolkach i listkach, serwetek składanych i w rolkach), chemii gospodarczej (mydło w płynie, płyny do mycia 
naczyń, szkła, podłóg, toalet) oraz innych środków czystości (szmaty, gąbki, worki na śmieci itp.). Firma posiada własną 
markę produktów, poszukuje partnera zainteresowanego przejęciem udziałów. 
[RS / BORS20160505001 ] Wiodąca serbska kreatywna firma zajmująca się tworzeniem grafiki i stron internetowych 
posiada zespół konsultantów i ekspertów z zakresu projektowania grafiki, budowania świadomości marki, projektowania 
opakowań oraz tworzenia stron internetowych i aplikacji. Firma poszukuje partnerów, którzy chcą stworzyć nową markę lub 
stronę internetową. Firma oferuje usługi podmiotom prywatnym i publicznym. 
[RS / BORS20160817003 ] Serbska firma specjalizująca się w produkcji elementów ze stopów twardych, np. narzędzi 
skrawających, narzędzi do cięcia metali, specjalistycznych narzędzi dla branży drogowej, górnictwa i przemysłu naftowego, 
poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów lub partnerów do umów handlowych. Firma dostarcza rozwiązania dla 
wszystkich rodzajów obróbki: frezowania, wiercenia, gwintowania, przecinania i rowkowania. Wraz z wymiennymi układami, 
firma produkuje obracające uchwyty, noże, narzędzia do wtryskarek tworzyw sztucznych / aluminium, tłoczenia na zimno i 
kucia. 
[RS / BRRS20160912001 ] Serbski hurtownik sprzętu elektrycznego z ponad 20-letnim doświadczeniem i rozbudowaną 
siecią klientów oferuje usługi pośrednictwa firmom zainteresowanym rynkiem serbskim. Potencjalni partnerzy powinni być 
producentami lub dystrybutorami sprzętu elektrycznego lub oświetleniowego, małych urządzeń gospodarstwa domowego 
i podobnych produktów. Preferowany rodzaj współpracy to umowa agencyjna lub dystrybucyjna. 
[RS / BORS20161012001 ] Serbska firma, zajmująca się handlem hurtowym, specjalizuje się w dystrybucji wszystkich 
produktów służących do utrzymania higieny w restauracjach i hotelach. Oferuje skompresowane serwetki do restauracji, 
hoteli, ośrodków SPA, czy też do klubów sportowych, w ramach usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego. 
[RS / BORS20161013001 ] Serbska firma zajmująca się oprogramowaniem oferuje niestandardowe rozwiązania 
programowe dla przemysłu medycznego w pełnym cyklu rozwoju, od projektu i pomysłu do wdrożenia i utrzymania, a 
także doradztwo biznesowe i budowanie modeli biznesowych. Firma jest zainteresowana zawarciem umów o świadczenie 
usług z partnerami z USA i państw członkowskich UE. 
[RS / BORS20160808001 ] Serbska firma teleinformatyczna, mająca doświadczenie w doradztwie z zakresu IT i tworzeniu 
oprogramowania do rządowych i lokalnych zrównoważonych projektów poszukuje partnerów. Firma poszukuje klientów 
zainteresowanych tworzeniem oprogramowania zgodnie z indywidualnymi potrzebami na podstawie umowy o 
świadczenie usług. Firma chciałaby również zaoferować współpracę innym firmom teleinformatycznym na podstawie 
umowy o podwykonawstwo lub outsourcing. 
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[RU / BORU20160914002 ] Rosyjska firma z republiki Mari El produkuje części samochodowe, elektryczne urządzenia AGD, 
urządzenia do zamykania i zgrzewania proszkowego. Firma oferuje usługi produkcyjne. 
[RU / BORU20160816007 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji systemów i urządzeń masujących z elastyczną 
warstwą, takich jak: fotele i stoły do masażu, wielofunkcyjne przenośne przyrządy masujące, w tym przyrządy do masażu 
stóp, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji lub umowy przedstawicielstwa. 
[RU / BORU20161011005 ] Rosyjska firma specjalizująca się w budowie szybko stawianych stalowych domów, poszukuje 
partnerów z sektora naftowego i gazowego, budowlanych z branży kompleksów sportowych czy obiektów dla rolnictwa do 
współpracy w ramach umowy na świadczenia usług. 
[RU / BORU20160906003 ] Rosyjska firma zajmująca się produkcją sprzętu gazowego (zespolonych kotłów domowych, 
gazowych podgrzewaczy wody, naściennych kotłów ciepłej wody zespolonych ze stalowymi wymiennikami ciepła), 
poszukuje partnerów handlowych w ramach umów agencyjnych lub umowy dystrybucji. 
[RU / BORU20160811002 ] Rosyjska firma z regionu Penza, producent mebli do biur, hoteli, sypialni, gabinetów, kuchni, 
poszukuje partnerów do zawarcia umów agencji handlowej, usług dystrybucyjnych, joint venture lub podwykonawstwa. 
[RU / BORU20160905002 ] Rosyjska firma z Republiki Mari El (nad środkową Wołgą) oferuje produkty z wykiełkowanych 
ziaren pszenicy i żyta. Firma poszukuje partnerów w UE gotowych do długoterminowej współpracy w ramach umowy 
usług dystrybucyjnych lub agencji handlowej. 
[RU / BORU20160822001 ] Rosyjski producent ekologicznych drewnianych zabawek dla dzieci poszukuje partnerów 
zagranicznych do współpracy w ramach umowy produkcyjnej lub usług dystrybucyjnych. 
[RU / BRRU20161011002 ] Rosyjska firma specjalizuje się w hurtowej i detalicznej sprzedaży żywności i dóbr 
konsumenckich (woda, żywność, środki pielęgnacyjne) i poszukuje partnerów w krajach sieci w celu zawarcia z nimi umowy 
dystrybucyjnej. 
[RU / BORU20160817006 ] Rosyjska firma z regionu Swierdłowsk, specjalizująca się w dziedzinie ochrony 
przeciwpożarowej, oferuje usługi inżynierskie, instalacyjne i konfiguracyjne w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej i 
bezpieczeństwa, monitoringu wizyjnego oraz systemów kontroli dostępu. Poszukują partnerów za granicą w celu 
nawiązania współpracy, w formie umowy o świadczenie usług lub podwykonawstwo. 
[RU / BORU20160906002 ] Rosyjski koncern, wykorzystujący szwajcarską technologię służącą do zastosowania - poprzez 
przykrywanie wnętrz, luster - 24 karatowym złotem każdej powierzchni, oferuje również pamiątki z czystego złota oraz 
produkcję pamiątek na zamówienie. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach komercyjnej umowy agencyjnej 
oraz umowy franczyzowej. 
[RU / BORU20160907001 ] Rosyjska firma z regionu Nowosybirsk opracowała przyjazną dla środowiska technologię 
produkcji standaryzowanych surowców roślin leczniczych oraz służącą do rozwijania nowych odmian wysokich plonów 
roślin w celu stworzenia plantacji przemysłowych. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów do uprawy 
przemysłowej ziół leczniczych w ramach umowy joint venture. 
[RU / BORU20160831001 ] Rosyjska firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania, zautomatyzowanych systemów 
informacyjnych oraz oprogramowania "rzeczywistości rozszerzonej" , tym powiększonych kolorowanek, poszukuje 
partnerów do zawierania usług dystrybucji lub handlowych umów agencyjnych. 
[RU / BORU20160819002 ] Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji sprzętu energooszczędnego 
oświetlenia, ogrzewania, wytwarzania i oszczędzania energii elektrycznej (lampy LED, grzejniki na podczerwień i 
konwektory, panele słoneczne, baterie przetwornicy i jednostki magazynowania energii) poszukuje partnerów 
zagranicznych. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucji. 
[RU / BORU20160812002 ] Rosyjski koncern z Jarosławia specjalizuje się w produkcji klocków hamulcowych dla rosyjskich, 
europejskich, amerykańskich, japońskich i koreańskich samochodów wszystkich typów. Firma poszukuje partnerów do 
promowania swoich produktów w UE i innych krajach w ramach usług dystrybucyjnych i handlowych oraz umów 
agencyjnych. 
[RU / BORU20160811002 ] Rosyjski koncern z regionu Penza, producent mebli korpusowych dla biur, hoteli, sypialni, mebli 
gabinetowych i kuchennych, poszukuje partnerów w ramach umowy handlowej, umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych, wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podwykonawstwo. 
[RU / BORU20161011004 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń pomiarowych, w tym instrumentów 
elektroakustycznych, cyfrowych mierników oporności, lokalizatorów liniowych i wyłączników różnicowoprądowych 
poszukuje partnerów do zawierania usług dystrybucyjnych i handlowych umów agencyjnych. 
[RU / BORU20160906005 ] Rosyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji urządzeń do syntezy DNA (kwas 
dezoksyrybonukleinowy) i RNA (kwas rybonukleinowy), przeznaczonych dla centrów diagnostycznych i laboratoriów, 
instytutów badawczych, uniwersytetów, pracowni kryminalistycznych oraz organizacji rolniczych jest zainteresowana 
współpracą w ramach umowy handlowej, agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
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[RU / BORU20160906007 ] Rosyjska firma specjalizująca się w głębokim przetwórstwie krwi i rogów jeleni z Ałtaju oraz 
produkcją leków i suplementów diety z krwi jeleni poszukuje do współpracy partnerów na podstawie umowy o 
świadczeniu usług dystrybucji. 
[RU / BORU20160914001 ] Rosyjska firma specjalizująca się w dystrybucji pełnego mleka w proszku, soków owocowych, 
wody gazowanej, napojów bezalkoholowych, sosów i dipów, mięsa i ryb w puszkach, mąki, ziaren zbóż, makaronu 
spaghetti, cukru, oleju i różnego rodzaju słodyczy, ciast i ciasteczek, a także suplementów diety, mrożonych jagód, płatków 
śniadaniowych i błyskawicznych owsianek poszukuje parterów biznesowych za granicą, by podjąć współpracę na 
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
[RU / BORU20160816003 ] Rosyjska firma z regionu Nowogród specjalizująca się w produkcji niemetalowych tkaninowych 
złączy kompensacyjnych do przewodów gazowych i powietrznych do wykorzystania przy temperaturze do 1200 st. C jest 
zainteresowana znalezieniem nowych partnerów do sprzedaży swoich produktów w innych regionach i krajach w ramach 
umowy o usługi dystrybucji. 
[RU / BORU20160816006 ] Rosyjska firma z obwodu swierdłowskiego, która specjalizuje się w produkcji mielników dla 
przemysłu wydobywczego i firm cementowych poszukuje partnerów biznesowych za granicą, aby nawiązać współpracę w 
ramach umowy o usługi dystrybucji i pośrednictwo handlowe. 
[RU / BORU20160817003 ] Rosyjska firma specjalizująca się w zbieraniem makulatury wszystkich klas oraz folii plastikowej, 
poszukuje producentów wyrobów papierowych zainteresowanych regularnymi dostawami surowców. 
[RU / BRRU20161011001 ] Rosyjska firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów budowlanych (materiałów 
termoizolacyjnych, drewna, materiałów objętościowe, materiałów wykończeniowych, farb i lakierów) oraz związanych z 
nimi usług (szacowanie, zamówienia, dostawy, wynajem pojazdów, serwis posprzedażny, a także instalacja) , poszukuje 
producentów materiałów budowlanych do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
[RU / BORU20160905004 ] Rosyjska firma specjalizująca się w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników budowlanych i 
inżynierów poszukuje partnerów w krajach UE w zakresie outsourcingu pracowników. Pracownicy powinni mieć 
doświadczenie w budowie fabryk, budynków elektrowni cieplnych i budownictwie cywilnym. 
[RU / BORU20161007001 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji kaset elewacyjnych (materiały wykończeniowe 
fasad wentylowanych) pragnie znaleźć dystrybutorów w innych krajach w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
[RU / BORU20160906009 ] Rosyjska firma z Republiki Mari Eł, która jest producentem biopaliwa pelletu wytwarzanego ze 
stałych odpadów gospodarstw domowych, odpadów zwierzęcych i odpadów rolniczych, poszukuje partnerów do 
współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
[RU / BORU20160906008 ] Rosyjska firma z Nowosybirska, która specjalizuje się w produkcji składników roślinnych dla 
żywności i innych branż, oferuje herbaty ziołowe, ziołowe balsamy, olejki jadalne specjalnie stworzone by przynosiły efekty 
zdrowotne ukierunkowane na poszczególne narządy i układy organizmu ludzkiego. Firma poszukuje partnerów w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
[RU / BORU20160811003 ] Rosyjski producent elektrod do ręcznego spawania łukowego poszukuje dystrybutorów i 
przedstawicieli handlowych w UE i poza. Partnerami mogą być przedsiębiorstwa działające w obszarze promocji i sprzedaży 
wyrobów budowlanych, w tym elektrod spawalniczych, a także przedstawiciele handlowi. 
[RU / BORU20161007002 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji wódki organicznej poszukuje partnerów 
zagranicznych do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
[RU / BORU20160817002 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji tarcicy i drewna oraz pelletu, poszukuje partnerów 
w krajach UE w ramach komercyjnych umów agencyjnych oraz umów dystrybucyjnych. 
[RU / BORU20160817004 ] Rosyjski koncern specjalizujący się w produkcji i dostarczaniu pakowanych części zamiennych 
dla transportu kolejowego, poszukuje partnerów w ramach umów usług dystrybucyjnych. 
[RU / BORU20161011006 ] Rosyjska firma specjalizująca się produkcji karbidu silikonowego zasilająca regionalnych 
inwestorów w okresie niestałych dostaw energii elektrycznej szuka partnerów do sprzedaży do gospodarstw domowych 
lub małych elektrowni na zasadach umowy o dystrybucję. 
[RU / BORU20160906004 ] Rosyjska firma rozwinęła innowacyjną technologię do pokrywania luster (różne odcienie 
chromu) na różnych powierzchniach. Firma szuka partnerów do umowy franczyzowej. 
[RU / BORU20160829002 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji narzędzi pomiarowych dla bezpieczeństwa szuka 
partnerów do dystrybucji zagranicą. 
[RU / BORU20160906006 ] Rosyjska firma z Nowosybirska specjalizująca się w produkcji i handlu majonezem z naturalnych 
jaj szuka partnerów do kooperacji w ramach umowy o dystrybucję. 
[RU / BORU20160822003 ] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji lamp phyto oraz ledowych, jak 
również energooszczędnego sprzętu do oświetlenia oraz oszczędzania energii elektrycznej (lampy led, panele słoneczne, 
jednostki energooszczędne) świecących napisów oraz ekranów szuka partnerów zagranicą. Firma szuka partnera do umowy 
dystrybucyjnej. 
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[RU / BORU20161011003 ] Rosyjski producent atrakcji związanych z wirtualną rzeczywistością szuka partnerów zagranicą 
do współpracy związanej z dystrybucją, umową komercyjną oraz joint-venture. 
[RU / BORU20160819003 ] Rosyjska firma z obwodu swiedrłowskiego produkuje sprzęt do ultradźwiękowych badań 
nieniszczących. Firma oferuje bloki do kalibracji wad przetworników. Firma szuka partnerów zagranicą do zawarcia umowy 
o produkcji i dystrybucji. 
[RU / BORU20160817005 ] Rosyjska firma produkująca obrzezane i nieobrzezane deski z różnego rodzaju drewna (jodła, 
brzoza itp..) szuka partnerów do dystrybucji. 
[RU / BORU20160829001 ] Rosyjska firma produkująca drewniane szczapy do palenia, na podpałkę oraz drewno 
kominkowe z olchy szuka dystrybutorów. 
[RU / BORU20161011002 ] Rosyjski producent sproszkowanego białka soi i innych składników spożywczych, karm oraz 
produktów przemysłowych (mieszanka białka sojowego, mąka sojowa, błonnik z pszenicy itp.) szuka dystrybutorów. 
[SE / BOSE20160908001 ] Szwedzka innowacja - platforma mobilności fizycznej, opracowana i produkowana w Szwecji, 
która daje ludziom z ciężkimi dysfunkcjami fizycznymi i neurologicznymi, zależnymi od opieki, możliwość rozwoju 
stymulacji sensorycznej, poszukuje dystrybutorów w Europie. 
[SE / BRSE20160901001 ] Szwedzki producent mineralnych kosmetyków do makijażu poszukuje partnera, który produkuje 
kosmetyki naturalne pod marką własną. Firma chce zawrzeć umowę produkcyjną lub licencyjną. 
[SE / BRSE20161018001 ] Szwedzka firma handlująca akcesoriami do telefonów komórkowych i tabletów poszukuje 
producentów akcesoriów w celu dystrybucji na rynku szwedzkim. W szczególności firmę interesuje współpraca z 
producentami pokrowców, ładowarek, słuchawek, folii ochronnej na ekran itp. Firma chce rozszerzyć swoją ofertę i sklep 
online, dlatego szuka nowych produktów. 
[SE / BRSE20160601002 ] Szwedzka rodzinna firma specjalizująca się w produkcji gwoździ i drutów poszukuje możliwości 
podpisania umowy o podwykonawstwo. Firma wytwarza druty do produkcji gwoździ, fundamentowania, elektrod 
spawalniczych i koszy drucianych. Dodatkowo, firma oferuje spawanie robotem do produkcji komponentów do produktów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, telekomunikacyjnych i inżynierii mechanicznej. 
[SE / BRSE20160913001 ] Szwedzka innowacyjna firma opracowała jednorazowe wkładki do butów dla kobiet i mężczyzn, 
które wchłaniają pot i utrzymują stopy i buty świeże. Wkładka jest jednorazowego użytku, powinna być wytworzona z 
materiału przyjaznego dla środowiska. Firma poszukuje producenta wkładek. 
[SE / BOSE20160614001 ] Szwedzka firma specjalizująca się w obróbce powierzchniowej oferuje swoje doświadczenie w 
cynkowaniu wyrobów blaszanych i komponentów do 3 mm. Cynkowanie cienkich produktów i elementów blaszanych 
często związane jest z wyzwaniami technicznymi. Jednak ta szwedzka firma posiada bogate doświadczenie w zakresie 
cynkowania tego rodzaju produktów i może spełnić oczekiwania wymagających klientów. Firma obecnie oferuje swoje 
usługi cynkownicze jako podwykonawca firmom przemysłowym, zwłaszcza w północnej Europie. 
[SI / BOSI20160928002 ] Słoweńska firma produkcyjna, działającą w dziedzinie wysokiej jakości innowacyjnych 
kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy, szyi, dekoltu i rąk poszukuje dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów oraz 
w celu stworzenia szerokiej sieć sprzedaży na rynkach zagranicznych. 
[SI / BOSI20161004002 ] Słoweńska firma specjalizująca się w konstrukcjach stalowych, rurociągach, technice 
transportowej i automatyzacji linii, szuka współpracy z potencjalnymi partnerami, którzy są aktywni w zakresie budowy 
konstrukcji stalowych, rurociągów dla elektrowni oraz w sektorze przemysłu motoryzacyjnego. Firma oferuje swoje usługi 
jako podwykonawca. 
[SK / BOSK20160420002 ] Słowacki producent słupów wykonanych z betonu i stali z ponad 50.letnimi tradycjami 
poszukuje partnerów pośród firm budowlanych, architektów, inżynierów planowania, deweloperów, firm z branży 
transportu kolejowego lub z sektorów energii elektrycznej i wiatrowej, w celu nawiązania porozumienia o współpracy w 
ramach umowy podwykonawstwa lub produkcyjnej. Firma posiada szeroką gamę swoich produktów, ale jest w stanie 
dostosować je do potrzeb klientów. 
[SK / BOSK20160420003 ] Słowacka firma specjalizująca się w wydobywaniu i przetwarzaniu naturalnego zeolitu, 
produkuje wyroby na bazie naturalnego zeolitu skierowane do sektora budowlanego. Firma oferuje produkty, które są 
używane jako stabilizatory w produkcji betonu oraz w różnych innych mieszankach budowlanych (tynki i kleje), 
bezpośrednie dodatki mają funkcję scementowującą oraz jako inhibitor korozji na liniach produkcyjnych. Firma poszukuje 
doświadczonych agentów lub dystrybutorów na terenie UE i poza nią. 
[TR / BOTR20160803001 ] Turecki producent łańcuchów kotwicznych, łańcuchów do kopalni i dla przemysłów oraz 
akcesoriów do nich poszukuje agentów. 
[TR / BOTR20160714001 ] Turecki producent maszynowo wytwarzanych dywanów poszukuje partnerów w ramach umów 
handlowych i dystrybucyjnych. Firma eksportuje już na rynki Europy, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej. Spółka 
pragnie jednak rozszerzyć swój zasięg za pośrednictwem nowych agencji handlowych lub dystrybutorów w Europie, Azji, 
Ameryce Północnej i Południowej. 
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[TR / BOTR20160810002 ] Turecka firma specjalizująca się w produkcji różnego typu tarczy szlifierskich poszukuje 
dystrybutorów w Europie. 
[TR / BOTR20160720002 ] Turecki producent specjalizuje się w obróbce metalu, obróbce mikroprocesowej, wykuwaniu, 
spawaniu i projektowaniu form dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma oferuje swoje usługi jako podwykonawca. 
[TR / BOTR20151231026 ] Turecka firma, specjalizująca się w produkcji drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, poszukuje 
firm budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo. 
[TR / BOTR20160415003 ] Turecka firma, specjalizująca się w produkcji rud żelaza i agregatów dla procesów produkcji 
żelaza, poszukuje partnerów. Docelowi partnerzy są to firmy w krajach europejskich wykorzystujący surowce żelaza do 
produkcji stali. Firma podejmie współpracę w ramach umowy o podwykonawstwo. 
[TR / BOTR20160601004 ] Turecki MSP jest jednym z wiodących producentów okien, drzwi i profili PVC dla przemysłu 
budowlanego. Ich produkty są zaprojektowane, aby zapobiegać utracie ciepła w pomieszczeniu oraz chronią przed 
hałasem. Produkowane są pod pełną kontrolą systemów komputerowych, w zamkniętym procesie automatycznego 
przygotowania surowców. Firma zainteresowana jest nawiązaniem długoterminowych relacji w oparciu o współpracę 
biznesową z dystrybutorami, aby promować i sprzedawać produkty tureckie w krajach europejskich. 
[TR / BOTR20160715001 ] Turecki producent systemów interaktywnych zabaw poszukuje przedstawicieli handlowych w 
Europie. 
[TR / BOTR20160715002 ] Turecka firma specjalizująca się w produkcji produktów sprzętowych, takich jak śruby, nakrętki, 
nity, podkładki, kotwice, haczyki poszukuje dystrybutorów w Europie. 
[TR / BOTR20160614004 ] Turecka firma specjalizująca się w produkcji koncentratu pomidorowego, faszerowanych liści 
winorośli, oliwek i oleju słonecznikowego, a także oliwki poszukuje agentów i / lub dystrybutorów w krajach europejskich. 
[TR / BOTR20151231015 ] Turecki producent mebli do domu, specjalizujący się w meblach do siedzenia, leżenia, zarówno 
do pokojów dziennych, jadalń jak i sypialń, poszukuje firm w innych krajach, z którymi podejmie współpracę w oparciu o 
podwykonawstwo. 
[TR / BOTR20160810001 ] Firma turecka świadczyła usługi w przemyśle stoczniowym, budownictwie i przemyśle 
motoryzacyjnym poprzez malowanie powłoką gruntującą na zimno i cięcia plazmowego. Firma oferuje swoje usługi jako 
podwykonawca. 
[TR / BOTR20160422001 ] Turecka firma produkcyjna, która specjalizuje się w obróbce elementów metalowych, takich jak 
działa, wyrzutnie, rakiety i statki powietrzne dla przemysłu obronnego i lotniczego poszukuje partnerów w ramach umowy 
o podwykonawstwo. 
[TR / BOTR20161024003 ] Turecka firma z 30-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w walcowaniu, ciągnieniu na 
zimno, szlifowaniu i rozdrabnianiu oraz w testach laboratoryjnych poszukuje agencji handlowych w UE. 
[TR / BOTR20151215004 ] Turecka firma specjalizująca się w produkcji mebli, schodów i elementów dekoracyjnych 
wykonanych ze stali nierdzewnej, mosiądzu, żelaza i stali oferuje umowę produkcyjną. 
[TR / BOTR20151130006 ] Turecka firma stworzyła kompletny system odczytu danych z sensora. System składa się z 
bezprzewodowego modemu czujnika o niskim koszcie, serwisu internetowego do odczytywania danych z sensora i stacji 
bazowej. To rozwiązanie może być zastosowane do liczników energii elektrycznej, wodomierzy, gazomierzy. System 
umożliwia również kontrolę i monitorowanie oświetlenia ulicznego. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy 
produkcyjnej. 
[TR / BOTR20160401001 ] Turecka firma z siedzibą w Izmirze powstała w 2003 roku i specjalizuje się w produkcji maszyn i 
innowacyjnej technologii rolniczej. Obecnie firma poszukuje dystrybutorów w całej UE w celu dystrybucji swoich 
produktów na rynku europejskim. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej. 
[TR / BOTR20160321001 ] Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i rozwoju aplikacji mobilnych, programowania, 
instalacji i konserwacji oprogramowania systemowego i sprzętu, marketingu internetowego i konfiguracji serwera, 
poszukuje umów outsourcingowych w Europie. 
[TR / BOTR20160601001 ] Tureckie przedsiębiorstwo z siedziba w Izmirze oferuje innowacyjne rozwiązanie do zbierania 
pustych opakowań po napojach u źródła oraz zwiększenie poziomu recyklingu w połączeniu z systemem nagradzania. 
Dzięki ich rozwiązaniom użytkownicy mają możliwość przechowywania i zbierania odpadów oddzielnie i przy zachowaniu 
czystości w miejscu, w którym odpady powstają, wrzucając materiały nadające się do recyklingu takie, jak tworzywa 
sztuczne, butelki szklane lub aluminiowe puszki po napojach do inteligentnej maszyny. Firma poszukuje partnerów do 
współpracy na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucji. 
[TR / BOTR20161005002 ] Założona w 1972 r turecka firma specjalizuje się w produkcji włóczek polipropylenu do 
przemysłu związanego z wyrobem dywanów. Ich produkty sprzedawane są już na Środkowym Wschodzie, Europie i USA i 
chce zdobyć nowe rynki poprzez umowę agencyjną lub o dystrybucji. 
[TR / BOTR20160808001 ] Turecka firma z 40-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w mechanicznej obróbce profili 
aluminiowych szuka przedstawicieli handlowych w celu zwiększenia obecności na rynkach Europy. 
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[UA / BOUA20160206001 ] Ukraiński producent wysokiej jakości gitar elektrycznych, basów i ukuleli poszukuje agentów i 
dystrybutorów zdolnych do sprzedaży produktów w sklepach muzycznych. Ta rodzinna mała firma ma uznaną markę i 
rozbudowaną w kraju sieć dystrybucyjną. Obecnie firma chce rozwinąć sprzedaż zagraniczną. Rozważana jest również 
umowa produkcyjna. 
[UK / BOUK20161017001 ] Brytyjska firma stworzyła szeroką gamę ubrań sportowych, poprawiających osiągi i regenerację, 
uszytych z materiałów reaktywnych. Firma poszukuje dystrybutorów i sprzedawców detalicznych. 
[UK / BOUK20160809002 ] Brytyjski producent odpornych na wybuchy, ostrzał, węglowodory, wyroby petrochemiczne i 
paliwo lotnicze okien, drzwi oraz ekranów dla budynków wysokiego ryzyka, takich jak rafinerie, magazyny chemikaliów oraz 
obiekty narażone na ataki, takie jak budynki rządowe, lotniska i ambasady. Firma poszukuje globalnych partnerów z sektora 
budowlanego, oferując produkcję systemów okiennych na podstawie umowy produkcyjnej. Firma poszukuje również 
dystrybutorów. 
[UK / BOUK20161021001 ] Brytyjska firma - producent w 100% naturalnych dezodorantów - oferuje szeroką gamę 
produktów przeznaczonych zarówno dla mężczyzn, kobiet, dzieci oraz produktów typu "unisex". Wszystkie produkty zostały 
zatwierdzone przez Stowarzyszenie Wegetarian i Wegan (Vegetarian and Vegan Society). Firma jest gotowa współpracować 
na bazie umowy dystrybucji. 
[UK / BOUK20160810003 ] Brytyjska firma - ekspert w dziedzinie opracowywania leków w wielu obszarach 
terapeutycznych, chce zaoferować swoją sieć ekspertów firmom, uczelniom i instytucjom badawczym opracowującym 
nowe środki i związki lecznicze. Usługi oferowane przez firmę pomogą partnerom skutecznie identyfikować cząsteczki 
ołowiu w wykazie związków do dalszej optymalizacji i rozwoju, oszczędzając czas i koszty. Umowa o świadczenie usług to 
proponowana forma oczekiwanej współpracy. 
[UK / BOUK20160817001 ] Brytyjska firma projektowa dostarczająca nagradzane innowacyjne rozwiązania w zakresie 
bezpieczeństwa w segmencie przeszkleń dla budynków, oferuje gamę produktów zabezpieczających pracowników 
podczas prac na wysokościach, a wymaganych zarówno w Europie, jak i innych częściach świata. Poszukiwani partnerzy w 
ramach umowy licencyjnej lub joint venture. 
[UK / BOUK20151127004 ] Ta brytyjska firma określana jest mianem eksperta do spraw obywateli indyjskich 
przebywających przez dłuższy czas, nie będąc rezydentami, w Wielkiej Brytanii, innych krajach Europy, czy Afryce. Firma 
oferuje zintegrowane usługi konsultacyjne i zarządzania w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
finansów, zarządzania nieruchomościami oraz ich odsprzedażą na rynku indyjskim. Poszukiwani są partnerzy joint venture z 
ugruntowaną pozycją na rynkach lokalnych, gotowi zaoferować udogodnienia oraz rozszerzyć zakres swoich usług dla tych 
właśnie społeczności. 
[UK / BRUK20161010001 ] Brytyjska firma specjalizująca się w handlu stalą, w szczególności produktami długimi takimi jak 
belki, kolumny i pręty oferuje dystrybucję firmom produkującym tego typu produkty. Dostawca powinien mieć certyfikat 
ISO 9001:2008, znak CE i deklarację właściwości. 
[UK / BRUK20160927001 ] Brytyjska firma wynalazła urządzenie, które wycina kwadratowe dziurki w gniazdkach 
elektrycznych. Firma szuka partnera, który wyprodukuje to urządzenie na podstawie umowy produkcyjnej. Szczegółowy 
opis urządzenia i zdjęcie znajdują się w pełnej ofercie. 
[UK / BRUK20161020001 ] Brytyjska firma diagnostyczna dostarczająca odczynniki diagnostyczne, zestawy testów, media 
mikrobiologiczne, testy immunoenzymatyczne (EIA), szybkie testy, szklane fiolki/buteleczki, zespoły wkraplaczy/pipet 
poszukuje partnerów, którzy zyskaliby dzięki jej zdolnościom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym w ponad 100 krajach i 
byliby w stanie dostarczać nowe technologie w celu uzupełnienia dotychczasowej oferty w oparciu o współpracę na 
zasadzie umowy dystrybucyjnej. 
[UK / BOUK20160912001 ] Brytyjski producent wytrzymałych podwozi i powłok poszukuje dystrybutorów dla swojego 
specjalistycznego produktu jakim jest powłoka rurociągu. Firma posiada produkty do różnorodnych zastosowań jak 
zabezpieczanie rurociągów, zbiorników, konstrukcji morskich, palowania, pokładów, mostów, budynków przemysłowych, 
wytwórni betonu, hut i zakładów przemysłowych. 
[UK / BOUK20160706001 ] Brytyjska firma z północno-wschodniej Anglii, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
elektrycznych wózków golfowych oraz powiązanego z nimi sprzętu, poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w 
celu zwiększenia możliwości sprzedaży swoich produktów na nowych rynkach międzynarodowych. 
[UK / BOUK20160627003 ] Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, posiadająca nepalską markę piwa, poszukuje 
długoterminowych partnerów dystrybucyjnych w Europie. Marka ta jest oparta na historii dzielnej brygady żołnierzy 
Ghurkas, służących w armii brytyjskiej i indyjskiej przez prawie 200 lat. Firma zainteresowana jest współpracą na rynku 
europejskim i oferuje piwo jako uzupełnienie sektora żywnościowego. 
[UK / BOUK20161003001 ] Brytyjski wytwórca produktu do regeneracji kości, stosowanego w chirurgii stomatologicznej, 
posiadający ponad 25-letnie doświadczenie kliniczne i technologiczne w dziedzinie regeneracji kości, opracował i 
wyprodukował (z materiału syntetycznego) całkowicie wolny od jakiegokolwiek materiału zwierzęcego i ludzkiego, prosty w 
użyciu i szybko przekształcający się w kość produkt, w celu wspierania szybkiego procesu regeneracji. Firma poszukuje 
doświadczonych dystrybutorów klinicznych w celu rozwijania sprzedaży produktu w Europie. 
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[UK / BOUK20160831001 ] Brytyjski operator szkoleń w zakresie przedłużania włosów, który od 2011 roku jest jednym z 
zaledwie dwóch firm akredytowanych przez ABT (Zaawansowani Terapeuci Urody) zainteresowany jest dostarczaniem 
swoich szkoleń w dużych zakładach fryzjerskich i / lub salonach kosmetycznych lub uczelni w Europie, USA, Kanadzie i 
Nowej Zelandii. Firma podejmie współpracę w oparciu o umowy o świadczeniu usług. 
[UK / BOUK20161010002 ] Ta brytyjska firma specjalizująca się w handlu wyrobami stalowymi, handlująca głównie długimi 
produktami, takimi jak belki, słupy i pręty, zainteresowana jest zawarciem umowy dystrybucyjnej z firmami w Europie. 
Zakres działalności firmy obejmuje również produkcję małych specjalnych profili (walcowanych na gorąco) i stalowych 
szlifowanych łożysk kulkowych. 
[UK / BOUK20160603002 ] Brytyjska firma, która opracowała technologię immersyjną dla zwiększenia wrażeń 
użytkowników korzystających z audio-przewodników GPS zaprasza do współpracy organizacje, w celu uzyskania pomocy w 
pokryciu globu specjalnymi audio-informacjami. Pomagają one firmom/organizacjom pozyskać lokalne informacje 
rozpoznane/usłyszane i dostępne dla użytkowników w wielu językach za pośrednictwem jednej aplikacji. Firma 
zainteresowana jest nawiązaniem współpracy w oparciu o umowy usług z instytucjami kultury/środowiskami akademickimi 
dla turystów tradycyjnych jak również dla obecnych i przyszłych studentów. 
[UK / BOUK20160815002 ] Brytyjski producent z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży spawalniczej, dąży do 
rozszerzenia eksportu poprzez kooperację z firmami zajmującymi się spawalnictwem stali nierdzewnej. Firma poszukuje 
partnerów w celu zawarcia komercyjnej umowy agencyjnej. Idealnym rozwiązaniem będzie zaoferowanie przez pośrednika 
usługi naprawy i serwisowania jak również usługę sprzedaży spawarek. 
[UK / BOUK20161027001 ] Wybiegający myślą w przyszłość bryt. producent kosmetyków upiększających/pielęgnacyjnych 
opracował nowy, oryginalny produkt, który jest jednocześnie filtrem przeciwsłonecznym i kremem samoopalającym w 
jednym preparacie. Produkt zapewnia wysoką ochronę UVA (5 gwiazdek) przeciwko promieniom słonecznym przy 
jednoczesnym użyciu bezzapachowy technologii samoopalających, aby pomóc w uzyskaniu stopniowej opalenizny o 
właściwościach nawilżających. Spółka zamierza rozwijać sprzedaż za granicą i poszukuje doświadczonych kosmetyki 
dystrybutorów i agentów w całej Europie. 
[UK / BOUK20160719002 ] Brytyjska firma opracowała inteligentne oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami. 
Firma poszukuje partnerów, którzy zarządzają dużymi systemami nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych i mieszanych . 
Firma poszukuje współpracy na zasadzie umowy licencyjnej. 
[UK / BOUK20160805004 ] Międzynarodowy dostawca akredytowanych szkoleń i kursów w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa, skierowanych zarówno do firm jak i osób prywatnych, z siedzibą w północno-wschodniej Anglii poszukuje 
nowych partnerów globalnych we wszystkich sektorach.Firma oferuje również szereg praktycznych i elastycznych 
rozwiązań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Firma oferuje dostarczenie szkoleń w zakresie BHP oraz świadczenia usług 
doradczych na podstawie umowy o świadczenie usług dla partnerów przemysłowych. 
[UK / BOUK20160907001 ] Brytyjska firma z siedzibą w północno-wschodniej Anglii poszukuje nowych globalnych 
dystrybutorów z kontaktami w branży kosmetycznej, spa i urody handlu detalicznego i hurtowego. Firma produkuje szeroką 
gamę wysokiej jakości produktów do pielęgnacji skóry, w tym naturalne kremy na dzień / noc, serum, twarzy i oleju ciała. 
Produkty White Label OEM są również dostępne na licencji mają być sprzedawane przez dystrybutora pod własną marką. 
Firma oferuje współpracę na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub licencji. 
[UK / BOUK20161011001 ] Brytyjska firma specjalizująca się w renowacji i czyszczeniu kamienia, odbudowie i konserwacji 
budynków zabytkowych poszukuje dystrybutorów dla ich unikatowego asortymentu sprzętu do czyszczenia i oferuje usługi 
doradcze dla podmiotów ochrony zabytków, architektów i geodetów. 
[UK / BOUK20160818002 ] Zlokalizowane w Wielkiej Brytanii przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i 
produkcji spektrometrów masowych poszukuje doświadczonego dystrybutora z wiedzą i nawiązanymi kontaktami w 
dziedzinie biotechnologii/ nauki o życiu, elektronicznych i nano-materiałach, analizie powierzchniowej, sektorze chemii 
analitycznej, aby pomógł dotrzeć na nowe rynki. Partnerstwo na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
[UK / BOUK20150924001 ] Zlokalizowany w Wielkiej Brytanii wyspecjalizowany eksporter rzemieślniczych napojów 
alkoholowych od niszowych producentów poszukuje międzynarodowych dystrybutorów. Obecnie portfolio produktów 
zawiera wysokiej jakości niszowe produkty od mniejszych producentów z Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, w tym 
również szampana, wysokiej jakości wina musujące, oryginalne wina niemusujące, piwo rzemieślnicze, tradycyjny cydr 
jabłkowy i wino z gruszek jak również wódki. 
[UK / BOUK20160831002 ] Firma oferuje luksusowe płaszczyki dla dzieci własnego projektu, produkowanie w Wielkiej 
Brytanii. Specjalizuje się w ładnie dopasowanych wełnianych płaszczach, które łączą nowoczesny krój i innowacyjny, 
przyjazny dla dzieci projekt w najlepszym tradycyjnym brytyjskim stylu. Płaszcze są podszyte czystym jedwabiem, dzięki 
czemu są bardzo miękkie. Firma poszukuje przedstawiciela lub dystrybutorów, niezależnych butików, domów towarowych 
lub sklepów internetowych, które są przygotowane do promocji i sprzedaży ich płaszczy. 
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[UK / BRUK20161013001 ] Brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu poszukuje producenta wysokiej jakości mebli 
z doświadczeniem w pracy z takimi materiałami jak sklejka. Produkt posiada zakrzywienia dlatego wymagać będzie wysokiej 
klasy wykończenia i wąskich tolerancji. Producent powinien posiadać certyfikat FSC oraz posiadać doświadczenie w 
wykonywaniu produktów ze sklejki i zdolność do jej pakowania. Firma poszukuje porozumienia produkcyjnego. 
[UK / BRUK20161012005 ] Brytyjska firma zamierza zlecić swój popularny stolik mobilny odpowiednim producentom w 
celu zawarcia umowy produkcyjnej. 
[UK / BRUK20161004001 ] Brytyjska firma poszukuje odpowiednich producentów, którzy mogą produkować stylowe 
torby, które oparte są na stylu vintage. 
[UK / BRUK20161004003 ] Brytyjska firma jest twórcą aplikacji dla przedsiębiorstw z wielu różnych branż. Firma posiada 
wymagania technologiczne związane z współpracą z producentami stacji meteorologicznych w ramach umów 
produkcyjnych lub podwykonawstwa. 
[UK / BRUK20160902001 ] Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem architektonicznym oraz miejskim jest wiodącą 
organizacją międzynarodową, która jest odpowiedzialna za dostarczanie jednych z najbardziej znanych i innowacyjnych 
nowych budynków i zabudowań miejskich na świecie.Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje nowych doświadczonych 
podwykonawców w celu świadczenia usług architektonicznych i urbanistycznych oraz pracy nad przetargami, 
projektowania i realizacji nowych projektów na dużą skalę w Europie i poza nią. 
[UK / BOUK20160920002 ] Brytyjski start-up jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie ergonomii: sztuki i nauki 
zmniejszenia problemów, które mogą powstać w wyniku interakcji między ludźmi, sprzętami i otaczającym ich 
środowiskiem. Firma zapewnia programy zarządzania ryzykiem oraz optymalizujące ergonomię, aby pomóc pracodawcom 
funkcjonować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i skutecznie chronić pracowników przed możliwymi 
wypadkami. Firma obecnie oferuje swoje usługi jako partner dla szkół lub firm, które mogą skorzystać z nowego 
innowacyjnego podejścia. 
[UK / BOUK20160914003 ] Brytyjska firma specjalizująca się usługach w dziedzinie zatrudnienia, własności intelektualnej, 
naruszenia praw autorskich i usług prawa handlowego, oferuje swoje ekspertyzy i usługi prawne firmom europejskim 
zainteresowanym wejściem na rynek brytyjski, w ramach umowy o świadczenie usług. 
[UK / BOUK20160628006 ] Firma z UK opracowała platformę internetową, która pozwala lokalnym sprzedawcą 
konkurować ze sklepami internetowymi. Wykorzystując technologie mobilne, sprzedawcy mają dostęp do usług oraz 
danych do tej pory dla nich niedostępnych, bez potrzeby inwestowania we własne rozwiązania mobilne. Startup chciałby 
świadczyć usługi chętnym sprzedawcom w Europie. 
[UK / BOUK20161007001 ] Brytyjska firma konsultingowa specjalizuje się w doradztwie związanym ze spawaniem 
termicznym polimerów i kompozytów i posiada rozległe kontakty w brytyjskim sektorze związanym ze spawaniem 
polimerów. Firma może zaoferować doradztwo w zakresie rozwoju produktu oraz pozyskania dostawców jak i pozyskania 
międzynarodowego finansowania. Firma oferuje podwykonawstwo, outsourcing lub umowę o świadczenie usług. 
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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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