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Jeśli	jesteś	zainteresowany(a)	wybraną	ofertą,	prosimy	o	podanie	wybranych		
numerów	referencyjnych	w	formularzu	na	stronie	internetowej:	

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

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

   

W maju 2016 roku dodaliśmy 223 oferty – statystyka w podziale na kraje: 

AM ......... 4 

AT .......... 2 

BA .......... 1 

BE .......... 5 

BG .......... 5 

BR .......... 2 

CY .......... 1 

CZ .......... 4 

DE .......... 3 

DK .......... 1 

EE .......... 1 

ES ........ 15 

FI ........... 2 

FR ........ 18 

GR ......... 1 

HR ......... 2 

HU ......... 5 

IL ........... 2 

IS ........... 2 

IT ......... 18 

JP ........... 1 

LT ........... 8 

LV ........... 1 

MK ......... 1 

MT ......... 1 

NL .......... 6 

PE .......... 1 

PT .......... 8 

RO ....... 21 

RU ....... 11 

SE .......... 7 

SI ........... 6 

SK .......... 2 

TR ........ 11 

UK ....... 44 
 

[Symbol	kraju		pochodzenia	oferty	/	nr	referencyjny]	treść	oferty	

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

[AM / BOAM20160129001] Armeńska spółka produkuje maszyny i narzędzia przemysłowe. W szczególności firma produkuje wiertarki 
obrotowe promieniowe, wiertarki promieniowe przenośne, wiertarki pionowe o średnicy wiercenia do 50 mm, stacjonarne wiertarki 
pionowe oraz stacjonarne frezarki pionowe. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów. 

[AM / BOAM20160202001] Armeńska firma farmaceutyczna specjalizuje się w produkcji gotowych produktów, w szczególności 
roztworów do wstrzykiwania i wlewów, preparatów do oczu i uszu zgodnych ze standardem EU GMP. Firma poszukuje agentów i 
dystrybutorów. 

[AM / BOAM20160415001] Ormiańska firma jest producentem wysokiej jakości produktów serowych. Obecnie firma produkuje: "Gouda" 
(holenderski ser), "Hella" (ser do smażenia i grillowania) i Telak (ser typu string do rwania). Firma poszukuje umowy o świadczenie usług 
dystrybutorzy i / lub umowy spółki. 

[AT / BOAT20160309002] Uznane austriackie przedsiębiorstwo specjalizujące się w tworzeniu i obsłudze oprogramowania, stworzyło 
pierwszy komercyjny system do ważenia pojazdów w ruchu. Urządzenie dokonuje pomiarów kiedy pojazdy ciężarowe przejeżdżają przez 
most. Most stanowi platformę ważącą, a parametry natężenia ruchu są mierzone, aby uzyskać dane takie jak prędkość, nacisk osi i waga 
każdego z pojazdów. Firma poszukuje partnerów do sprzedaży i dystrybucji, aby poszerzyć obecne rynki zbytu. 

[AT / BOAT20160321001] Austriacka firma działająca w dziedzinie oprogramowania, optymalizacji i modyfikacji robotów do obsługi roślin, 
oferuje swój serwis. Firma specjalizuje się w spawaniu robotów przeznaczonych dla roślin produkowanych przez firmę Cloos. 

[BA / BOBA20151211001] Firma z Republiki Serbii, Bośni i Hercegowiny, produkuje unikalne, wielotemperaturowe chłodnicze szafy do 
wina, wykonane z litego drewna o elementach dekoracyjnych. Firma poszukuje partnerów z UE zainteresowanych dystrybucją. 

[BE / BOBE20160112001] Belgijska firma aktywna w produkcji oprogramowania do zarządzania poszukuje dystrybutorów i 
licencjobiorców na jedno ze swoich rozwiązań. Jest to innowacyjne narzędzie do prezentacji dla sprzedawców, pozwalające firmom na 
zoptymalizowanie cyklu sprzedaży: dokumenty do prezentacji, katalogi, zamówienia i raporty są dostępne przez tablet. Firma oferuje 
długofalową współpracę dającą wysoki zwrot z inwestycji. 

[BE / BOBE20160113001] Belgijska firma oferuje czekoladę, posiadającą duże właściwości prozdrowotne. Firma poszukuje dystrybutorów, 
detalistów i przedstawicieli handlowych działających zarówno w sektorze farmaceutycznym, sektorze sportu lub sektorze ekologicznym z 
rynków: USA, Wielkiej Brytanii i Belgii. 
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[BE / BOBE20160219001] Belgijski sprzedawca detaliczny chce sprzedawać elektryczny sprzęt AGD i elektroniczne papierosy na rynku 
międzynarodowym. Poszukiwani przedstawiciele handlowi do zawarcia współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej. 

[BE / BOBE20160309001] Belgijska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji przyborów kuchennych sprzedawanych pod jej 
własną marką. Obecnie firma chciałaby poszerzyć swoją obecność w Europie i poza nią. Firma poszukuje dystrybutorów posiadających 
wiedzę o rynku w celu wprowadzenia produktów na rynek w ich regionach. 

[BE / BOBE20160324001] Belgijska firma, działająca w zakresie produkcji jadalnych talerzyków idealnych do m.in. deserów, przystawek, 
poszukuje partnerów w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej umowy agencyjnej, firma poszukuje partnera na całym 
świecie. Jadalne talerzyki, wykonane z naturalnej receptury na bazie ziemniaków, nadają się do wszelkiego rodzaju produktów i są 
dostępne w różnych kształtach. Produkty są sprzedawane w ekologicznych opakowaniach, wykonane z kartonu przeznaczonego do 
recyklingu. Istotnie jest również to, że w porównaniu do talerzyków wykonanych z papieru lub tworzywa sztucznego te jadalne talerzyki 
dają możliwość zmniejszenia ilości odpadów. 

[BG / BOBG20151202001] Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji mebli kuchennych, biurowych, mebli do salonu i MDF (płyta mdf) 
i drzwi wewnętrznych poszukuje partnerów zagranicznych z Niemiec, Czech, Polski, Rumunii i Austrii, aby zaoferować swoje usługi i 
dystrybuować swoje produkty na całym świecie. Firma jest zainteresowana umowami produkcyjnymi i outsourcingowymi, a także 
działaniami w zakresie podwykonawstwa. 

[BG / BOBG20160212001] Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów dla sektora energetycznego, struktur stalowych, palet i 
platform dla sektora samochodowego oraz zbiorników na ścieki. Firma oferuje kompletne rozwiązania i posiada własny park maszynowy. 
Firma oferuje usługi podwykonawstwa/outsourcingu. 

[BG / BOBG20160301001] Bułgarski producent kosmetyków z ponad 20 letnim doświadczeniem poszukuje partnerów do umów o 
świadczenie usług dystrybucji. Produkty firmy obejmują farby do włosów, produkty do pielęgnacji włosów i produkty do pielęgnacji ciała 
produkowane pod własną marką. Przedsiębiorstwo posiada swoje produkty na wschodnich rynkach europejskich i bliskowschodnich. 
Firma pragnie nawiązać długoterminowe kontakty z lokalnymi dystrybutorami z następujących krajów: Niemiec, Polski, Rosji, Grecji i 
Austrii. 

[BG / BOBG20160322001] Bułgarska firma aktywna w dziedzinie produkcji i sprzedaży sadzonek ziół i olejków eterycznych poszukuje 
partnerów zagranicznych (dystrybutorów) zainteresowanych promowaniem i sprzedażą ich sadzonek za granicą na podstawie umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 

[BG / BOBG20160414001] Bułgarski producent dziecięcych skarpet i damskich rajstop poszukuje umów dystrybucyjnych i / lub umów 
produkcyjnych (również pod marką klienta zgodnie z jego wytycznymi). Firma oferuje szeroką gamę krótkich skarpetek, podkolanówek, 
rajstop, legginsów, skarpet, wzorzystych rajstop i legginsów dziecięcych. Firma poszukuje partnerów z Niemiec, Węgier, Rumunii, Austrii, 
Rosji i Polski. 

[BR / BOBR20160218002] Brazylijska firma produkująca pasteryzowaną i mrożoną pulpę owocową z owoców tropikalnych w ponad 16 
smakach poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów zainteresowanych reprezentowaniem firmy i dystrybucją jej produktów 
na rynku UE, a także na całym świecie. Pulpa oferowana jest w opakowaniach: 400 g / 1 kg / 190 kg beczki. 

[BR / BOBR20160219002] Brazylijski dostawca tekturowych i plastikowych ścinek / wiórów poszukuje partnerów do podpisania umowy 
dystrybucyjnej lub handlowej i oferuje swoje produkty dla firm potrzebujących kartonowych i plastikowych wiórów do produkcji. Karton 
może być używany jako surowiec do produkcji opakowań, podczas gdy plastik może być stosowany jako surowiec dla firm przemysłowych, 
które wytwarzają wyroby z tworzyw sztucznych, takie jak krzesła, stoły i opakowania. Średnie obniżenie kosztów produkcji przy użyciu 
surowców wtórnych może wynosić nawet do 50%. 

[CY / BOCY20150302001] Cypryjska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości konstrukcji aluminiowych, poszukuje agentów i 
dystrybutorów za granicą, którzy reprezentowaliby i rozprowadzali jej produkty na terenie swoich krajów. 

[CZ / BOCZ20160108001] Czeska firma rodzinna posiadająca zakład tkający płótno posiada duże doświadczenie w produkcji materiału 
frotte oraz żakardu poszukuje pośredników handlowych i dystrybutorów. Firma posiada dział projektowy oraz oferuje wysokiej jakości 
tkaniny dające efekt masażu dla SPA, wellness, hoteli oraz opieki domowej, a także oferuje żakardowe ręczniki kuchenne. Firma oferuje 
również podwykonawstwo. 

[CZ / BOCZ20160304001] Czeski producent prasowanych na zimno części dla przemysłu motoryzacyjnego poszukuje partnerów 
zajmujących się prasowaniem, którym mógłby zaoferować współpracę na zasadzie podwykonawstwa lub umowy produkcji. Prasy będące 
na wyposażeniu firmy pozwalają zapewnić optymalną technologię produkcji oraz wykonawstwo najbardziej skomplikowanych kształtów. 
Firma dostarcza wyprodukowane elementy tłoczone wiodącym w świecie producentom samochodów. 



str. 3/17 

[Symbol	kraju		pochodzenia	oferty	/	nr	referencyjny]	treść	oferty	

[CZ / BOCZ20160321001] Czeska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją kuchennych i rzeźniczych noży wraz z akcesoriami, 
nożyczek, narzędzi ogrodniczych, przyborów do manicure i pedicure, sztućców, ostrzy do maszynek do mielenia mięsa i przetwarzania 
żywności, pozostałych wyrobów tnących używanych w kuchni, jest zainteresowana rozszerzeniem swojej działalności gospodarczej w 
innych krajach. Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy przedstawicielstwa lub umowy dystrybucji z hurtowniami lub 
przedstawicielami handlowymi. 

[CZ / BRCZ20160310001] Grupa czeskich specjalistów inżynierii lądowej z 3‐letnim doświadczeniem oferuje pełen zakres usług wsparcia 
dla firm, które chcą wejść na rynek czeski ze swoimi produktami w branży betonu i prefabrykowanych maszyn budowlanych. Poza 
usługami sprzedaży i marketingu, firma oferuje wsparcie organizacyjne i administracyjne. Firma poszukuje możliwości współpracy w 
oparciu o umowy handlowe i dystrybucyjne. 

[DE / BODE20160420001] Ta niemiecka firma jest aktywna w obszarze produkcji wody mineralnej. Jej specjalnością jest woda z lodowca z 
Islandii, oferowana na rynku konsumenckim w profesjonalnym opakowaniu typu "bag in box". Firma ma jeszcze kilka innych, unikalnych 
propozycji sprzedaży swojego produktu. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa lub umowy 
dystrybucji w zakresie sprzedaży poza UE. Partnerzy do umowy finansowej są także poszukiwani. 

[DE / BRDE20160209001] Niemieckie MŚP opracowało innowacyjne urządzenie fitness i poszukuje producentów i dostawców stalowych i 
aluminiowych komponentów dla swojego produktu. Wysokiej jakości urządzenie jest zdobywcą nagrody dlatego też jego części również 
muszą być wysokojakościowe jeśli chodzi o formę metalu oraz jakość procesów spawania. Firma poszukuje możliwości współpracy w 
oparciu o umowę produkcyjną lub podwykonawstwo. 

[DE / BRDE20160420001] Niemiecka firma jest specjalistą jeśli chodzi o ubrania robocze. Obecnie handluje wiodącą niemiecką marką i 
poszukuje nowych producentów wysokiej jakości ubrań w Macedonii, Bułgarii, Polsce, Albanii i Rumunii. 

[DK / BRDK20160405001] Mała duńska firma poszukuje dystrybutorów, którzy są w stanie dostarczać produkty ekologiczne dla dzieci, 
które mogą być wynajmowane w ich sklepie internetowym. Firma poszukuje produktów, których dzieci potrzebują w swoich pierwszych 
latach, takich jak wózki, foteliki samochodowe, zabawki, łóżeczka, przenośne łóżeczka i elektroniczne nianie. 

[EE / BOEE20160406001] Estońska firma tłumaczeniowa oferuje swoje usługi dla języków krajów bałtyckich oraz WNP. Firma oferuje 
usługi publikowanie zza biurka oraz tworzenia multimedialnych produktów edukacyjnych. Firma oferuje usługi 
podwykonawstwa/outsourcingu. 

[ES / BOES20151102001] Hiszpańska firma masarska z siedzibami w Katalonii i Ekstremadurze, z ponad pięćdziesięcioletnim 
doświadczeniem i wysoką jakością usług poszukuje dystrybutorów na rynkach europejskich. Firma zajmuje się produkcją szerokiej gamy 
hiszpańskich produktów, takich jak Szynka Iberyjska, ”tapas i pinchos”, carpaccio wołowe, rolady mięsne, burgery. Aktualnie firma obecna 
jest na rynkach: hiszpańskim, niemieckim i austriackim , ale dąży do wejścia na rynki europejskie poprzez współpracę z dystrybutorami. 

[ES / BOES20151106003] Hiszpańska firma specjalizuje się w wysokiej klasy coachingu biznesowym, poświęconym m.in. rozwojowi kultury 
korporacyjnej, zmianie pokoleniowej, mediacji w konfliktach i wspieraniu działań sprzedażowych. Firma posiada doświadczenie w 
sektorach rolno‐spożywczym, biotechnologicznym, przemysłowym i poszukuje podobnych organizacji w Europie oraz firm, które chcą 
rozpocząć prowadzenie działalności w Hiszpanii, zainteresowanych podpisaniem umów na świadczenie usług. 

[ES / BOES20160105001] Hiszpańska firma posiadająca ponad 15‐letnie doświadczenie w dziedzinie audio, poszukuje dystrybutorów 
sprzętu muzycznego w całej Europie. Aktualnie firma sprzedaje wysokiej klasy meble w niektórych portugalskich sklepach muzycznych, a 
nowe produkty spółki otrzymywały pozytywne komentarze w uznanych publikacjach audio oraz wśród ekspertów na lokalnym rynku. 

[ES / BOES20160122002] Hiszpańskie MŚP z sektora oprogramowania gier na telefony komórkowe oferuje pełne wdrożenie, integrację i 
utrzymanie usług subskrypcyjnych na portalach dla operatorów sieciowych. Firma oferuje usługi podwykonawstwa. 

[ES / BOES20160203002] Hiszpańskie laboratorium biotechnologii, specjalizujące się w zaawansowanych technologiach kwasów 
nukleinowych, oferuje wiedzę i sprzęt na wszystkich etapach badań nad genomem, od doświadczalnego projektowania do analizy danych. 
Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług. 

[ES / BOES20160208001] Hiszpańska firma specjalizująca się w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, opracowała eko‐innowacyjny 
system monitoringu on‐line, umożliwiający wczesne wykrycie wycieku węglowodorów w studzienkach pomiarowych od 2 cali i większych. 
System jest całkowicie bezprzewodowy, posiada certyfikat, jest łatwy w obsłudze, a jego instalacja zajmuje tylko 10 minut. Zasilany 
bateryjnie bez konserwacji może działać dłużej niż 7 lat. Firma poszukuje dystrybutorów, agentów, partnerów do umowy licencyjnej oraz 
partnerów do projektów europejskich. 

[ES / BOES20160216001] Firma której dotyczy ten profil to galicyjski (północno‐zachodnia Hiszpania) producent wina znany w bazie jako 
"Ribeira Sacra" który reprezentuje również komercyjnych producentów wina z innymi hiszpańskimi chronionymi nazwami pochodzenia jak 
również producentów posiadających własne piwnice, wszystkie pochodzące z doskonałych gatunków winogron. Firma poszukuje umów 
dystrybucyjnych oraz komercyjnych z potencjalnymi dystrybutorami w Europie. 
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[ES / BOES20160219002] Hiszpańska firma specjalizująca się w animacjach 3D oraz technologiach audio‐wizualnych, oferuje swoje 
doświadczenie i wsparcie techniczne dla szerokiej gamy produktów i usług z zakresu animacji komputerowej. Firma szuka współpracy 
biznesowej, technologicznej lub umowy współpracy z zakresu pomocy technicznej. 

[ES / BOES20160226001] Hiszpański producent szerokiej gamy urządzeń poprawiających efektywność w branżach związanych z 
pakowaniem towarów, poszukuje dystrybutorów, w szczególności sprzedających do firm zajmujących się eksportem na dużą skalę oraz 
eksportem owoców i warzyw. 

[ES / BOES20160301005] Młoda hiszpańska spółka specjalizuje się w badaniach i rozwoju nowych, innowacyjnych produktów. 
Opracowała opatentowany nowy system ratownictwa wodnego, który znacznie zwiększa szanse na uratowanie życia każdej osoby 
narażonej na ryzyko utonięcia. System ten może być używany na plaży lub w innych akwenach wodnych (rzeki, jeziora itp.). Firma planuje 
ekspansję na rynki międzynarodowe i oferuje swoje usługi na zasadzie licencji lub umów dystrybucyjnych. 

[ES / BOES20160314001] Hiszpańska firma komunikacyjna oferuje szeroki zakres usług wielojęzycznych. Oferowane usługi to: tłumaczenia 
pisemne i ustne, marketing cyfrowy, modernizacja oraz prowadzenie portali firm w mediach społecznościowych, pozycjonowanie stron, 
analiza i diagnoza w wymaganych językach. Firma chce nawiązać długoterminowe relacje poprzez podwykonawstwo lub w ramach umów 
outsourcingowych lub umów o świadczenie usług z tymi przedsiębiorstwami, które wymagają usług wielojęzycznych dla swoich strategii 
internacjonalizacji i / lub strategii internetowych za granicą. 

[ES / BOES20160314003] Hiszpański dostawca szerokiego wachlarza usług językowych, różnego rodzaju tłumaczeń (przysięgłych, 
specjalistycznych, itd.) i konsultacji w procesach tłumaczeniowych, lokalizacyjnych i internacjonalizacji, opracował innowacyjne 
rozwiązanie, aby pomóc niezależnym tłumaczom zarządzać ich przepływem pracy i procedurami administracyjnymi. Firma planuje 
sprzedawać oprogramowanie za granicą i poszukuje agencji handlowej i umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[ES / BOES20160316001] Hiszpańska firma dostarczająca dodatki do paliw stworzyła ekonomiczny, organiczny zestaw substancji 
pozwalający na produkcję stabilnej emulsji złożonej z biopaliwa i paliwa kopalnianego, zawierającej do 30% wody, co pozwala na 
zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji spalin. Firma oferuje swoje produkty składające się z ON i biodiesla w różnych proporcjach. Firma 
poszukuje agentów. 

[ES / BOES20160323001] Grupa naukowców z hiszpańskiego uniwersytetu zajmująca się badaniami i rozwojem w sektorze automatyzacji i 
tele‐kontroli, rozwija integralny system automatyzacji i tele‐kontroli. System ten pierwotnie przeznaczony był do zarządzania zakładami 
odsalania, ma również wiele zastosowań przemysłowych. Głównym innowacyjnym elementem tego systemu jest konsola zdalnego 
sterowania, który pozwala na dostosowanie poziomu automatyki / kontroli zakładu do potrzeb zarządzającego. Grupa badawcza 
poszukuje partnerów do podpisania umów finansowych. 

[ES / BRES20160322001] Hiszpańskie MŚP oferuje swoim klientom ekonomiczne, organiczne, tensoaktywne pakiety dodatków, które 
pozwalają stworzyć stabilne emulgowane paliwa i biopaliwa do 30% wody. Firma planuje rozszerzyć swój biznes i poza emulgatorami 
oferować maszyny miksujące pozwalające klientowi uzyskać końcowe emulsje. Poszukiwany rodzaj współpracy to joint venture dla 
procesu produkcyjnego i przejęcia sprzętu; rozważany rodzaj współpracy to również możliwość wzajemnej produkcji. 

[FI / BOFI20160310001] Niewielka fińska firma, która jest aktywna w produkcji konstrukcji drewnianych, chce sprzedać swój sprzęt i 
wysokiej jakości systemy do produkcji drewnianego wyposażenia i małych mebli ogrodowych na podstawie umowy przejęcia. Plany 
istnieją zarówno dla obecnych i przyszłych produktów ogrodowych, które mogą być wykonane z tego systemu produkcyjnego. 

[FI / BOFI20160323001] Fiński producent organicznych kosmetyków na bazie torfu, poszukuje europejskich dystrybutorów i agentów 
wśród np. sprzedawców bezpośrednich rozprowadzających kosmetyki organiczne, sklepów kosmetycznych, ośrodków spa, masażystów, 
salonów kosmetycznych. Oferowane produkty są całkowicie naturalne, a ich właściwości lecznicze pochodzą z, zawartych w torfie, 
substancji organicznych. 

[FR / BOFR20150925001] Francuski start‐up proponuje organizacyjny system dla informacji i dokumentów na bezpiecznej stronie web w 
trybie SAAS (software as a service). Oprogramowanie zapewnia ekstensywne środowisko dokumentacyjne dla biznesu i klasyfikację 
wszystkich dziedzin aktywności każdej organizacji. Jest łatwy do zarządzania bez wcześniejszej wiedzy komputerowej, na dedykowanym 
serwerze w bezpieczny sposób. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy dystrybucji. 

[FR / BOFR20160120002] Francuski start‐up zajmujący się oprogramowaniem, które umożliwia wykrywanie i ocenę ilościową składników 
organicznych i obliczeniach związanych z parametrami organicznymi rozwija technologię opartą na bazie danych oraz oprogramowanie do 
zarządzania analizą widmową, głównie za pomocą spektroskopii bliskiej i średniej podczerwieni. Rozwiązaniem jest dedykowane 
przedsiębiorcom zajmującymi się materą żywności organicznej, odpadami z potrzebami jakości i materii sterowania procesem. 
Rozwiązanie może być wdrażane w ramach umowy licencyjnej. 

[FR / BOFR20160215001] Francuska firma produkująca i promująca innowacyjną gamę laminowanych paneli z drewna dla budownictwa 
(podłogi, sufity, ścianki działowe i ściany konstrukcyjne) oferuje producentom w krajach europejskich współpracę na podstawie umowy 
licencyjnej. 
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[FR / BOFR20160218002] Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii cyfrowych w 
muzeach, galeriach sztuki, parkach rozrywki, itp., poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług. Firma 
dostarcza pełne rozwiązania technologiczne ‐ od pomysłu do wdrożenia. Wszelkie ośrodki, placówki, lub obiekty ukierunkowane na 
turystykę, wypoczynek, kulturę, zainteresowane modernizacją za pomocą narzędzi cyfrowych, mogą stać się potencjalnymi partnerami 
firmy francuskiej. 

[FR / BOFR20160224001] Francuskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń pomiaru siły. 
Firma oferuje cylindryczne, miniaturowe, wodoszczelne czujniki do pomiaru momentu i siły dla profesjonalistów z sektora morskiego. 
Pozwalają one na przeprowadzanie wysoce dokładnych pomiarów siły w warunkach zanurzenia. Firma chciałaby nawiązać współpracę 
poprzez umowy agencyjne i o świadczenie usług dystrybucji. 

[FR / BOFR20160304002] Francuska firma z siedzibą w Alpach oferuje usługi podwykonawstwa dla firm europejskich, które chcą kupić 
części z tworzyw sztucznych wyprodukowane metodą wtrysku. 

[FR / BOFR20160304003] Francuski producent zdrowych, dietetycznych i organicznych ciasteczek oferuje wytwarzanie swoich produktów 
pod innymi markami dla firm (np. liderów sprzedaży żywności organicznej). Firma poszukuje również partnerów do dystrybucji produktów 
pod marką własną (firmy dystrybucyjne). Firma chciałaby uzyskać dostęp do nowych rynków międzynarodowych w ramach umów 
dystrybucyjnych oraz umów produkcyjnych. 

[FR / BOFR20160314002] Francuska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu badawczego i do prób laboratoryjnych w sektorach: 
motoryzacyjnym, aeronautyki, dystrybucji energii i przemysłu biomedycznego, poszukuje dystrybutorów w krajach europejskich. 

[FR / BOFR20160317001] Francuski start‐up, który stworzył 100% organiczne napoje poszukuje agentów i dystrybutorów. 

[FR / BOFR20160322003] Francuska firma specjalizuje się w inżynierii i produkcji urządzeń przemysłowych do ogrzewania cieczy, gazów i 
ciał stałych. Ma uznaną markę w projektowaniu niestandardowych rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia płynów. Oferuje ona 
unikalną i opatentowaną koncepcję ogrzewania wszelkiego rodzaju cieczy. Produkt jest jednocześnie: modułowy, odporny na korozję, 
łatwy w użyciu i dostępny za rozsądną cenę. Firma poszukuje agencji handlowej i umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[FR / BOFR20160325002] Francuska firma z MŚP z siedzibą w Paryżu stworzyła nową koncepcję budowy domów i małych budynków, 
łatwych do przenoszenia w mniej niż 15 dni i adaptowalnych do celów budownictwa socjalnego. Te modułowe domy oferują 
niskokosztowe rozwiązania dla budownictwa socjalnego ale mogą być również używane jako biura czy miejsca spotkań. Firma oferuje 
współpracę partnerom posiadającym doświadczenie związane z prawem budowlanym, technikaliami i przepisami. Dodatkowym plusem 
będzie obecność na rynku budownictwa socjalnego i turystycznym. 

[FR / BOFR20160329001] Francuska firma specjalizująca się w niestandardowych i innowacyjnych rozwiązaniach w sektorze odżywczych 
produktów żywieniowych poszukuje umów produkcyjnych z firmami posiadającymi własną markę produktów do kontrolowania wagi 
ciała, suplementów diety, żywienia sportowego, zdrowej diety i żywności funkcjonalnej (przyjaznych dla osób z nietolerancją laktozy, 
bezglutenowych, zbilansowanych oraz produktów organicznych). Firma poszukuje partnerów handlowych zainteresowanych 
wprowadzeniem na rynki zagraniczne ich know‐how i istniejącej gamy gotowych półproduktów w Unii Europejskiej. 

[FR / BOFR20160330002] Francuska firma ‐ ekspert w dziedzinie precyzyjnych serwisów pogodowych, proponuje pomoc techniczną we 
wszystkich aspektach projektu meteorologicznego. Poprzez zintegrowanie wieloźródłowych danych z technologią, w tym radaru pasma X 
(radar X‐band), firma dostarcza szczegółowych informacji nt. rozległych obszarów (1500 km2) w wysokiej rozdzielczości przestrzennej i 
czasowej (rozdzielczość terenowa od 150 do 300 metrów), bardzo przydatnych w precyzyjnym zarządzaniu terenami rolniczymi lub 
przemysłowymi. 

[FR / BOFR20160408001] Ta francuska firma specjalizuje się w produkcji ultra‐wysokiej jakości wideo. Oferuje ona usługi od 
przygotowywania filmu do zakończenia, dla kin i firm produkujących dla telewizji, agencji zarządzających wydarzeniami, firma poszukuje 
partnerów mające dokładnie sprecyzowane potrzeby. Priorytetem firmy jest współpraca w drodze umów podwykonawczych ale umowy 
dotyczące usług mogą być również brane pod uwagę. 

[FR / BOFR20160425002] Francuska firma jest liderem na rynku fitness w swoim kraju i jest obecna za granicą za pośrednictwem 
dystrybutorów (w Europie i Chinach). Firma projektuje i produkuje szeroką gamę urządzeń do ćwiczeń pod pięcioma markami. Jej 
produkty są przeznaczone do użytku domowego i profesjonalnego, podczas rehabilitacji ale również do centrów fitness (hotele i kluby). 
Firma poszukuje dystrybutorów lokalnych, detalistów na rynku masowym oraz specjalistycznych stron internetowych. 

[FR / BRFR20151201003] Francuski producent malin poszukuje dostawcy organicznych olejków eterycznych stosowanych jako naturalny 
środek odstraszający szkodniki. Może to być również syntetyzowany geraniol. Francuska firma jest otwarta na każdego potencjalnego 
europejskiego dostawcę. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę produkcyjną. 

[FR / BRFR20160318001] Francuska firma specjalizująca się w maszynach przemysłowych dla przemysłu drzewnego poszukuje 
europejskiego, kanadyjskiego lub norweskiego producenta wciągarek lub łuparek drewna opałowego w celu zaprezentowania ich na 
rynku francuskim. 
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[FR / BRFR20160404001] Francuska marka odzieżowa projektująca i sprzedająca swoje produkty on‐line poszukuje partnera 
produkcyjnego z Południowo‐ Wschodniej Europy dla swojej kolekcji ubrań. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy produkcyjnej 
lub podwykonawczej. 

[GR / BOGR20160223001] Grecka winiarnia aktywna w branży turystyki winiarskiej poszukuje współpracy z biurami podróży 
specjalizującymi się w enoturystyce, aby promować swoje produkty i usługi. Greckie MŚP oferuje liczne autentyczne działania i 
doświadczenia oparte o produkty winiarskie (degustacja win, wycieczki po winnicach, festyny, wesela itp.). Idealnymi partnerami 
działającymi na podstawie umowy o świadczenie usług będą biura podróży z twórczym i entuzjastycznym zacięciem mogące aktywnie 
promować usługi firmy wśród lokalnych klientów. 

[HR / BOHR20160216001] Młoda chorwacka wynalazczyni zaprojektowała wielofunkcyjne biurko, które jednocześnie pełni funkcję stolika 
do wykonywania makijażu i biurka do pracy przy komputerze. Wynalazczyni poszukuje partnerów zainteresowanych zawarciem umowy 
licencyjnej. 

[HR / BRHR20160222001] Chorwacki sklep online z grami video, na konsole i innych powiązanych produktów oferuje swoje usługi jako 
dystrybutor. Firma szuka partnerów z branży IT, którzy chcieliby wejść na rynek chorwacki. Potencjalnymi partnerami są producenci gier, 
dealerzy i wydawcy. 

[HU / BOHU20160304001] Węgierska firma jest dystrybutorem i producentem wyrobów z leczniczego mułu z termicznego jeziora. Firma 
poszukuje producentów medykamentów, którzy chcieliby rozszerzyć swoją ofertę i rozwijać produkty oparte o ten surowiec. Firma 
oferuje po pierwsze dostawy w ramach umowy dystrybucji oraz dodatkowo wsparcie w formie umowy usługowej. 

[HU / BOHU20160309001] Węgierska firma zajmująca się planowaniem i rozwojem metod "szytych na miarę" w obszarze IT, poszukuje 
współpracy w ramach usług lub umowy outsourcingowej. 

[HU / BOHU20160322001] Węgierska firma oferująca wysokiej jakości innowacyjne produkty do paznokci dla profesjonalistów poszukuje 
hurtowników i importerów do współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej. Preferowane kraje: Polska, Finlandia, Dania, Szwecja, 
Francja. 

[HU / BOHU20160411001] Węgierski producent farmaceutyków i przedsiębiorstwo handlujące lekami, witaminami i odżywczymi 
produktami medycznymi poszukuje dystrybutorów dla swoich suplementów żywieniowych. Dystrybutorzy z szeroką bazą kontaktów 
wśród lekarzy oraz apteki są poszukiwane. 

[HU / BRHU20160324001] Węgierski dystrybutor sprzętu medycznego i urządzeń terapeutycznych szuka producentów wyposażenia do 
rekreacji, które mogłoby być używane po urazach, firma poszukuje również sprzętów do kuracji leczniczych używanych po operacjach. 
Firma chciałaby zostać wyłącznym dystrybutorem. 

[IL / BOIL20160314002] Izraelskie MŚP specjalizujące się w obróbce powierzchni metali i chemikaliach do platerowania opracowało nową 
technologię nieelektrolitycznego niklowania z użyciem tylko jednego składnika. Korzyści w stosunku do aktualnych technologii to 
niezwykłe aspekty efektywności kosztów, takie jak niskie i niekłopotliwe stosowanie metody, oszczędności materiału i czasu. Firma 
poszukuje agentów, dystrybutorów lub partnerów do joint venture. 

[IL / BOIL20160320001] Izraelski start‐up stworzył zaawansowaną edukacyjną platformę społeczną dla szkół. Pomaga szkołom zaspokajać 
potrzeby edukacyjne i socjalne, obejmuje miejsca do nauki, zarządzanie wydarzeniami, dystrybucję informacji, szybkie wiadomości oraz 
wiele więcej. Jest używana przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Firma poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w sprzedaży 
rozwiązań edukacyjnych dla szkół, samorządów lokalnych i ministerstw w celu partnerstwa opartego na prowizji od sprzedaży. 

[IS / BOIS20160415001] Islandzkie MŚP oferujące unikalny, zgłoszony do opatentowania usypiacz dla dzieci poszukuje dystrybutorów w 
UE i USA. Produkt ma postać lalki, która imituje bliskość opiekuna poprzez kojące dźwięki oddechu i bicia serca. Produkt jest efektem 
badań naukowych, które wykazały jak bliskość poprawia sen, zadowolenie i bezpieczeństwo. Firma poszukuje dystrybutora z ustaloną 
pozycją rynkową i kontaktami z klientami na rynku docelowym. 

[IS / BOIS20160418001] Islandzka firm, która produkuje produkty z kolagenu do pielęgnacji skóry i suplement diety w 100% z czystego 
kolagenu morskiego z dzikich ryb islandzkich poszukuje dystrybutorów. Produkty do pielęgnacji skóry pomagają utrzymać elastyczność 
skóry a badania wykazały, że spożywanie hydrolizatu kolagenu może pomóc zmniejszyć ból w stawach i zmniejszyć zmarszczki i drobne 
linie. Firma poszukuje partnera do umowy dystrybucyjnej lub handlowej. 

[IT / BOIT20151203004] Włoska firma z siedzibą w regionie Emilia‐Romania, zajmuje się i produkcją i sprzedażą szynki i wędlin. Firma jest 
uznanym i rozpoznawalnym w kraju producentem, posiada wiele certyfikatów oraz dużą zdolność produkcyjną. Przedsiębiorstwo 
opracowuje nową strategię działania i chce otworzyć się na rynki międzynarodowe. Firma poszukuje dystrybutorów. 
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[IT / BOIT20151210001] Włoskie przedsiębiorstwo funkcjonujące w branży obrabiarek od 2001 roku, jest producentemwiertarki udarowej 
z wewnętrznym silnikiem spalinowym. Jej wiertło stanowi idealny kompromis między poręcznością a mocą i ujawnia swoje właściwości w 
każdych warunkach środowiskowych, od pustyń Bliskiego Wschodu po szczyty Andów, czy lodowce Grenlandii, dając możliwość różnych 
zastosowań. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i / lub sprzedawców detalicznych, w celu sprzedaży produktów w innych krajach. 

[IT / BOIT20160210001] Firma z siedzibą we Włoszech ‐ aktywna w sektorze ICT, która specjalizuje się w cyfrowej strategii planowania, 
tworzeniu stron internetowych, aplikacji mobilnych, projektach UX, wszelkich procesów SEO oferuje partnerom zagranicznym swoje 
usługi, również w charakterze podwykonawcy. 

[IT / BOIT20160217001] Włoska firma posiadająca 15 letnie doświadczenie w procesie obiegu (filtrowania) wody, współpracująca również 
z włoską marynarką wojenną w celu zminimalizowania wpływu jej statków na środowisko, procesy logistyczne oraz porty, włącznie z 
zaolejonymi wodami, których źródłem są maszynownie statków, zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z 
zagranicznymibudowniczymi oczyszczalni ścieków i / lub wyposażenia w tym obszarze. 

[IT / BOIT20160222001] Włoska firma założona w 2012 roku specjalizuje się w sprzedaży nabiału. Głównymi dostawcami firmy są 
producenci mozzarelli bawolej, którzy reprezentują wiodący produkt.Firma sprzedaje również słodycze, pieczywo i wina, wszystkie 
produkty pochodzą z tego samego regionu.Firma poszukuje agentów i / lub dystrybutorów w celu sprzedaży swoich produktów w Polsce i 
Republice Czeskiej. 

[IT / BOIT20160302004] Włoska firma jest producentem słodkich i słonych przekąsek takich jak herbatniki maślane, drożdżówki, ptysie, 
pałeczki chlebowe, krakersy i grzanki. Firma poszukuje importerów. 

[IT / BOIT20160307001] Włoska firma oferująca od 1976 makaron (gładki, wypełniony) poszukuje dystrybutorów na rynkach europejskich 
(północna i wschodnia część Europy). Firma obecna jest na niemieckim rynku i zainteresowana jest dywersyfikacją swojej oferty. 
Nowoczesna forma dystrybucji jest jednym z kluczowych kanałów sprzedaży, ale firma zainteresowana jest również nawiązaniem 
współpracy z operatorami hoteli, restauracji, sklepami oraz firmami świadczącymi usługi cateringowe. 

[IT / BOIT20160308001] Włoska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji rolnej w szczególności produkcji przyczep. Firma 
poszukuje inny firm z Unii Europejskiej, które mają jus doświadczenie w sprzedaży maszyn rolniczych. 

[IT / BOIT20160309001] Firma z południowych Włochy oferuje wiele różnych kształtów makaronu. Jej produkty są wiodącymi 
makaronami w Kalabrii. Firma sprzedaje swoje produkty głównie na rynku włoskim ale ma również niewielki udział w rynku w kilku 
krajach europejskich. Firma chciałaby rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki zbytu. W celu osiągnięcia swoich celów, firma poszukuje 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. 

[IT / BOIT20160310001] Włoska firma zajmująca się handlem elektronicznym specjalizująca się w sprzedaży hurtowej i detalicznej 
typowych sycylijskich produktów spożywczych oferuje specjały (również dla wegan) z najbardziej wysuniętego na południe i 
śródziemnomorskiego regionu Włoch. Firma poszukuje rzetelnych hurtowników, agentów i dystrybutorów we wszystkich krajach 
europejskich. Chciałaby zawrzeć umowy przedstawicielstwa handlowego lub o świadczenie usług dystrybucji. Firma jest również 
zainteresowana joint venture. 

[IT / BOIT20160311001] Włoski wynalazca opatentował ergonomiczne, łatwe w użyciu narzędzie ogrodnicze, wielkie obcęgi (szczypce) do 
zbierania listowia, przystrzygania (przycinania) i wycinki krzaków. Wnioskodawca poszukuje partnerów wśród firm produkujących 
narzędzia i sprzęt ogrodniczy lub rolniczy. Poza umową produkcyjną, możliwość zawarcia umowy licencyjnej. 

[IT / BOIT20160316003] Włoski producent urządzeń mieszających dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i 
odżywek poszukuje dystrybutorów. Firma może również działać jako wyspecjalizowany podwykonawca dużych firm i dlatego oferuje 
nowym partnerom długoterminową współpracę w oparciu o umowy podwykonawstwa lub usług dystrybucyjnych. 

[IT / BOIT20160317001] Włoska firma zajmująca się promiennikowym i przemysłowym ogrzewaniem, odzyskiwaniem energii oraz 
klimatyzowania poprzez absorpcję działa biorąc pod uwagę środowisko naturalne oraz skupiając się na innowacjach i wdrażaniu nowych 
zastosowań. Firma poszukuje dystrybutorów. 

[IT / BOIT20160321001] Młoda i dynamiczna włoska firma, specjalizująca się w produkcji zaawansowanych technicznie produktów 
chemicznych do obróbki powierzchni poszukuje dystrybutorów i detalistów, w celu sprzedaży swoich produktów za granicą. Ponadto 
firma produkuje produkty nowej generacji oraz urządzenia do uzdatniania wody. Firma jest otwarta na partnerstwo na dostawę zarówno 
produktów jak i urządzeń do uzdatniania wody na podstawie umowy dystrybucyjnej lub/i umowy podwykonawstwa. 

[IT / BOIT20160323001] Włoska firma, producent niestandardowych mebli na zamówienie i poszukuje nowych końcowych detalistów i 
firm architektonicznych w celu rozszerzenia działalności eksportowej. 

[IT / BOIT20160323004] Włoska firma, która opracowała nową metodę produkcji napojów bezalkoholowych poszukuje dystrybutorów z 
doświadczeniem w sektorze spożywczym. Firma produkuje trzy napoje z segmentu premium: Aromatic Sparkling Cuvée, wódkę 
bezalkoholową oraz napoje o smaku dżinu. 
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[IT / BOIT20160329001] Włoska firma, która rozwinęła oprogramowanie do zarządzania w klubach golfowych, poszukuje partnerów, by 
wypromować swe produkty za granicą w ramach umowy o świadczenie usług lub umowy licencyjnej. Firma oferuje innowacyjny 
zintegrowany system niezbędny do wyposażenia klubu golfowego, zapewniając wysoką jakość i bezpieczne użytkowanie. Firma poszukuje 
partnerów w celu wprowadzenia produktu na rynki zagraniczne w ramach umowy o świadczenie usług lub umowy licencyjnej. 

[IT / BRIT20160216001] Mała firma z siedzibą w Rzymie poszukuje producentów (MŚP) dla swoich okularów z bambusa, które mają 
następujące funkcje: ramki wykonane z bambusa ze wstawkami tkaniny (które mogą być ostatecznie dostarczone przez włoskiego MŚP), 
zawiasy flex, podwójne zginanie w ramce. 

[JP / BOJP20160414001] Japoński producent kitu/mas uszczelniających poszukuje partnerów dystrybucyjnych lub przedstawicieli 
handlowych w celu poszerzenia rynków zbytu na rynkach europejskich. Ich produkt używany jest do wypełniania szczelin, stosowany 
głównie w przemyśle stoczniowym, kolejowych, budowlanym i samochodowym. Potencjalnymi partnerami powinny być m.in. firmy z 
ugruntowaną pozycją na rynku oraz z kontaktami do inżynierów instalacji elektroniki w wyżej wymienionych sektorach. 

[LT / BOLT20160310001] Litewska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wina z jagód i owoców poszukuje solidnych 
importerów i dystrybutorów, aby rozwinąć swoją sieć dystrybucji za granicą. 

[LT / BOLT20160322002] Litewska firma z sektora MŚP działa w sektorze obróbki metalu oferuje usługi podwykonawstwa. Firma posiada 
doświadczenie w produkcji niestandardowych wyrobów z metalu i podwykonawstwie przemysłowym. 

[LT / BOLT20160324001] Litewski MSP oferuje mineralny forsteryt (Mg2SiO4) wykonany z naturalnego serpentynitu poddanego obróbce 
cieplnej (wodorokrzemian magnezu ‐ Mg3Si2O5 (OH) 4).Obszar pochodzenia serpentynitu jest z Rosji. 

[LT / BOLT20160404001] Litewski MŚP produkuje ręcznie wyrabiane dywany z 100% przędzy. Dywany mają właściwości antyalergiczne i 
antybakteryjne i można je zamówić z katalogu lub też mogą być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami klienta. Poszukiwani partnerzy to 
architekci, projektanci i producenci mebli. 

[LT / BOLT20160425001] Spółdzielnia rolnicza z Litwy, posiadająca ponad 14‐letnie doświadczenie w hodowli piskląt brojlerów, planuje 
budowę ubojni drobiu i szuka podstawowego inwestora w ramach porozumienia finansowego lub umowy spółki. Inwestor zostanie 
wyposażony w całą infrastrukturę wymaganą w hodowli kurcząt brojlerów. Spółdzielnia oferuje również akcje innych spółek spółdzielni w 
ramach umowy nabycia udziałów. 

[LT / BRLT20160407003] Litewska firma specjalizująca się w kominach i produkcji komponentów metalowych poszukuje dostawców 
stalowych przełączników. 

[LT / BRLT20160407004] Litewska firma specjalizująca się w produkcji elementów metalowych i kominów szuka dostawcy uszczelek w 
celu zawarcia umowy produkcyjnej. 

[LT / BRLT20160407009] Litewska firma specjalizująca się w produkcji kominów i metalowych komponentów poszukuje dostawców 
pustaków wentylacyjnych. Pustaki wentylacyjne mogłyby być używane w budowaniu tuneli wentylacyjnych. Ich zadaniem byłoby 
dostarczanie świeżego powietrza z zewnątrz budynku i usuwanie zanieczyszczonego powietrza. 

[LV / BOLV20160215001] Łotewski producent gotowych tekstyliów domowych i odzieży poszukuje pośredników handlowych do 
dystrybucji swoich produktów ‐ pościeli, zasłon, odzieży, ręczników, serwetek, itp. 

[MK / BOMK20160225001] Innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się macedońska firma z sektora IT oferuje usługi produkcji gier 
klientom, którzy chcieliby tworzyć własne gry. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z partnerami zagranicznymi na 
podstawie umowy świadczenia usług lub umowy outsourcingowej. 

[MT / BOMT20160308001] Maltańska firma dostarcza rozwiązania dla druku 3D. Pomimo posiadania mocy produkcyjnych do tworzenia 
obiektów na zamówienie i tworzenia ekosystemu produkcyjnego istnieje kilka niedoskonałości w procesie wydruku 3D. Ten produkt 
usuwa te wady przy użyciu bezpiecznego, inteligentnego kleju, który znacznie ułatwia proces drukowania 3D utrzymując drukowany 
obiekt na swoim miejscu w trakcie drukowania. Firma oferuje usługi w zakresie dystrybucji lub umowy produkcyjnej w Polsce, USA i 
Wielkiej Brytanii. 

[NL / BONL20160224002] Holenderska firma opracowała innowacyjne oprogramowanie do zarządzania danymi. Chmury, rastery i 
wektory danych są kontrolowane w zintegrowanym środowisku. Dane mogą być sprawdzane za pomocą wszystkich atrybutów 
zdefiniowanych w elastycznych modelach danych. Model ten może być dowolnie skonfigurowany przez użytkowników końcowych i ma 
kilka opcji do importu, eksportu i pobierania danych. Firma poszukuje partnerów działających w branży energii oraz dostawców telewizji 
kablowej, a także usługodawców związanych z inżynierią poprzez umowy licencyjne. 

[NL / BONL20160315001] Holenderska rodzinna firma handlowa z doświadczeniem w obrocie przetworami spożywczymi, wyrobami 
cukierniczymi, napojami, produktami do domu i toaletowym poszukuje dystrybutorów i agentów. 
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[NL / BONL20160318001] Holenderska firma, jeden z największych w krajach Beneluxu sprzedawca ekologicznych, organicznych 
produktów, zdrowej żywności, posiadacz wielu własnych marek i reprezentant wielu dostawców na runku holenderskim i belgijskim, 
poszukuje nowych partnerów eksportowych ekologicznych i zdrowotnych produktów spożywczych. Poszukiwani dystrybutorzy lub 
przedstawiciele handlowi. 

[NL / BONL20160318003] Ta holenderska firma oferuje współpracę w ramach umowy usług dystrybucyjnych partnerom, którzy chcieliby 
sprzedawać jaj pokrowce na siedzenia skuterów i motocykli. Produkt daje wiele korzyści motocykliście. Potencjalni partnerzy winni mieć 
dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży. 

[NL / BONL20160405001] Holenderski dostawcą olejów, smarów i środków czyszczących przeznaczonych do stosowania w pojazdach i 
przemyśle sprzedaje produkty pod własną marką. Badania prowadzone we własnym laboratorium badawczo‐rozwojowym umożliwiają 
poprawianie właściwości preparatów smarowych i skutkują tworzeniem nowych rozwiązań dla swoich klientów. Firma oferuje również 
doskonałe doradztwo techniczne i wsparcie po sprzedaży. Aby rozszerzyć sieć dystrybutorów, firma poszukuje partnerów 
zainteresowanych współpracą w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[NL / BRNL20160413001] Holenderskie MŚP działa w sektorze spożywczym wysokiej jakości. Firma jest zainteresowana kontaktami z 
potencjalnymi partnerami, którzy mogą produkować (biologiczne) zdrowe produkty spożywcze (ambient / mrożone), który doskonale 
pasują do przekąsek. Holenderska firma jest w stanie wynegocjować różne rodzaje umów dystrybucyjnych, handlowych. 

[PE / BOPE20160301001] Peruwiańska firma produkująca organiczne i nieorganiczne ubrania dla dzieci (0‐3 lata) z bawełny najwyższej 
jakości (bawełna peruwiańska) poszukuje dystrybutorów. 

[PT / BOPT20160205001] Portugalska firma, producent szerokiej gamy materiałów budowlanych i wykończeniowych dla budownictwa: 
mebli kuchennych i łazienkowych, akcesoriów i innych produktów do wnętrz wykonanych z drewna i jego pochodnych, poszukuje 
agentów i dystrybutorów, aby promować i sprzedawać swoje produkty za granicą. 

[PT / BOPT20160217001] Portugalska firma typu "start‐up", z misją, by oprogramowanie zabezpieczające dostępne było dla wszystkich, 
ma do zaoferowania system automatycznego testowania zabezpieczeń, obsługiwany bez konieczności konfiguracji, czy posiadania 
doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa, generujący szybkie raporty, które mają pomóc firmom w szybkim wykrywaniu luk w 
zabezpieczeniach, a także w zaszczepianiu myślenia zorientowanego na bezpieczeństwo. Firma poszukuje partnerów, którzy bezpośrednio 
lub drogą outsourcingu opracowują oprogramowania bazujące na API i którzy byliby zainteresowani wdrożeniem tego rozwiązania w 
ramach umowy o świadczenie usług. 

[PT / BOPT20160222001] Portugalska firma z miasta Viseu produkuje wędliny, a także produkty wędzone, wina, sery i dżemy. Do 
produkcji swoich wyrobów firma używa wysokiej jakości wieprzowiny i innych wyselekcjonowanych składników. Wędliny są bardzo 
smaczne i wędzone tradycyjnie. Firma poszukuje partnerów handlowych w Europie, chętnych do dystrybucji i komercjalizacji jej 
produktów wędliniarskich poprzez zawarcie umowy o świadczeniu usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego. 

[PT / BOPT20160309002] Portugalski start‐up zajmujący się badaniami, rozwojem i wdrażaniem nowych usług i produktów 
farmaceutycznych poszukuje partnerów zagranicznych, zainteresowanych umowami joint‐venture. Firma opracowała system 
informatyczny wspierający zarówno profesjonalną służbę zdrowia jak i pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczących odpowiedzialnego 
samoleczenia. 

[PT / BOPT20160311001] Portugalska firma wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę w obszarze systemów transportowych i rynku, 
przy opracowywaniu rozwiązania dla pojazdów przewożących dużą liczbę osób (HOV ‐ High Occupancy Vehicles). Firma poszukuje 
partnerów do integracji tego rozwiązania w zakresie istniejących systemów HOV, czy systemów poboru opłat za przejazd (oferowane 
rozwiązanie mogłoby być tylko elementem dodatkowym w ramach istniejących urządzeń poboru opłat) lub w samochodach z systemem 
zarządzania drogowego. Firma jest zainteresowana współpracą na zasadzie umowy licencyjnej, wzajemnej produkcji, umowy dystrybucji. 

[PT / BOPT20160406001] Portugalska firma działa w ramach Sieci Planowania Ratunkowego (ERP) dla przemysłu włókienniczego, 
dziewiarstwa i sektora obuwniczego oferuje swoje oprogramowanie potencjalnym zainteresowanym w Europie. Firma poszukuje 
handlowych umów agencyjnych i umów licencyjnych z partnerami posiadającymi wiedzę w zakresie systemów i technologii 
informatycznych. Oprogramowanie pozwala na planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, zasobami ludzkimi i maszynami 
przemysłowymi. 

[PT / BOPT20160422001] Portugalska firma działająca w dziedzinie biotechnologii opracowała kilka innowacyjnych zestawów testowych 
do identyfikacji patogenów żywności, mających zastosowanie w diagnostyce bezpieczeństwa żywności i gwarantujących szybkie i 
dokładne wyniki. Firma poszukuje umów agencji handlowej/ usług dystrybucyjnych do sprzedaży tych produktów. 

[PT / BRPT20160414001] Portugalska firma, działającą w sektorze energii odnawialnej (wiatrowej i słonecznej) oraz efektywności 
energetycznej, poszukuje partnerstwa (umowy agencyjnej i / lub dystrybucyjnej) z innymi firmami, które posiadają innowacyjne 
rozwiązania/produkty energetyczne i poszukują ich komercjalizacji /dystrybucji. 
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[RO / BORO20150702002] Rumuńska firma specjalizującą się w wysoko precyzyjnych częściach, wykonanych w procesie obróbki 
skrawaniem, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy produkcji oraz podwykonawstwa. Firma oferuje projektowanie i 
produkcję różnych, niestandardowych elementów mechanicznych, wykonanych z różnych metali. Firma oferuje pełny cykl, od projektu do 
produktu końcowego, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii CAD / CAM. 

[RO / BORO20151030002] Rumuńska firma specjalizująca się w pergolach, elementach szklanych (zamknięte tarasy, zamknięcia 
balkonowe), tarasy, patia, meble i marki z Vera, oferuje swoje usługi w zakresie podwykonawstwa ‐ takie jak projekty pergoli, kształtek i 
innych usług technicznych dla firm zagranicznych. 

[RO / BORO20151124002] Położona w Siedmiogrodzie, mała firma rumuńska jest aktywnie zaangażowana w produkcję odzieży. Firma 
oferuje swoje usługi partnerom zagranicznym działającym w sektorze odzieżowym oraz chcącym poszerzyć swoje portfolio, na podstawie 
umowy o podwykonawstwo lub umowy produkcyjnej. 

[RO / BORO20151127001] Założona w 2010 w Transylwanii rumuńska firma zajmująca się uprawą drzew owocowych poszukuje 
dystrybutorów swoich owoców. 

[RO / BORO20151208003] Rumuńska firma z Transylwanii od ponad 10 lat zajmuje się produkcją spawanych podzespołów, montażem, 
projektowaniem i wykonawstwem systemów przenośnikowych i pokrewnych usług. Firma oferuje usługi podwykonawstwa partnerom 
branżowym. 

[RO / BORO20151221004] Rumuńska firma oferuje zintegrowane rozwiązania dla projektów rezydencjalnych nastawionych na luksusowe 
meble z litego drewna, rzeźby i dekoracje. Firma produkuje krótkie serie unikalnych mebli i akcesoriów drewnianych, takich jak kolumny, 
balustrady lub schody. Szczególność produktów wytwarzanych przez firmę polega na spiralnie kształtowanych elementach. Oferowana 
jest współpraca w formie umów podwykonawstwa lub dystrybucji. 

[RO / BORO20160120001] Rumuński wynalazca z uniwersytetu z północno‐wschodniej części kraju oferuje usługi projektowania i 
produkcji butów dla ludzi z problemami w poruszaniu się. Wynalazca szuka również możliwości nawiązania współpracy z agentami w celu 
promocji swoich wyrobów za granicą. 

[RO / BORO20160201005] Rumuńska firma oferuje wysokiej jakości produkty wzmacnianie włóknem szklanym oraz włókno szklane, 
produkowane zgodnie ze specyfikacją klienta, próbką lub projektem. Firma może wyprodukować formy lub używać form klienta. Firma 
poszukuje zleceniodawców. 

[RO / BORO20160202007] Firma rumuńska z dużym doświadczeniem w międzynarodowych kontraktach w zakresie motoryzacji 
proponuje swoje usługi jako producent lub podwykonawca części kutych na gorąco i usług nakładania powłok cynkowo‐niklowych. Firma 
wykorzystuje wysokiej klasy maszyny i urządzenia. Typowymi produktami kutymi na gorąco są: koła zębate skrzyni biegów, zębatki, 
półfabrykaty łożysk, kołnierze, itp. Galwanizacja cynkowo‐niklowa może być stosowane w odniesieniu do części metalowych, rur, prętów, 
sprężyn, itp. 

[RO / BORO20160215001] Rumuńska spółka z regionu północno‐zachodniej Transylwanii, specjalizuje się w wydobyciu i produkcji 
naturalnych zeolitów, które mogą być z powodzeniem stosowanych w kosmetyce, medycynie, rolnictwie, petrochemii, jako suplementy 
diety lub jako dodatki paszowe dla zwierząt, itp. Firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów za granicą. 

[RO / BORO20160222002] Założona w 2005 roku w Siedmiogrodzie, rumuńska spółka specjalizuje się w produkcji opakowań. Firma jest 
zainteresowana sprzedażą swoich produktów za granicą stąd też poszukuje zagranicznych dystrybutorów. 

[RO / BORO20160225001] Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji i przetwórstwie mięsa halal ‐ cielęciny. Firma restrykcyjne 
przestrzega islamskich zasad uboju i posiada dużą zdolność produkcyjną. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów działających w UE, 
zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, które specjalizują się w upowszechnianiu tego rodzaju produktów. 

[RO / BORO20160303002] Rumuński start‐up specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości rozwiązań dla konkretnych potrzeb 
biznesowych. Jego doświadczenie, ukierunkowane kreatywnością i inspiracjami, obejmuje szeroki zakres aplikacji, od prostych stron 
internetowych lub aplikacji mobilnych do złożonych systemów dystrybucyjnych, rozwiązań opartych na chmurze lub zaawansowanych 
usług typu "back end". Pożądani są partnerzy poszukujący zaawansowanej wiedzy informatycznej, zainteresowani pozyskaniem 
zleceniobiorcy lub outsourcingu usług oprogramowania. 

[RO / BORO20160310001] Firma z Rumuni, światowy dostawca badań morskich i oceanicznych projektuje i produkuje szeroką gamę LARS 
(Launch and Recovery System) rozwiązań systemowych wyciągarek w połączeniu z napędami elektrycznymi i hydraulicznymi. Firma 
opracowała kompletny asortyment wyposażenia pokładowego statków. W celu wzmocnienia swojej obecności na rynkach 
międzynarodowych, firma poszukuje dystrybutora. 
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[RO / BORO20160310002] Rumuńska firma z branży IT oferuje unikalne wszechobecne automatyczne rozwiązanie domowe dostarczane z 
algorytmami nauki zachowania użytkownika i funkcjami adaptacyjnymi, które replikują to zachowanie. Jest to system uczący i wdrażający 
środowisko, w którym użytkownik chciałby się znaleźć. Firma oferuje usługi podwykonawstwa partnerom zainteresowanym 
wbudowaniem tego nowego rozwiązania w inne systemy domowe. Dystrybucja ich produktów na rynkach międzynarodowych jest 
również w kręgu zainteresowań. 

[RO / BORO20160311004] Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji torebek oraz małych akcesoriów ze skóry, posiadających 
szczegółowe wykonanie. Firma potrzebuje trzech dni na produkcje próbki. Firma poszukuje partnerów, którzy chcieliby zlecić jej część 
swojej produkcji. 

[RO / BRRO20160225001] Rumuńska firma, z siedzibą w północno‐wschodniej Rumunii, specjalizująca się w imporcie i dystrybucji 
produktów promocyjnych, oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucji w całej Rumunii, a także joint venture z zagranicznymi firmami 
pragnącymi oferować takie produkty. 

[RO / BRRO20160316001] Rumuński producent eko nawozów dla rolnictwa, branży winiarskiej, leśnej, ogrodniczej, florystycznej oraz 
rozwiązań przeciwoblodzeniowych dla lotnictwa, lotnisk, autostrad i użytku w gospodarstwie domowym poszukuje dostawców 
następujących materiałów: monofosforanu, azotanu potasu i mocznika w proszku do użycia w procesach produkcyjnych. 

[RO / BRRO20160321001] Rumuńska firma specjalizuje się w naprawach i konserwacji wind i instalacji elektrycznych. Firma poszukuje 
producentów pojedynczych części do domofonów w celu zawarcia porozumienia produkcyjnego. 

[RO / BRRO20160330001] Rumuńskie MŚP specjalizujące się w produktach weterynaryjnych poszukuje zagranicznych dostawców karmy 
dla zwierząt, leków weterynaryjnych dla psów, kotów, rybek itp. oraz innych akcesoriów z Hiszpanii, Austrii, Włoch, Danii i Polski. 

[RO / BRRO20160419001] Rumuńska firma z siedzibą w Transylwanii, z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie krajobrazu, architektury 
i planowania zieleni zainteresowana jest znalezieniem zagranicznych producentów zielonego podłoża dachu, zielonych systemów 
dachowych i nawozów. Rumuńska firma poszukuje zagranicznych firm, tak aby wspólnie pracować na podstawie umowy handlowej lub 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

[RU / BORU20151206001] Rosyjska firma z Moskwy produkuje wyposażenie do wytwarzania napowietrzanego nieautoklawowego betonu 
(NAC) odpornego na wodę i mróz dzięki swojej strukturze o zamkniętych porach, jak również suchą wieloskładnikową mieszaninę 
porotwórczą oraz materiały budowlane, takie jak bloki, płyty, ścianki stosowane w budowie obiektów mieszkalnych i przemysłowych. 
Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów na usługi dystrybucyjne, produkcyjne lub joint venture. 

[RU / BORU20160119001] Rosyjska firma zlokalizowana w obwodzie penzeńskim, specjalizuje się w produkcji tektury falistej, opakowań z 
tektury falistej, wielowarstwowych toreb papierowych z uchwytami oraz surowców używanych do produkcji papieru w rolkach, farby i 
suchego kleju. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. 

[RU / BORU20160129001] Rosyjska firma z regionu Tomska jest producent naturalnych produktów spożywczych wytworzonych z dzikich 
roślin i owoców (naturalny miód z sokiem z jagód, dżem z szyszek sosny, olej z orzechów cedrowych, olej z igieł jodły i inne). Firma 
poszukuje partnerów handlowych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

[RU / BORU20160216001] Rosyjska firma produkująca kartonowe opakowania dla różnych wyrobów (bożonarodzeniowe, wysokiej klasy i 
reprezentacyjne, żywnościowe, do urządzeń medycznych i kosmetyków, zabawek, części samochodowych) poszukuje partnerów, 
dystrybutorów, sprzedawców zagranicznych do współpracy w ramach umowy usługowej lub dystrybucji. 

[RU / BORU20160316002] Rosyjska firma z regionu swierdłowskiego specjalizująca się w produkcji rosyjskiego miodu i wyrobów 
cukierniczych na bazie miodu poszukuje partnerów do nawiązania współpracy gospodarczej w ramach umowy agencyjnej lub umowy 
dystrybucyjnej. 

[RU / BORU20160316003] Rosyjska firma z Iżewska, producent kompozytowego wzmocnienia z włókna szklanego, poszukuje partnerów 
handlowych celem zawarcia umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej. Kompozyt zbrojony jest produkowany na sprzęcie Hi‐Tech z 
włókna szklanego z dodatkiem modyfikatora nanopolimerowego. 

[RU / BORU20160323003] Rosyjskie przedsiębiorstwo z regionu smoleńskiego produkuje walcowane na zimno elementy z blachy stalowej 
i aluminium dla branży budowlanej. Firma poszukuje partnerów do promowania swoich produktów w UE i innych krajach w ramach 
umowy dystrybucyjnej. 

[RU / BORU20160323004] Rosyjska firma specjalizującą się w produkcji tarcicy iglastej i brzozowej, oklein drewnianych, drewna 
opałowego, desek, poszukuje partnerów w UE w celu zawarcia umowy dystrybucji usług, komercyjnych umów agencyjnych. 

[RU / BORU20160323005] Rosyjski koncern z Nowosybirska specjalizuje się w produkcji składników pochodzących z surowców 
naturalnych (oleje, ekstrakty, suszone jagody, itp.) przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu, w tym kosmetycznego. Firma jest 
zainteresowana znalezieniem partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucji. 
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[RU / BORU20160323006] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji zakrzywionej (latoflex) sklejki fornirowej, wykonanej z brzozy, 
poszukuje pośredników handlowych w krajach UE. 

[RU / BORU20160421004] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji zielonego włókna i wyposażenia do instalacji cieplnych poszukuje 
partnerów w krajach UE do współpracy w ramach umowy usług dystrybucyjnych. Alternatywnie, dla większych zamówień na pewnych 
rynkach, firma może podjąć się też prac izolacyjnych na podstawie umowy usługowej. 

[SE / BOSE20160118002] Szwedzka firm działająca w obszarze elektronicznego projektowania domu rozwija dedykowane dla konkretnego 
klienta systemy obrazowania oraz inne rodzaje detektorów pobierania danych. Aby skrócić czas wprowadzania na rynek, dostępne są 
zestawy wstępnie zaprojektowanych czujników dla pobierania oraz dużego transferu danych do ponownego wykorzystania w nowych 
produktach. Firma poszukuje partnerów, zaangażowanych w badania i rozwój produktów, wymagających dedykowanego sprzętu oraz 
oprogramowania potrzebnego do poboru/przetwarzania danych/systemów obrazowania. 

[SE / BOSE20160310001] Szwedzka firma działająca w branży medycznej opracowała i wyprodukowała wyrób medyczny do absorpcji 
endotoksyny przy użyciu terapii pozaustrojowej z całej krwi u pacjentów z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym. Zabieg jest wolny od 
narkotyków, jest kompatybilny z dowolnymi maszynami CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy), konfiguracja jest łatwa i szybka. 
Jest to jedyny produkt w swoim rodzaju na rynku w chwili obecnej, a firma obecnie poszukuje dystrybutorów w Polsce i Niemczech. 

[SE / BOSE20160406001] Szwedzka firma zajmująca się oczyszczaniem wody, zamierza rozszerzyć swoją działalność na rynkach UE na 
podstawie umów komercyjnych. Specyficznym produktem oferowanym przez firmę jest system oczyszczania wody, spełniający 
wymagania dla wody pitnej zgodnie z normą UE. Idealnymi partnerami będą europejskie firmy inżynierskie z perspektywą globalnego 
oddziaływania. 

[SE / BOSE20160407001] Szwedzka firma, rozwijająca i produkująca systemy audio oraz świetlne systemy zabezpieczeń zainteresowana 
jest poszerzeniem działalność na rynkach międzynarodowych. Obecnie firma poszukuje partnerów w celu powołania wyłącznych 
dystrybutorów swoich produktów w zakresie bezpieczeństwa. Współpraca w oparciu o umowy na świadczenie usług dystrybucji. 
Docelowe rynki: USA, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Turcja. 

[SE / BOSE20160412001] Firma z północnej Szwecji, działająca w dziedzinie efektywności energetycznej opracowała i opatentowała 
urządzenie, które sprawia, że cieknąca, ciepła woda jest bardziej energooszczędna i komfortowa poprzez skrócenie czasu oczekiwania na 
wodę do osiągnięcia żądanej temperatury. Firma poszukuje partnerów do dystrybucji urządzenia na całym świecie. 

[SE / BRSE20160331002] Szwedzka firma z wyspy Gotlandii jest producentem i dystrybutorem ekologicznej żywności. Firma szuka 
dostawców ekologicznych/bio/świeżych produktów takich jak: cukier kokosowy, popcorn, orzechy, oleje, mąka, mieszanki płatków, 
suszone owoce, olej kokosowy i innych. Produkty byłyby sprzedawane w internetowym sklepie firmy ale również przez innych 
sprzedawców w Szwecji pod marką własną. Firma chce zawrzeć umowę produkcji. 

[SE / BRSE20160421002] Szwedzka firma produkująca elastyczne i innowacyjne wózki, które mogą być stosowane dla dzieci od 9 kg do 22 
kg i aktywnych rodziców "on‐the‐go". Szwedzka firma poszukuje producenta lub podwykonawcy teleskopowych mechanizmów i / lub 
kierownicy dla wózków. 

[SI / BOSI20160209001] Uznany słoweński producent zaawansowanego technologicznie inteligentnego oświetlenia LED poszukuje 
przedstawicieli handlowych (dystrybutorów, agentów) dla swoich produktów w dziedzinie oświetlenia przemysłowego, biurowego, 
ulicznego i drogowego. Przedsiębiorstwo chciałoby również nawiązać współpracę z firmami, które mogłyby uczestniczyć w publicznych i 
prywatnych przetargach na oświetlenie; które są elektroinstalatorami, jak również firmy zajmujące się utrzymaniem instalacji 
elektrycznych w budynkach. 

[SI / BOSI20160226001] Słoweński stolarz specjalizuje się w niestandardowym grawerstwie drewna, wyrobie atrakcyjnych, 
wykonywanych na zamówienie mebli z litego drewna, zabawkach itp. Poszykuje dystrybutorów swoich produktów oraz umów 
podwykonawczych. 

[SI / BOSI20160304001] Słoweńska firma specjalizująca się w zagadnieniach związanych z własnością intelektualną, jest gotowa 
zaoferować swoje usługi firmom w Europie. Ponadto firma poszukuje partnerów zaangażowanych w podobną tematykę, do współpracy w 
ramach umowy o świadczenie usług. 

[SI / BOSI20160316001] Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji certyfikowanych urządzeń i systemów do zbierania i filtracji kurzu 
w wymagających warunkach poszukuje dystrybutorów. 

[SI / BOSI20160317001] Słoweńska firma opracowała i produkuje maszyny i systemy do recyklingu i zmniejszania odpadów ze 
spienionego polistyrenu (EPS) dla różnych branż przemysłowych. Firma poszukuje dystrybutorów. 

[SI / BOSI20160317002] Słoweńska firma spawalnicza jest producentem opatentowanego stojaka na kule i laski inwalidzkie, wykonanego 
z tworzywa sztucznego. Stojak produkowany jest metodą wtryskową i nadaje się do użytkowania w różnych środowiskach (basen, szpital, 
dom, na zewnątrz, etc.). Firma poszukuje dystrybutorów. 
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[SK / BOSK20160311002] Słowacki producent ekskluzywnych dżemów i sosów z alkoholem jest zainteresowany zawarciem umowy z 
dystrybutorami. Firma poszukuje możliwości dystrybucji produktów w ekskluzywnych delikatesach, sklepach monopolowych, firmach 
cateringowych, hotelach i restauracjach. Atrakcyjny wygląd sprawia, że produkty te są odpowiednie do butików odzieżowych lub jako 
upominki dla lojalnych partnerów, klientów i pracowników. 

[SK / BOSK20160323001] Słowacka firma biotechnologiczna produkująca przeciwciała ze sklonowanych monospecyficznych królików do 
zastosowań w patologii klinicznej i badaniach poszukuje partnerów do dystrybucji. Firma ma na rynku 140 gotowych do użycia przeciwciał 
i te mogą być od razu przedmiotem dystrybucji. Jest również możliwość opracowania nowych przeciwciał dla nowych partnerów i 
wykorzystania proteomicznych usług w formie umów usługowej lub produkcyjnej. 

[TR / BOTR20151130004] Tureckie MŚP z sektora spożywczego oferuje kandyzowane suszone owoce. Produkty mogą być stosowane w 
ciastach i wypiekach, lodach i innych artykułach. Firma poszukuje nowych partnerów do dystrybucji na terenie Europy. 

[TR / BOTR20151202001] Turecka firma oferuje szeroką gamę produktów oświetleniowych LED zgodnie z potrzebami swoich klientów. 
Poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych, posiadających doświadczenie w sprzedaży opraw słonecznych i LED do ogrodu, 
pomieszczeń przemysłowych i oświetlenia drogowego w celu promowania i komercjalizacji swoich produktów do gmin, władz lokalnych, 
hoteli oraz innych miejsc publicznych w Europie. 

[TR / BOTR20151217001] Turecki instalator i producent specjalizujący się w proszkowym malowaniu roślinnymi powłokami poszukuje 
partnerów zainteresowanych jego usługami w charakterze podwykonawcy. Na rynku krajowym posiada już bazę klientów oraz prowadzi 
już działania ponadnarodowe poprzez ustanowienie kilku zakładów malarskich w różnych krajach. Firma zainteresowana jest nawiązaniem 
długotrwałych relacji poprzez rozszerzenie udziału w rynkach zagranicznych w wybranych krajach. 

[TR / BOTR20151231012] Turecka firma, z ponad 24‐letnim doświadczeniem w produkcji zamrażarek skrzyniowych i systemów 
konserwatorskich lody, poszukuje partnerów, którzy zainteresowani są dystrybucją produktów. 

[TR / BOTR20151231017] Turecka firma oferuje wydajną technologie przenośnego dojenia do zastosowania w hodowli bydła mlecznego. 
Firma poszukuje partnerów, mogących wykorzystać i / lub promować tę technologię. Oferuje umowy dystrybucyjne ‐ wraz z pomocą 
techniczną ‐ we wszystkich krajach sieci. 

[TR / BOTR20151231029] Turecka firma, produkująca panele podłogowe ‐ głównie do użytku na lotniskach, w centrach handlowych, 
biurach, centrach danych, szkołach i szpitalach ‐ poszukuje partnerów zdolnych do dystrybucji swoich produktów na nowych rynkach. 

[TR / BOTR20160204001] Turecka firma specjalizująca się w produkcji urządzeń wodno‐elektrycznych, poszukuje umowy nabycia, 
komercyjnej umowy agencyjnej lub wzajemnej produkcji w krajach europejskich. 

[TR / BOTR20160215002] Turecka firma badawcza znajdująca się w Izmirze zapewnia swoim klientom szeroki zakres usług 
laboratoryjnych w dziedzinie biologii molekularnej i genetyki. Firma poszukuje partnerów chętnych do korzystania z usług badawczych w 
ramach umowy o świadczenie usług. 

[TR / BOTR20160229001] Turecka firma z sektora biomedycznego, produkująca ponadkolanowe protezy sterowane mikrokontrolerem 
poszukuje dystrybutorów. Firma poszykuje partnera będącego w stanie zapewnić infrastrukturę do sprzedaży i marketingu produktu. 

[TR / BOTR20160308003] Turecka firma, działająca na rynku od 1987 roku, producent pasz i dodatków paszowych dla zwierząt 
przeznaczonych na rynek krajowy i międzynarodowy, poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów. 

[TR / BOTR20160308004] Turecka firma specjalizująca się w obróbce mechanicznej oferuje swoje usługi produkcyjne i inżynieryjne. Firma 
działa głównie w branży maszynowej, motoryzacyjnej i obronności. Firma może pełnić rolę współtwórcy w procesie usług produkcyjnych 
jako podwykonawca w ramach umowy produkcyjnej lub umowy outsourcingowej. 

[UK / BOUK20151201008] Spółka z Wielkiej Brytanii z siedzibą w Londynie poszukuje współpracy handlowej z przedsiębiorstwami 
działającymi w branży kamieniarskiej. Firma importuje, przetwarza i dystrybuuje naturalne kamienie w postaci płyt i wyrobów gotowych. 
Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów dystrybucyjnych i handlowych oraz agencji z którymi mogłaby nawiązać współpracę. Firma 
stara się współpracować z dystrybutorami, kamieniarzami, firmami budowlanymi, deweloperami i firmami działającymi w 
nieruchomościach. 

[UK / BOUK20160126002] Brytyjska firma produkująca cydr z jabłek pozyskiwanych z własnych sadów poszukuje dystrybutorów. Firma 
oferuje szeroką gamę produktów, m.in. sok z jabłek oraz ocet z jabłek. 

[UK / BOUK20160201002] Brytyjska firma księgowa zarejestrowana przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz 
akredytowana do prowadzenia rachunkowości w chmurze oferuje swoje atrakcyjne cenowo usługi prowadzenia rachunkowości on‐line i 
szuka umów usługowych z europejskimi firmami: aktywnymi w zakresie doradztwa, agencjami rekrutacji, agentami sprzedaży, 
przedsiębiorcami indywidualnymi, oraz pracownikami spółek, którzy korzystają z wykonawców, agentów i freelancerów w Wielkiej 
Brytanii. 
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[UK / BOUK20160204002] Brytyjska firma zajmuje się pomaganiem klientom w zrozumieniu jak stosowanie oprogramowania w chmurze 
może pozytywnie wpłynąć na ich firmy. Pomaga im przenieść swoje oprogramowanie do chmury i wspiera przy jego używaniu. Eksperci 
firmy rozumieją rynki branżowe i jak nowe technologie mogą pomagać w rozwoju firm. Firma oferuje swoje usługi firmom tworzącym 
nowe rozwiązania i poszukującym eksporterów od rozwiązań w chmurze. 

[UK / BOUK20160212002] Brytyjski producent systemów malarskich i farb do tworzenia linii na boiskach sportowych poszukuje 
dystrybutorów sprzętu sportowego i produktów malarskich w Europie. Dystrybutor musi wykazać się posiadaniem nawiązanej współpracy 
z klubami piłkarskimi i sportowymi oraz właścicielami innych obiektów z trawą / sztucznymi boiskami, bądź współpracy ze sprzedawcami 
hurtowymi lub detalicznymi, sprzedającymi farby tymże obiektom. 

[UK / BOUK20160217002] Specjalistyczna agencja pośrednictwa pracy z siedzibą w północno‐wschodniej Anglii oferuje swoją wiedzę dla 
europejskich przedsiębiorstw chcących zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. Firma może dostarczyć wykwalifikowanych i pół‐
wykwalifikowanych kandydatów, którzy są gotowi i zobowiązani do podjęcia pracy w Europie i którzy mają następujące obszary 
specjalizacji: operatorzy frezarek, maszyn ciśnieniowych, urządzeń czyszczących, operatorzy pomp, spawaczy, odkurzaczy przemysłowych i 
innych związanych z przemysłem. Firma oferuje umowę serwisową. 

[UK / BOUK20160218001] Brytyjska firma zajmująca się od ponad 40 lat produkcją specjalnie opracowanych odcieni w celu trwałego 
nanoszenia zmian koloru we wszystkich produktach murarskich oraz cegły, kamienia, zaprawy, poszukuje hurtowników i dystrybutorów 
wyrobów budowlanych, które są przedmiotem handlu. Firma poszukuje również firm do produkcji i sprzedaży swoich produktów w 
ramach umowy licencyjnej. 

[UK / BOUK20160219001] Brytyjski MŚP specjalizujący się w inżynierii białek w środowisku badań leków oferuje swoje doświadczenie w 
określaniu struktury białek za pomocą krystalografii rentgenowskiej. Firma oferuje swoje usługi dla mniejszych, rozwijających się firm w 
zakresie substancji farmaceutycznych, czynnych, rolniczych substancji chemicznych i rynków konsumenckich. Współpraca z tymi firmami 
będzie się odbywać na zasadzie umowy o usługach. 

[UK / BOUK20160222004] Brytyjska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości butelek do mleka z tworzywa sztucznego z 
polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) bez żadnych kosztów stworzenia oprzyrządowania (form) do ich produkcji. Firma poszukuje 
mleczarni europejskich dostarczających świeże mleko na lokalnym rynku. 

[UK / BOUK20160223003] Brytyjskie MŚP opracowało gamę suplementów diety nastawionych na zdrowie mięśni i kości dla ludzi w wieku 
50+. Firma dobrze się rozwija na rynku krajowym i obecnie poszukuje partnerów do dystrybucji na nowych rynkach. Partnerzy powinni już 
sprzedawać aptekom, supermarketom i innym sklepom z artykułami dla zdrowia. 

[UK / BOUK20160301002] Ta brytyjska firma poszukuje agentów i dystrybutorów dla przenośnych, dotykowych systemów 
dezynfekujących i sanitarnych wykorzystujących rewolucyjną technologię elektrostatycznego natryskiwania. Produkt skierowany jest na 
rynki komercyjne i zapobiega infekcji. Obecnie jest stosowany w miejscach takich jak szkoły i przedszkola, statki wycieczkowe, siłownie i 
szpitale. Firma poszukuje agentów i umów dystrybucji lub ewentualnego joint venture. 

[UK / BOUK20160301006] Firma z siedzibą w północno‐zachodniej części Wielkiej Brytanii specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
sprzętu laboratoryjnego dla przemysłu farmaceutycznego, biofarmaceutycznego i laboratoryjnego, poszukuje dystrybutorów lub agentów 
w Holandii, Danii, Szwecji, Austrii, Polski, Kanady, Meksyku. 

[UK / BOUK20160301007] Duży detaliczny sklep prowadzony przez rodzinę, posiadający doskonałą reputację na lokalnym rynku 
specjalizuje się w sprzedaży kreatywnego wyposażenia kuchni, akcesoriów do domu i ogrodu oraz upominków. Firma poszukuje 
franczyzobiorców. 

[UK / BOUK20160308001] Brytyjski producent i projektant ‐ zdobywca międzynarodowej nagrody w branży produktów oświetlenia 
zewnętrznego oraz mebli miejskich ‐poszukuje dystrybutorów i agentów. 

[UK / BOUK20160311002] Brytyjski producent i hurtownia materiałów litograficznych, drukowanych i wykończeniowych poszukuje 
dystrybutorów w Europie. Produkty skierowane są do druku wypukłego, litografii i przemysłowego druku offsetowego. Firma posiada 
duże zasoby i ma ponad 35‐letnie doświadczenie w branży poligraficznej. 

[UK / BOUK20160311004] Brytyjski uniwersytet poszukuje partnerów biznesowych, poszukujących wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, a konkretnie bezpieczeństwa danych, cyfrowej informatyki śledczej, oceny zagrożeń i kontroli dostępu. Uczelnia może 
współpracować z partnerami w konkretnych projektach na zasadzie umowy o świadczenie usług. 

[UK / BOUK20160314001] Brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu, rozwoju i produkcji wysokiej jakości, atrakcyjnych cenowo 
produktów medycznych (chirurgicznych, z zakresu anestezjologii, dróg oddechowych) jednorazowego użytku, poszukuje dystrybutorów, w 
celu poszerzenia swojej międzynarodowej sieci dystrybucji. 
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[UK / BOUK20160314003] Brytyjska firma technologiczna z oddziałami w USA, opracowała i wyprodukowała urządzenie diagnostyczne, 
które wykrywa naturalne cechy produktów spożywczych, dzięki zastosowaniu technologii bioimpedancji. Urządzenie posiada aprobatę 
oraz jest w trakcie procesu uzyskiwania oznaczenia CE. Firma poszukuje inwestorów, którzy posiadają własne kanały dystrybucji i / lub są 
zainteresowani wspieraniem komercjalizacji oferowanego urządzenia w czterech najlepszych supermarketach. 

[UK / BOUK20160315001] Brytyjska spółka z siedzibą w Londynie poszukuje podmiotów finansujących inwestycje kapitałowe (Anioły 
biznesu i venture capital) oraz długi w celu realizacji swoich projektów i nawiązaniu umów finansowych. Firma funkcjonuje w branży 
kamieniarskiej, a obszar działalności dotyczy hurtowni płyt granitowych, przetwórstwa płyt na płytki, blaty i inne gotowe wyrobów 
kamienne. Zajmuje się również badaniem i rozwojem kamieni syntetycznych oraz tematyką wykorzystywania i dostosowywania 
kamiennych narzędzi do potrzeb użytkowników. 

[UK / BOUK20160316001] Brytyjska firma ‐ importer, hurtownik i dystrybutor damskich kosmetyków oraz produktów do pielęgnacji 
włosów, produktów do przedłużania włosów oraz tresek poszukuje producentów lub innych dystrybutorów podobnych produktów, 
których mogłaby reprezentować. Firma ma ponad pięcioletnie doświadczenie w sprzedaży wiodących produktów dla kobiet w dużych 
supermarketach, hurtowniach, salonach piękności i firmach handlowych. 

[UK / BOUK20160316002] Brytyjska firma produkująca filtry wody poszukuje dystrybutorów zainteresowanych reprezentowaniem jej 
przed takimi klientami jak konsumenci, detaliści, hurtownie, hurtownie specjalistyczne oraz przedstawiciele handlowi. Firma oferuje 
umowę na wyłączność dla wybranych firm. Jej wyroby są wytrzymałe oraz wysokiej jakości. 

[UK / BOUK20160318001] Firma z Wielkiej Brytanii, z doświadczeniem w dziedzinie wykrywania narkotyków w wielu obszarach 
terapeutycznych proponuje swoją sieć ekspertów dla firm, uczelni i instytucji badawczych rozwijających nowe, aktywne czynniki 
terapeutyczne. Usługi oferowane przez firmę mogą pomóc partnerom pokonać szczególne wyzwania napotykane podczas realizacji 
swoich projektów i mogą pomóc im w dotarciu na rynek w sposób terminowy i efektywny. Poszukiwani są partnerzy do świadczenia 
umów o usługach. 

[UK / BOUK20160321002] Brytyjska firma oferuje cały zakres usług serwisowych, utrzymania budynków oraz zarządzania obiektami 
mieszkalnymi, przemysłowymi i przeznaczonymi na biznes. Firma zapewnia montaż, obsługę i konserwację urządzeń z elementami 
mechanicznymi i elektrycznymi. Firma jest sprawdzonym podwykonawcą w wielu projektach mieszkalnych, biznesowych oraz 
przemysłowych. Obecnie firma stara się zaoferować swoje usługi jako podwykonawca poza Wielką Brytanią. 

[UK / BOUK20160324001] Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w pielęgnacji włosów w oparciu o organiczne produkty, poszukuje 
dystrybutorów na nowo wprowadzoną, profesjonalną linię pielęgnacyjną. Oferowane produkty cechuje wysoka wydajność, zawartość 
100% naturalnych składników organicznych 

[UK / BOUK20160329001] Brytyjska firma zajmująca się doradztwem z zakresu oprogramowania, będąca srebrnym partnerem Microsoftu 
oferuje swoje usługi firmom zajmującym się tworzeniem oprogramowania mobilnego oraz dla platformy .NET polegające na wsparciu 
produkcji oprogramowania na zamówienie oraz pracy z zespołami tworzącymi oprogramowanie na zasadzie konsultacji pomagających 
podnieść wydajność pracy poprzez wprowadzenie zarządzania cyklem życia produktu. Firma może również współpracować bezpośrednio z 
firmami potrzebującymi wsparcia w tworzeniu oprogramowania na zamówienie. 

[UK / BOUK20160330001] Położona w północo‐wschodniej Anglii firma działająca w branży odżywek dla sportowców oferuje swoją gamę 
sportowych suplementów żywieniowych. Firma poszukuje dystrybutorów europejskich, którzy zaopatrują żywnościowo kluby sportowe, 
siłownie i innych detalistów. Firma oferuje umowę dystrybucyjną. 

[UK / BOUK20160331002] Brytyjska firma konsultingowa, zajmująca się koloidami od strony naukowej i badawczej, posiadająca 
udokumentowane doświadczenie w transferze wiedzy i doświadczeń laboratoryjnych na rynek, oferuje zaplecze badawcze, doradztwo i 
wyposażenie specjalistyczne w następujących obszarach: pomiary reologiczne; wielkość cząstek / rozkład wielkości; właściwości/cechy 
strukturalne; właściwości/cechy elektrochemiczne powierzchni; pomiary międzyfazowe; preparat / okres trwałości. Firma poszukuje 
partnerów do współpracy w ramach umowy outsourcingowej i umowy o świadczenie usług. 

[UK / BOUK20160331003] Mała firma brytyjska zajmująca się produkcją odżywek dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 8 lat poszukuje 
dystrybutorów i agentów handlowych. Produkty mają certyfikaty żywności organicznej. 

[UK / BOUK20160401001] Browar z Wielkiej Brytanii specjalizujący się w produkcji bezglutenowego piwa i cydru poszukuje 
dystrybutorów europejskich współpracujących z dużymi pubami i sieciami barów, hoteli i restauracji. Dystrybutor musi mieć 
doświadczenie w rynku piwowarskim. 

[UK / BOUK20160404003] Brytyjska firma programistyczna o 5 letnim doświadczeniu opracowała platformę sztuki, która emituje na 
żądanie wystawy sztuki współczesnej, gościnności, transportu publicznego i projekty architektoniczne. Firma poszukuje długoterminowej 
współpracy z doświadczonym partnerem do integracji cyfrowych wystaw sztuki w tych branżach w ramach umowy licencyjnej. 
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[UK / BOUK20160405002] Nagradzana brytyjska firma specjalizująca się w produkcji zdrowych produktów żywnościowych stworzyła 
naturalny baton energetyczny, zawierający mąkę ze świerszczy, produkt po raz pierwszy wprowadzony na rynek w Wielkiej Brytanii. Firma 
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w Niemczech, Holandii, Belgii, Danii. 

[UK / BOUK20160407003] Firma z Wielkiej Brytanii działająca w branży astronautyki i inżynierii specjalizująca się w rozwiązaniach 
konstrukcyjnych dla podsystemów kosmicznych i misji. Firma oferuje swoją wiedzę techniczną celem wspierania rozwoju nowych 
produktów oraz szkolenia / konsultacje celem ułatwienia szerszego dostępu do nowych i pojawiających się możliwości w ramach sektora 
kosmicznego. Firma poszukuje współpracy na podstawie umowy outsourcingowej lub o podwykonawstwo. 

[UK / BOUK20160425002] Brytyjskie MSP, które projektuje i produkuje lekkie węglowo‐ceramiczne systemy hamowania dla niszowych i 
luksusowych samochodów chciałoby zawrzeć umowy dystrybucyjne w szczególności w Chinach, Korei Południowej, Japonii, Jordanii, 
Egipcie i Izraelu. Ich produkty są wysoce innowacyjne, lekkie (redukcja CO2) i oferujące wyjątkową wydajność. 

[UK / BRUK20160218002] Brytyjska firma z branży oprogramowania z siedzibą w Londynie opracowała przyjazną platformę użytkownika, 
która ułatwia dostęp MŚP i innych organizacji do wysokiej wydajności obliczeniowej (HPC) zasobów Internetu z dowolnego urządzenia 
obsługującego. Platforma jest testowana na superkomputerach w Wielkiej Brytanii. Aby dodatkowo potwierdzić zastosowanie platformy, 
firma poszukuje partnera przemysłowego lub akademickiego, który operuje obiektami o dużej pojemności HPC, aby przetestować swoją 
platformę na własnych systemach w ramach umowy o świadczenie usług. 

[UK / BRUK20160223002] Brytyjska organizacja charytatywna prowadzi szkolenia dla młodych talentów w celu pokazania ich potrzeb 
szukania zatrudnienia w branży modowej i dziennikarskiej. Brytyjska organizacja jest zainteresowana pozyskaniem partnerów z sektora 
branż kreatywnych i mediów do joint venture w celu pomocy w rozwijaniu ich przedsiębiorczości zagranicą i potencjalnej współpracy przy 
programach pomocowych UE takich jak Erasmus i inicjatyw na rzecz włączenia społecznego. 

[UK / BRUK20160224003] Brytyjska firma pracuje jako agent dla producentów wyrobów do aranżacji i wykańczania wnętrz, produktów do 
majsterkowania. Firma posiada ponad 20‐letnie doświadczenie we wprowadzaniu małych, średnich i dużych producentów na globalny 
rynek. Brytyjska firma oferuje swoje usługi jako agent dla producentów ze wspomnianych powyżej sektorów. 

[UK / BRUK20160225001] Międzynarodowa sieć instytucji szkolnictwa wyższego jest zainteresowana utworzeniem partnerstwa w oparciu 
o joint venture z organizacjami edukacyjnymi z Centralnej, Południowej i Wschodniej Europy. Brytyjska firma jest liderem w 
międzynarodowej sieci szkolnictwa wyższego, ze względu na nacisk na rynek europejski brytyjska firma jest zainteresowana nawiązaniem 
partnerstwa z organizacjami z Europy w celu pomocy im w zdobyciu nowych rynków, specjalistycznej wiedzy oraz funduszy UE. 

[UK / BRUK20160307001] Brytyjska firma farmaceutyczna działająca w sektorze leków sierocych rozwija nową eksperymentalną metodę, 
dzięki której może zapobiegać zjawiskom i symptomom rzadkim genetycznie chorobom przewodu pokarmowego, dla których obecnie nie 
ma żadnych metod leczenia. Firma poszukuje partnerów w celu prowadzenia badań klinicznych na pacjentach dotkniętych tą rzadką 
chorobą do potwierdzenia skuteczności ich produktu. Przewidywany rodzaj współpracy to umowa usługowa. 

[UK / BRUK20160321001] Brytyjska firma projektowa, która rozwinęła innowacyjny produkt używany w branży rekreacyjnej, medycznej i 
sportowej szuka partnera w Europie. Partner miałby za zadanie wyprodukować i/lub dostarczyć aluminiowe regulatory klamry i pasy z 
anodową powłoką. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna lub usługowa. 

[UK / BRUK20160323004] Brytyjska firma poszukuje producentów kółek z niskim obciążeniem do krzeseł i wózków, a także systemów 
modułowych i oświetlenia liniowego. Produkty będą sprzedawane jako marka własna pod nazwą brytyjskiej firmy. Najlepiej jeśli partner 
będzie zlokalizowany w Europie ze względu na łatwość przewozu do magazynu w Wielkiej Brytanii. Poszukiwany rodzaj współpracy to 
umowa produkcyjna. 

[UK / BRUK20160401001] Brytyjski dostawca do NHS (National Health Service) i prywatnych szpitali specjalizujący się w projektowaniu, 
rozwoju i produkcji wysokiej jakości, korzystnych cenowo chirurgicznych, anestezjologicznych oraz jednokrotnego użytku rozwiązań 
poszukuje nowych i innowacyjnych produktów, które włączy do swojego portfolio w oparciu o umowę dystrybucyjną. 

[UK / BRUK20160408001] Brytyjska firma jest jednym z europejskich liderów w projektowaniu i produkcji siedlisk dla dzikiej przyrody, 
karmników i innych produktów naturalnych. Firma chciałaby używać biologicznych tworzyw sztucznych zamiast drewna do produkcji i 
szuka partnerów by zawrzeć umowę dostawy/produkcji. 

[UK / BRUK20160410001] Wielokrotnie nagradzana firma brytyjska z siedzibą na południowym wschodzie działająca w dziedzinie 
projektowania i produkcji produktów przyrodniczych z mocnymi kanałami dystrybucji chciałaby działać jako dystrybutor dla unikalnych 
produktów przyrodniczych. 

[UK / BRUK20160420003] Brytyjski dystrybutor chciałby zakupić produkty przeznaczone dla domu i branży prezentowej. Firma posiada 
700 dobrze rozwiniętych miejsc firmowych, począwszy od detalistów aż do dużych sieci 240 sklepów. Firma bierze udział w 3 głównych 
brytyjskich targach i posiada 7 agentów sprzedażowych na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Firma oferuje usługi dystrybucji. 
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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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