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W maju 2017 roku dodaliśmy 228 ofert. Statystyka w podziale na kraje: 

AM ....... 3 
AT ........ 2 
BA ........ 1 
BE ........ 6 
BG ........ 7 

BR ....... 1 
CN ........ 4 
DE ...... 16 
EE ........ 1 
ES ...... 11 

FI ......... 4 
FR...... 21 
GR ....... 3 
HR ....... 2 
HU ....... 3 

IE .......... 4 
IL .......... 2 
IT ....... 19 
JP ......... 1 
KR ........ 3 

LT ......... 4 
LV ........ 4 
MD ....... 1 
MK ....... 1 
MT........ 2 

NL ...... 12 
PE ........ 1 
PT ........ 5 
RO ...... 14 
RS ........ 1 

RU ..... 11 
SE ........ 2 
SG ...... 10 
SI ......... 6 
SK ........ 5 

TR ........9 
UA ........1 
UK ..... 25

 
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/) 
 

(nr referencyjny) TREŚĆ OFERTY 

(BOAM20161011001) Firma ormiańska produkuje biżuterię ze srebra. Znana jest na rynku lokalnym dzięki oryginalnym liniom 

produktów biżuteryjnych. Firma korzysta tylko z wysokiej jakości srebra, łącząc je w procesie produkcyjnym z kamieniami 

półszlachetnymi i emalią . Producent śledzi światowe trendy mody. Poszukuje dystrybutorów biżuterii w Europie i poza jej granicami. 

(BOAM20170309001) Armeńska firma z 85‐letnim doświadczeniem w produkcji konserwowanych owoców, soków naturalnych, 

warzyw marynowanych i przetworów warzywnych, poszukuje agentów i dystrybutorów. 

(BOAM20170322001) Firma z Armenii specjalizuje się w produkcji kosmeceutyków (odnowa, oczyszczanie, toniki lecznicze, spraye, 

nawilżane chusteczki, krople, kremy oraz żele). Firma poszukuje agentów i dystrybutorów, jak również joint‐venture. 

(BOAT20170217001) Austriacka firma szuka dystrybutorów (hurt i detal) zwłaszcza w Szwecji, Finlandii, krajach bałtyckich, Polsce, 

Bułgarii, Rumunii, Białorusi i Ukrainie. Dystrybutorzy powinni posiadać ugruntowaną pozycję w handlu winem. Austriacka firma 

produkująca wino, oferuje wina z typowych austriackich odmian winogron, które występują w lokalnym klimacie. Winogrona są 

przetwarzane w jednej z najnowocześniejszych winnic w Austrii. Każda butelka jest unikatowa. 

(BOAT20170310001) Austriacka firma produkuje ostrza przemysłowe używane w maszynach do toczenia i frezowania. Są oferowane w 

różnych stylach i rozmiarach, posiadają niezwykle ostre ostrza oraz kształt pozwalający na doskonałe obrabianie części. Firma 

poszukuje dystrybutorów. 

(BOBA20170227001) Bośniacka firma produkuje pompy smarujące i chłodzące dla przemysłu motoryzacyjnego (ponad 60 lat 

doświadczenia). Oferuje szeroki zakres pomp olejowych i pomp wodnych do samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników 

siodłowych, silników przemysłowych i innych. Jej pompy są stosowane w silnikach renomowanych producentów światowych. 

Asortyment obejmuje również zestawy części zamiennych, koła zębate, odlewy. Firma oferuje swoje produkty poprzez umowy 

podwykonawstwa i dystrybucyjne. 

(BOBE20160727001) Belgijska firma handlowa działająca od 1907 roku, posiadająca siostrzaną spółkę we Francji, specjalizuje się w 

dostawie surowców takich jak: koks, węgiel, żeliwo, stopy żelaza i inne dodatki dedykowane przemysłowi stali, metalurgicznemu, 

recyklingu, szklarskiemu, cukrowniczemu i chemicznemu. Przedsiębiorstwo poszukuje nowych dystrybutorów i agentów sprzedaży. 
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(BOBE20170208001) Belgijska firma, założona w 1986, jest producentem aluminiowych szklarni dla hobbystów. Firma poszukuje 

dystrybutorów w sektorze ogrodnictwa i rolnictwa. 

(BOBE20170222001) Belgijska firma założona w 2010 oferuje rozwiązanie "web‐to‐store" dla sklepów handlujących materiałami 

budowlanymi, restauracji oraz biznesów generujących przypływ klientów poprzez Internet, np. aplikacje stosujące geolokalizację. 

Firma pomaga markom i ich agencjom marketingowym w implementacji lokalizatorów sklepów na ich stronach WWW i w aplikacjach 

mobilnych. Firma poszukuje agentów handlowych posiadających doświadczenie w sektorze detalicznym oraz licencjobiorców. 

(BOBE20170308001) Belgijska firma, twórca innowacyjnego systemu budowy ścian bez użycia wody lub cementu, szuka agentów, aby 

rozwinąć działalność za granicą. 

(BOBE20170308002) Belgijski producent nowych napojów alkoholowych (15% alc/vol) opartych na bazie bogatych smaków ziół oferuje 

umowę usług dystrybucyjnych. 

(BOBE20170309001) Belgijska firma z filią w Polsce oferuje innowacyjne rozwiązania dla produktów pogrzebowych (w tym worków do 

transportu zwłok), koncentrując się na jakości i szybkiej dostawie tych artykułów zaliczanych do grupy pilnej konieczności. Firma jest 

zainteresowana rozszerzeniem działalności za granicą poprzez umowy dystrybucyjne. Brane jest także pod uwagę partnerstwo z 

firmami pracującymi pod szyldem prywatnym. 

(BOBG20161116001) Bułgarski producent maszyn rolniczych, takich jak suszarnie do ziarna, kompletne linie palletowe, ślimaki, 

suszarki do materiałów sypkich i maszyn czyszczących ziarna poszukuje dystrybutorów w całej UE. 

(BOBG20161214001) Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu spadochronowego i paralotniarskiego poszukuje 

partnerów do zawarcia umowy dystrybucyjnej na sprzedaż swoich produktów i umowy produkcyjnej.Wymagane jest , aby potencjalny 

partner posiadał doświadczenie w produkcji podobnego rodzaju asortymentu i możliwości ich późniejszej dystrybucji poprzez swoje 

kanały. 

(BOBG20170210001) Bułgarska firma specjalizuje się w: uprawie roślin esencjodajnych, takich jak róża Rosa Damascena, lawendy i 

ekstrakcji olejków, produkcji naturalnych kosmetyków, sadownictwie (wiśnie, jabłka, śliwki i brzoskwinie). Firma oferuje potencjalnym 

partnerom umowę finansową lub joint venture dla dalszego rozwoju zdolności produkcyjnych. 

(BOBG20170217001) Bułgarska firma rachunkowa i konsultingowa oferuje profesjonalne usługi księgowe, audytorskie i finansowe 

firmom zagranicznym zainteresowanym rynkiem bułgarskim i planującym otwarcie filii w tym kraju. Firma oferuje współpracę w 

ramach umowy usługowej. 

(BOBG20170223001) Bułgarska firma założona w 2007 roku i specjalizująca się w drukowaniu 3D przy użyciu technologii osadzania 

topionego materiału działa z powodzeniem w takich polach jak architektura, produkcja mebli, przemysł motoryzacyjny, projektowanie 

i dekoracja wnętrz. Firma poszukuje partnerstw podwykonawczych, umów usługowych lub joint venture z partnerami z UE. 

(BOBG20170309002) Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji odzieży dzianej dla dzieci poszukuje dystrybutorów. Firma 

produkuje głównie bluzy, swetry golfowe, tuniki i blezery dla chłopców i dziewcząt. 

(BRBG20170316001) Bułgarska firma z siedzibą w północno‐zachodniej Bułgarii jest bardzo aktywna w obszarze importu, dystrybucji i 

handlu meblami łazienkowymi i akcesoriami. Firma może świadczyć usługi transportowe i oferuje umowę agencyjną i / lub umowę 

dystrybucyjną, w ramach której może działać jako dystrybutor / przedstawiciel firm z Europy i poza nią. 

(BOBR20170313001) Firma konsultingowa z ponad 10‐letnim doświadczeniem w Brazylii i za granicą oferuje usługi wspierające 

innowacje, takie jak rejestracja własności intelektualnej i oznaczanie geograficzne oraz dostęp do finansowania publicznego w Brazylii. 

Firma może świadczyć międzynarodowe usługi handlowe oraz lokalną reprezentację innowacyjnych firm zainteresowanych rozwojem 

swojej działalności gospodarczej w Brazylii. 

(BOCN20160509001) Chińska firma od 2003 roku specjalizuje się w produkcji pneumatycznych odbijaczy gumowych. Osłona ta może 

być użyta na terminalu lub krawędzi statku, by zmniejszyć ogromną siłę uderzenia podczas cumowania. Może ona skutecznie uchronić 

statek lub terminal przed uszkodzeniem. Osłony są zazwyczaj wykonywane z produktów gumowych.Obecnie firma poszukuje 

dystrybutorów gumowych osłon na rynku europejskim na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji. 

(BOCN20170113001) Chińska firma specjalizująca się w produkcji i montażu elementów samolotów, może przyjąć zamówienia 

producentów części samolotowych od partnerów z Europy. Zakres działalności tej firmy obejmuje wytwarzanie elementów konstrukcji 

lotniczych, obróbkę powierzchniową, śrutowanie i obróbkę blachy. Firma poszukują producentów komponentów samolotowych, 

zleceń od potencjalnych partnerów europejskich za pośrednictwem umowy produkcyjnej. 
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(BRCN20170209001) Chińska firma poszukuje chemikaliów rolnych/nawozów/ dobrej jakości rolnictwa kontraktowego od 

europejskich producentów rolnych o dobrej jakości. Firma chce importować te produkty i dystrybuować je w Chinach. 

(BRCN20170216001) Chińska firma poszukuje dostawców wysoko jakościowej żywności na rynku europejskim, a następnie dystrybucji 

na rynku chińskim. Produkty żywnościowe, którymi firma jest zainteresowana, to wino, oliwa z oliwek, miód, cukierki, mięso wołowe, 

baranina i wieprzowina, orzeszki ziemne i sezam. Firma zainteresowana jest współpracą dystrybucyjną z potencjalnymi partnerami za 

pośrednictwem umowy dystrybucyjnej. 

(BODE20161129002) Niemiecka firma rozwija, produkuje i dystrybuuje wysokiej jakości, zaawansowane i innowacyjne urządzenia 

fotowoltaiczne o małej mocy. Firma opracowuje funkcjonalne, autarkiowe koncepcje zasilania spełniające precyzyjne wymagania 

klienta. W celu zbadania nowych możliwości rynkowych firma poszukuje agentów sprzedaży i dystrybutorów. Klientom przemysłowym 

firma oferuje umowy produkcyjne. 

(BODE20161215004) Niemiecka firma specjalizuje się w montażu elementów i jest dostawcą wysokiej jakości usług w uczciwej cenie, 

zdolnym do wykonywania pracochłonnych zamówień, wymagających zaangażowania siły roboczej. Dzięki swojej specjalizacji 

inżynieryjnej firma może zaspokoić konkretne potrzeby większości klientów, w tym kontrole jakości zlecone przez niego. Firma jest 

zainteresowana zawarciem umów produkcyjnych z klientami przemysłowymi z Austrii, Danii, Holandii, Polski i Szwajcarii. 

(BODE20161222002) Niemiecka firma realizuje transport samochodowy, transport chłodniczy, transport kolejowy i transport morski w 

Europie. Firma posiada obiekty w Rosji, Polsce, Białorusi i Kazachstanie. Firma posiada flotę powyżej 300. Firma jest w stanie 

dostarczyć rozwiązania transportowe i logistyczne dostosowane do wymagań klientów. Firma oferuje umowy serwisowe nowym 

klientom potrzebującym transportu w Europie. 

(BODE20161222004) Niemiecka firma realizuje transport samochodowy i transport chłodniczy w Europie. Spółka posiada flotę ponad 

100 pojazdów. Firma jest w stanie dostarczyć rozwiązania transportowe i logistyczne dopasowane do wymagań klientów. Firma 

świadczy usługi dla producentów lub firm logistycznych w Polsce i na Litwie, którzy potrzebują zdolności transportowych do Europy. 

Firma oferuje umowy usługowe. 

(BODE20161227002) Niemiecka firma turystyczna działa w charakterze biura podróży i organizatora wycieczek. Firma turystyczna 

znajduje się we wschodniej części Niemiec i oferuje trwałe pakiety podróży dla Brandenburgii. Firma poszukuje współpracy 

pośrednictwa handlowego z partnerami z całej Europy. 

(BODE20170110001) Niemiecka firma produkuje izolację z wysoko wydajnych włókien, takich jak węgiel, aramid lub włókna szklane. 

Stosowana technologia daje możliwość dostosowania produktu do zindywidualizowanych potrzeb klienta, pozwalając osiągać dowolne 

formy i kształty. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych lub bezpośredniego kontaktu z partnerami z następujących branż: lekkie 

technologie medyczne i inżynieryjne, sportowe i rekreacyjne. Ich celem jest wejście na nowe rynki i zawarcie umów dystrybucyjnych. 

(BODE20170207001) Niemiecka firma oferuje innowacyjne i dopasowane do potrzeb rozwiązania w zakresie ochrony przed słońcem 

oraz systemy rolet do wnętrz i na zewnątrz. Firma poszerzyła swój zasięg o nowy produkt, zmotoryzowany system rolety, który jest 

łatwy w instalacji, oferuje efektywne zaciemnianie i może być ponadto wykorzystywane jako przestrzeń reklamowa. Firma poszukuje 

dystrybutorów i przedstawicieli handlowych dla wysokiej jakości i opatentowanych produktów. 

(BODE20170207002) Niemiecki lider na rynku rozwija i produkuje innowacyjne systemy wałów sprężynowych, które mogą być 

stosowane w systemach ochrony przed słońcem i bramach rolowanych oraz w przemyśle.Firma poszukuje dystrybutorów i / lub 

przedstawicieli handlowych dla swoich wysokiej jakości opatentowanych systemów. 

(BODE20170209001) Dobrze znana niemiecka firma zajmująca się produkcją naturalnych olejów produkuje wysokiej jakości olej 

rzepakowy do gotowania i zastosowań technicznych. Firma poszukuje doświadczonych partnerów dystrybucyjnych we wszystkich 

regionach objętych siecią EEN. Partnerstwo jest planowane jako umowa dotycząca usług dystrybucji lub umowa agencyjna. 

(BODE20170210001) Niemiecki producent i dostawca rozwiązań z zakresu narzędzi do przemysłowego i miejskiego mierzenia 

przepływu i poziomu płynów poszukuje dystrybutorów. 

(BODE20170302001) Dobrze ugruntowana niemiecka firma działająca w dziedzinie produkcji węgla aktywnego wytwarza wysokiej 

jakości domieszkowany węgiel aktywny do zastosowań technicznych. Firma poszukuje doświadczonych partnerów dystrybucyjnych we 

wszystkich regionach objętych projektem EEN. Partnerstwo jest planowane jako umowa dotycząca usług dystrybucji lub umowa 

agencyjna. 
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(BODE20170309001) Niemieckie MŚP produkuje tkaniny z gliny użyteczne w dziedzinie materiałów budowlanych, podłoża 

gruntowego, systemów filtrujących, tynkowania ścian i konstrukcji stawów. Oferuje swoje produkty, sprzęt usługowy oraz wiedzę 

ekspercką na całym świecie w celu zawarcia umowy nabycia, umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy joint venture. 

(BODE20170316001) Niemiecka firma stworzyła stację elektrotermiczną, w skład której wchodzi sterownik do przekształcania 

nadmiaru prądu wytwarzanego przez system fotowoltaiczny w ciepło. Stacja zawiera wszystkie istotne elementy hydrauliczne i może 

być dopasowana we wszystkie systemy grzewcze i domowe. Stacja obniża emisję CO2 oraz koszty ogrzewania. Poszukiwani są 

partnerzy do współpracy w ramach agencji handlowej lub umowy o usługi dystrybucyjne. 

(BRDE20150730001) Niemiecka firma projektuje i produkuje wiatraki, wentylatory i dmuchawy dla branży motoryzacyjnej i do użytku 

domowego. Firma jest głównie dostawcą dla wyżej wymienionych branży i chce rozszerzyć i zwiększyć swoją produkcję, dlatego 

poszukuje partnera do produkcji w Europie Wschodniej. Współpraca na zasadzie joint venture. 

(BRDE20170330001) Niemiecka agencja pośrednictwa pracy z Saksonii szuka wykwalifikowanych pracowników do opieki w branży 

opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi, oraz w sektorze przemysłowym: elektryków, pracowników budowlanych, 

instalatorów sanitariatów, ogrzewania i systemów wentylacji oraz innych wysoko wykwalifikowanych pracowników. Firma chce 

zawrzeć umowę usługową. 

(BRDE20170406001) Niemiecka firma zajmująca się zaopatrywaniem szpitali, domów opieki szuka dostawców jednorazowych 

produktów medycznych. 

(BOEE20160914001) Estońska firma z doświadczeniem, specjalizująca się w systemach informacji geograficznej GIS, mapach i 

produktach mapowych oferuje swoje usługi jako podwykonawca, poszukuje dystrybutorów szerokiej gamy drukowanych map i 

produktów mapowych oraz chciałaby nawiązać kontakty z pośrednikami w zakresie usług związanych z systemami informacji 

geograficznej. Dodatkowo, firma jest otwarta na współpracę z firmami i/lub organizacjami badawczymi w zakresie projektów 

dotyczących systemów informacji geograficznej. 

(BOES20160722001) Hiszpańskie laboratorium z ponad 20‐letnim doświadczeniem produkuje i dystrybuuje dodatki do pasz oraz 

naturalne witaminy przy stosowaniu wiedzy i technologii farmaceutycznych. Firma poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem na 

rynku produktów medycznych i suplementów diety. 

(BOES20161227001) Firma ulokowana na Balearach specjalizuje się w produkcji piwa z użyciem najwyższych technologii i jest 

zainteresowana podpisaniem obustronnej umowy dystrybucyjnej głównie w północnych krajach europejskich. 

(BOES20161230001) Hiszpańska firma technologiczna wynalazła narzędzie sprzedaży produktów rekomendowanych przez 

promotorów i poszukuje inwestorów finansowych do rozwoju biznesu, inwestorów z kanałami dystrybucji w swoim kraju i za granicą, 

którzy mogliby korzystać z aplikacji. Produktem jest platforma online, która zachęca i monetyzuje słowo mówione, może służyć jako 

wydajne narzędzie dla MŚP dążących do osiągnięcia celów sprzedaży i zastąpienia kosztów osobowych. 

(BOES20170228002) Francuski franczyzodawca poszukuje franczyzobiorcy dla swojego innowacyjnego systemu do ręcznego wyrobu 

lodów i naleśników. Firma oferuje umowy franchisingowe dla partnerów z krajów UE i innych krajów. 

(BOES20170302001) Hiszpańskie MŚP specjalizujące się w nutraceutykach opracowało linię trzech niskokalorycznych innowacyjnych 

napojów w postaci żelu sporządzonych z naturalnych składników, które pomagają zarówno w lepszym śnie, wzmocnieniu systemu 

odpornościowego oraz kontroli masy ciała. Firma poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych, firm zainteresowanych 

podpisaniem umowy licencyjnej w celu sprzedaży swoich produktów. 

(BOES20170331001) Agencja turystyczna Basque (północna Hiszpania), pragnąc rozszerzyć swą dotychczasową ofertę, opracowała 

specjalne trasy turystyczne w mieście Bilbao i okolicy, oferując swoim partnerom i klientom usługi turystyczne dla podróżnych z 

niepełnosprawnością funkcjonalną i intelektualną. Firma oferuje również swoją wiedzę innym agencjom, które chciałyby rozwijać 

dostępność własnych tras turystycznych. Oba zakresy byłyby realizowane w ramach umowy o świadczenie usług bezpośrednich. 

(BOES20170405001) Hiszpańska firma opracowała edukacyjną platformę współpracy dla profesjonalistów biznesowych, która 

upoważnia członków do rozwoju talentu i wymiany wiedzy z użyciem szerokiej cyfrowej biblioteki biznesowej, socjalnej oraz narzędzi 

marketingowych. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów agencji handlowej. 
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(BOES20170405002) Hiszpańska inżynieryjno‐elektroniczna firma projektowa założona w 1987 roku, specjalizująca się w rozwiązaniach 

z zakresu automatyki zaawansowanej dla stoczni i armatorów, projektuje i produkuje konkurencyjne, w pełni dostosowane do potrzeb 

klienta automatyczne systemy sterowania pomieszczeniem kontrolnym: zintegrowany system monitorowania i sterowania alarmami 

(IAMCS) oraz oprogramowanie do stabilizacji obciążenia (Ładowanie komputera). Firma poszukuje dystrybutorów i agentów 

handlowych zdolnych promować sprzedaż w sektorze morskim, a także świadczyć usługi serwisowe i operacje rozruchowe. 

(BOES20170417001) Hiszpańska firma zajmująca się produkcją filmów wideo i animacji 3D dla sektora bio i zdrowia, pomagająca 

firmom farmaceutycznym, biotechnologicznym i medycznym w kampaniach marketingowych, rozpowszechnianiu produktów lub 

rozpowszechnianiu projektów, pragnie rozwijać działalność na rynkach europejskich i oferuje usługi oraz umowy z podwykonawcami. 

(BRES20170214001) Hiszpańska firma zajmująca się dystrybucją gazu z siedzibą na Majorce jest chętna do współpracy z wysokiej 

jakości specjalistami od produkcji gazu i zawarcia umowy produkcyjnej. Firma dostarcza gaz przemysłowy dla przemysłu spożywczego, 

napojów i przemysłu medycznego.Wytwarzane i rozprowadzane gazy to na przykład tlen, azot, argon, wodór, dwutlenek węgla, 

acetylen, tlenek azotu, mieszaniny gazów, gazy o wysokiej czystości, gazy medyczne, gazy spożywcze i hel 

(BRES20170404001) Hiszpańska firma z obszaru ICT poszukuje partnerów zagranicznych, którzy mogliby dostarczyć używane telefony 

komórkowe w celu ich odnowienia i nadania im drugiego życia lub ich recyklingu. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa 

agencyjna. 

(BOFI20161207001) Fińska firma, której zadaniem jest uczynienie z internetu bezpieczniejszego miejsca do komunikacji, stworzyła 

unikalną, niezwykle bezpieczną i łatwą w użyciu metodę zdalnego połączenia internetowego. Firma poszukuje profesjonalnych 

dystrybutorów do włączenia się w światowy zespół dystrybucji, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku na takie 

rozwiązania w Europie. 

(BOFI20170303001) Fińska regionalna agencja rozwoju biznesu oferuje profesjonalne doradztwo dla międzynarodowych firm chcących 

nawiązać i rozwijać działalność w regionie Helsinek. Współpraca opiera się na umowie o świadczenie usług. Usługi agencji obejmują 

np. dostarczanie dostosowanych do potrzeb firmy informacji z regionu, organizację zindywidualizowanych misji rozpoznawczych, 

inicjowanie współpracy (tzw. matchmaking), usługi tzw. miękkiego lądowania, udział w pilotażach oraz dostęp do finansowania 

publicznego i prywatnego. 

(BRFI20170310001) Fińska firma szuka producenta artykułów ogrodowych. Produkt składa się z 9m2 plastiku i metalowych części. 

Wymagane jest szycie prostej struktury podobnej do namiotu i produkcja nierdzewnych metalowych drążków z haczykami. Najlepiej 

jakby cały produkt był wyprodukowany i zapakowany przez jednego partnera, który może skorzystać z podwykonawców na inne 

części. 

(BRFI20170316001) Fińska firma zajmująca się stylem życia poszukuje producentów koszy na pranie i małych koszy łazienkowych, 

najlepiej w Europie. Kosze będą produkowane według fińskiego wzoru i wyłącznie dla nich. 

(BOFR20160920001) Francuska firma specjalizująca się w technice mechanicznej oferuje usługi z zakresu podwykonawstwa i produkcji 

dla firm przemysłowych zajmujących się głównie motoryzacją, lotnictwem i mechaniczną obróbką metali. Ich specjalnością jest 

spawanie mechaniczne, cięcie laserowe / plazmowe, cięcie tlenem, obróbka skrawaniem, malowanie, montaż oraz gięcie. 

(BOFR20161031001) Francuska firma z sektora MŚP to szybko rozwijająca się agencja wirtualnej reputacji. Przedsiębiorstwo 

opracowało przyjazne dla użytkownika narzędzie on‐line, umożliwiające zarówno klientom indywidualnym jak i firmom, kontrolę i 

ochronę ich reputacji w sieci. Banki, firmy ubezpieczeniowe mogą włączyć taką usługę w swoje polityki, by uzupełnić indywidualną 

ochronę swoich klientów, na podstawie umowy o świadczeniu usług. Firmy posiadające sieć sprzedaży detalicznej, które dbają o 

reputację swojej marki w sieci, również mogą używać tego narzędzia, by ją chronić. 

(BOFR20161110001) Francuska firma specjalizuje się w naturalnych kosmetykach do twarzy i ciała. Poszukuje dystrybutorów i / lub 

umów agencyjnych, głównie zlokalizowanych w UE. 

(BOFR20161220002) Francuska firma produkująca suszone owoce i warzywa oraz zdrowe przekąski poszukuje potencjalnych 

dystrybutorów lub agentów specjalizujących się w produktach dla smakoszy. 

(BOFR20170110001) Francuskie MŚP z Nowej Kaledonii sprzedaje innowacyjne hydroponiczne systemy pasz gwarantujące 

bezpieczeństwo i wysoką jakość żywności dla zwierząt gospodarskich. Firma chce zawrzeć umowy dystrybucyjne lub franchisingowe z 

firmami zainteresowanymi reprezentowaniem ich rozwiązań na swoim rynku. 

(BOFR20170216001) Firma z południowo‐wschodniej Francji specjalizująca się w rozwoju, imporcie i handlu okuciami i elementami do 

montażu mebli do wnętrz poszukuje pośredników, głównie w krajach UE i Szwajcarii, na podstawie umowy pośrednictwa handlowego. 
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(BOFR20170228001) Francuskie MŚP stworzyło nowe wzory koszy z intuicyjną identyfikacją optymalizujące sortowanie śmieci i 

pomagające firmom recyklingowym oszczędzać czas i pieniądze. Zostało również stworzone logo i marka. Firma poszukuje partnera 

gotowego do kupienia licencji, do wyłącznej produkcji i oferującej usługi dystrybucyjne w Europie. Partnerem zagranicznym może być 

firma z jakiegokolwiek sektora przemysłu produkcyjnego dystrybuująca pojemniki na śmieci. Rozważany rodzaj współpracy to umowa 

licencyjna, produkcyjna i dystrybucyjna. 

(BOFR20170301001) Francuskie MŚP sprzedaje inteligentny termostat, który zwraca uwagę na konieczność oszczędności energii. 

Klienci po powrocie do domu są witani w idealnej temperaturze, bez potrzeby programowania urządzenia. Dzięki smartfonom 

członków rodziny ogrzewanie jest dostosowywane w zależności od ich odległości od domu. Firma poszukuje dystrybutorów w całej 

Europie, którzy posiadają kontakty wśród wysoko rozwiniętych detalistów. 

(BOFR20170310002) Francuska firma specjalizuje się zarządzaniu zasobami naturalnymi i oszczędzaniem energii i opracowała kolumnę 

prysznicową oszczędzająca zużycie wody, która znacząco obniża koszty eksploatacji. Firma szuka producentów paneli prysznicowych i 

kolumn lub innych akcesoriów łazienkowych do dostawy swoich produktów na podstawie umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

Umowa dystrybucyjna na kolumny prysznicowe dla partnerów obsługujących rynki lokalne i krajowe jest również brana pod uwagę. 

(BOFR20170313001) Francuska firma stworzyła europejską markę odzieży i akcesoriów i poszukuje ekskluzywnego producenta / 

dystrybutora w Europie. Agencja poszukuje partnera gotowego do zakupu licencji, wyłącznej produkcji i świadczenia usług dystrybucji 

dla Europy. Partnerem może być dowolny rodzaj przemysłu produkujący i dystrybuujący sprzęt do odzież oraz akcesoria modowe: 

współpraca polegałaby na licencjach, umowach dotyczących produkcji i dystrybucji. 

(BOFR20170313002) Francuska firma zajmująca się projektowaniem i rozwojem produktów wspomagających życie dedykowanych dla 

seniorów poszukuje importerów / dystrybutorów zainteresowanych ustanowieniem lokalnej / krajowej sieci sprzedaży stojącej 

samodzielnie laski wspomagającej poruszanie się w ramach usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

(BOFR20170314001) Francuskie MŚP specjalizujące się w projektowaniu i produkcji barwników roślinnych i garbników do różnych 

zastosowań przemysłowych proponuje dopasowane do potrzeb rozwiązania zgodnie z potrzebami technicznymi i środowiskowymi 

partnerów. Centrum R&D umożliwia opracowanie innowacyjnych receptur.MŚP chciałoby współpracować z międzynarodowymi 

partnerami pochodzącymi z dowolnego sektora przemysłowego w ramach umów o świadczenie usług. 

(BOFR20170314002) Średniej wielkości francuska firma, zajmująca się rozwojem i produkcją czujników elektromagnetycznych i 

elementów pasywnych dla konwerterów, opracowała nową generację transformatorów z dzielonym rdzeniem i czujników różnicy 

ciśnień. Ich produkty są łatwe w instalacji, charakteryzują się większą dokładnością i wyższą czułością. Firma poszukuje dystrybutorów 

z branży elektrycznych urządzeń przemysłowych. 

(BOFR20170314003) Mała firma z Francji specjalizująca się we wsparciu zarządzania projektami (procesowym, rozwoju narzędzi, 

kontrolnym) jest zainteresowana joint‐venture w Europie do uzupełnienia gamy usług firmy. 

(BOFR20170320002) Przedsiębiorstwo z siedzibą w południowej Francji, zlokalizowane w obszarze słynącym z perfum i zapachów, 

oferuje perfumy niszowe (produkty kreatywne i wysokiej klasy) wyprodukowane we Francji z ekskluzywnych materiałów o wysokim 

stężeniu. Ich produkty nie są sprzedawane w perfumeriach sieciowych, ale tylko w alternatywnych perfumeriach. Firma stara się 

rozszerzyć działalność za granicę i poszukuje dystrybutorów i / lub agentów specjalizujących się w branży tupeciarskiej w UE. 

(BOFR20170331001) Francuska firma z siedzibą w Nowej Kaledonii opracowała zautomatyzowany system zanurzeniowy 

wykorzystujący bierne próbniki do ciągłego monitorowania wód, co zmniejsza interwencje człowieka i związane z tym koszty 

logistyczne. Spółka oferuje umowę handlową firmom przemysłowym lub inżynieryjnym z doświadczeniem w dziedzinie monitorowania 

wód. 

(BOFR20170411001) Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i dostawie sprzętu gastronomicznego zdobyła 

wiodącą pozycję jeśli chodzi o produkcję masła. Firma, która eksportuje już do ponad 50 krajów pragnie uzyskać dostęp do nowych 

rynków, dzięki współpracy z agencjami handlowymi specjalizującymi się w sektorze produktów mleczarskich. Firma jest 

zainteresowana umowami agencyjnymi. 

(BRFR20170314001) Francuska firma posiadająca know‐how w termoplastyce i wytłaczaniu i wtryskiwaniu kompozytu szuka 

długoterminowej współpracy z podobną firmą posiadającą ekspertyzę w termoplastyce oraz referencje od klientów z branży 

medycznej, pneumatyki/cieczy dla sprzętów przemysłowych. Możliwe umowy współpracy to współprodukcja, joint venture lub 

umowa przejęcia. 
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(BRFR20170331001) Francuska firma z obszaru napojów organicznych poszukuje nowych europejskich partnerów takich jak 

producenci, detaliści lub dystrybutorzy zdrowych i organicznych przekąsek (warzywne i owocowe chipsy, czekolady, batony owocowe) 

z marką własną w celu dystrybuowania ich we Francji. 

(BRFR20170403001) Francuska firma specjalizująca się w sprzedaży detalicznej sprzętu do łodzi poszukuje producenta rowerów, który 

może dostarczyć rowery składane i / lub elektrycznie składane rowery własnej marki (producent wyposażenia oryginalnego) w ramach 

umowy o produkcję. 

(BRFR20170418001) Francuska firma specjalizująca się w sprzedaży środków spożywczych chce poszerzyć swój asortyment 

produktów. Poszukują producentów mięsa, sera, produktów delikatesowych i wina. Firma oferuje umowy dystrybucyjne na całym 

świecie. 

(BOGR20161201003) Grecka firma usytuowana na Krecie, specjalizująca się w produkcji, pakowaniu i dystrybucji najwyższej jakości 

oliwy z oliwek oraz aromatyzowanej oliwy, poszukuje dystrybutorów na swoje ekskluzywne produkty. Zainteresowana jest zawarciem 

umów agencyjnych z doświadczonymi partnerami w sektorze rynku gastronomiczno‐hotelarskiego (HoReCa: Hotel, Restaurant, 

Catering/Café) w celu rozszerzenia sieci dystrybucji w krajach europejskich. 

(BOGR20170303001) Grecka firma specjalizująca się w analizie elementów skończonych (FEA), analizie strukturalnej, optymalizacji 

oraz materiałów lekkich posiada szeroką gamę metod analitycznych od przenoszenia ciepła oraz od charakterystyki lionowej statycznej 

do przejściowej, dynamicznej (awaryjnej), optymalizacji częstotliwości i zaawansowania. Firma szuka partnerów z różnych branż takich 

jak automotive, sporty motorowe, kosmicznej, morskie, produkcyjnej na podstawie umowy podwykonawstwa lub usługowej. 

(BOGR20170315001) MŚP z siedzibą w Grecji, posiadające wieloletnie doświadczenie w produkcji mebli dziecięcych głównie z drewna 

bukowego, poszukuje obecnie agentów i dystrybutorów w celu rozszerzenia swojej sieci partnerów za granicę. Firma chciałaby 

wprowadzić swoje produkty na nowe rynki, a rodzajem partnerstwa jest umowa agencyjna i / lub umowa dystrybucyjna. 

(BOHR20170124002) Chorwacki producent wyposażenia hal sportowych, sprzętów do teatrów, sal konferencyjnych oraz innych celów 

i akcesoriów poszukuje przedstawicieli (agencja pośrednictwa handlowego), a także oferuje współpracę w formie umowy 

produkcyjnej. 

(BOHR20170208001) Mała firma chorwacka znana z sprzedaży wysokiej jakości autochtonicznych produktów śródziemnomorskich 

poszukuje doświadczonych dystrybutorów do eksportowania swoich produktów i rozszerzenia swojej działalności na rynek europejski. 

(BOHU20161006001) Głównym profilem działalności tej węgierskiej firmy są media (drukowane i online), ale posiada również 

doświadczenie w tworzeniu stron internetowych oraz innowacji informatycznych. Firma tworzy kampanie medialne, profesjonalne 

spoty, systemy dźwięku i światła, systemy prezentacji cyfrowej i wideo. Firma oferuje również karty lojalnościowe. Firma szuka 

współpracy w ramach umowy o świadczenie usług. 

(BOHU20161208001) Węgierska firma oferuje usługi monitoringu biologicznego zgodne z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Są to 

m.in. profesjonalny monitoring biologiczny oraz tworzenie ocen oddziaływania na środowisko. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy jako podwykonawca lub dostawca usług w krajach UE. 

(BRHU20170314001) Węgierska firma zajmująca się handlem urządzeniami elektronicznymi chce ustalić długoterminową umowę 

kupującego i dostawcy z wiarygodnymi sprzedawcami konkretnych marek smartfonów z Europy. Głównym celem firmy jest znalezienie 

partnerów na greckim rynku, ale zainteresowane firmy z innych krajów europejskich są mile widziane. Firma chciałaby nawiązać 

współpracę w ramach umowy dystrybucyjnej. 

(BOIE20170131001) Irlandzka firma programistyczna poszukuje międzynarodowych partnerów do udzielenia licencji na trzy aplikacje 

dla różnych segmentów rynku podziału usług taxi. Trzy niekonkurencyjne aplikacje mogą być stosowane przez ogólnych publicznych 

użytkowników bądź tylko kobiety lub grupy LGBTQ. Wszystkie trzy platformy łączą zarejestrowanych użytkowników poprzez 

zintegrowane komunikatory i mapy czasu rzeczywistego i są dostępne do pobrania z iTunes i Google Play Store. 

(BOIE20170214001) Dynamiczna firma irlandzka specjalizująca się w projektowaniu, rozwoju i produkcji wysokiej jakości wyrobów z 

tworzyw sztucznych poszukuje współpracy w zakresie agencji handlowej, usług dystrybucji i umowy produkcyjnej z partnerami z 

branży farmaceutycznej, spożywczej i opakowaniowej). Usługi obejmują formowanie tworzyw metodą wtrysku i rozdmuchiwania. 

Portfolio zawiera butelki i słoje, nakrętki, wieczka, łyżki i ampułki, pojemniki na odżywki sportowe, buteleczki na pastylki. 

(BOIE20170216001) Irlandzka firma opracowała nowatorski bożonarodzeniowy produkt dla dzieci, który zawiera zarówno pięknie 

ilustrowaną książeczkę dla dzieci i miniaturowy kominek. Poszukuje ona odpowiednich dystrybutorów lub agentów na całym świecie, z 

którymi chętnie nawiąże współpracę. 
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(BRIE20161018001) Irlandzka firma z siedzibą w Dublinie pomaga start‐up'om rozwijać biznes poprzez inwestowanie. Firma oferuje 

umowy usług finansowych lub umowy usługowe uniwersytetom, inkubatorom i innym społecznościom start‐upów by promować 

możliwości inwestycyjne. 

(BOIL20170316001) Izraelska firma kładąca nacisk na rozwój, produkcję i wprowadzanie na rynek monitorów kardiologicznych i 

rozwiązań diagnostycznych zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z dystrybutorami w zakresie wyposażenia diagnostycznego 

na podstawie umowy świadczenia usług dystrybucji. 

(BOIL20170319001) Izraelska firma tworzy i produkuje dostępne bez recepty leki z unikalnym składem z dodatkową wartością 

medyczną. Firma opracowała butelkę jednorazową do nawadniających, smarujących i zwiększających nawilżenie oka kropli do oczu. 

Dawka jest wolna od konserwantów, do wielokrotnego otwierania i zamykania z gwarancją sterylności do 12 h, krople mogą być 

używane przez osoby noszące twarde gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe. Firma szuka agentów i dystrybutorów w różnych 

krajach. 

(BOIT20150904010) Zlokalizowana na północnym wschodzie Włoch firma specjalizuje się w produkcji betonowych elementów dla 

budownictwa i oczyszczalni ścieków przemysłowych. Poszukuje agentów lub dystrybutorów pośród działających w całej Europie 

podmiotów z sektora oczyszczania ścieków (przemysłowych i domowych), a także pracowni inżynierskich. Możliwa współpraca w 

oparciu o umowę na świadczenie usług, gdyż dodatkowo firma oferuje wsparcie techniczne, od konsultacji po projekt zakładu. 

(BOIT20161222005) Mała, innowacyjna firma, produkująca w sektorze stomatologicznym jest zainteresowana współpracą z agencjami 

handlowymi i dystrybutorami implantów stomatologicznych dla pacjentów i specjalistów. Jest to druga włoska firma pod względem 

doświadczenia i wielkości, działająca na rynku krajowym od ponad 30 lat z powodzeniem eksportująca w dziesięciu krajach. Firma 

inwestuje ponad 5% swoich obrotów w badania i rozwój. 

(BOIT20170214002) Od 30 lat włoska firma oferuje specjalistyczną wiedzę w zakresie obróbki i produkcji kształtowników rurowych, 

płyt i półproduktów kompozytowych wzmocnionych włóknami węglowymi, włóknem szklanym, kevlarem, aluteksem i żywicą 

epoksydową.Firma nawiązała współpracę z różnymi realiami biznesowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań 

przemysłowych wymagających wysokiego poziomu wydajności i dużej prędkości roboczej. Poszukuje międzynarodowych agentów 

handlowych za granicą. 

(BOIT20170216001) Włoska firma specjalizuje się w produkcji płytek elektronicznych i termostatów. Firma jest zainteresowana 

nawiązaniem kontaktu z zagranicznymi partnerami w celu zawarcia umów produkcyjnych (jako podwykonawca), umów usług 

doradczych i dystrybucyjnych w obu dziedzinach działalności. 

(BOIT20170223001) Włoska firma specjalizuje się w produkcji, składaniu oraz instalacji linii produkcyjnych ze stali nierdzewnej w 

fabrykach farmaceutycznych, spożywczych, kosmetycznych, nutraceutycznych oraz chemicznych oferuje usługi podwykonawstwa. 

(BOIT20170306001) Producent oliwy z oliwek na południu Włoch chce zbudować nowe kanały sprzedaży za granicą w oparciu o 

umowy dystrybucyjne i agencyjne. Firma prowadzi wszystkie fazy produkcji, a produkt uzyskiwany jest poprzez przetwarzanie 

lokalnych odmian oliwek. Jest to produkt oznaczony Chronioną Nazwą Pochodzenia (PDO). Firma chce umieścić swoje produkty w 

małym kanale sprzedaży detalicznej oraz w kanale HoReCa (Hotel/ Restaurant /Café). 

(BOIT20170307001) Włoska firma z Piemontu zajmuje się handlem ponad 500 artykułami żywnościowymi, takimi jak wędliny, kiełbasy 

i sery. Firma chciałaby wejść na rynki zagraniczne, wobec czego poszukuje dystrybutorów w krajach UE mających kontakty z sieciami 

supermarketów i delikatesami. 

(BOIT20170307002) Działająca od 1967 r. włoska firma, z siedzibą w regionie Piemont, produkuje tkaniny frotte, waflowe i bawełniane 

oraz rożne rodzaje szlafroków, odzieży domowej, odzieży sportowej, bielizny plażowej i odzieży wypoczynkowej. Firma jest jednym z 

europejskich liderów w dziedzinie tkanin frotowych, będąc jednym z najbardziej znanych dostawców stylistów i marek. Firma 

poszukuje umowy dystrybucyjnej i / lub umowy agencyjnej. 

(BOIT20170309002) Firma usytuowana we Włoszech zajmuje się handlem oraz eksportem wina i reprezentuje 10 małych włoskich 

winnic. Poszukuje specjalistów ds. marketingu i sprzedaży z doświadczeniem w branży lub ekspertów wina, którzy chcieliby 

przedstawić reprezentowane marki dystrybutorom win i importerom działającym w ich krajach. 
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(BOIT20170309003) Firma handlowa z Włoch chce wejść na nowe rynki zagraniczne i umocnić swoją obecność za granicą. Firma, 

działająca przede wszystkim jako dostawca w branży naftowo‐gazowej, chemicznej i przemysłowej, dostarcza w ramach umów 

serwisowych wysokonakładowe części zamienne do urządzeń elektrycznych i hydraulicznych oraz szuka firm z sektora na całym 

świecie, z którymi współpracuje w celu poszerzenia portfela klientów . Poszukują również dystrybutorów o dobrze ugruntowanej sieci 

kontaktów w sektorach zainteresowania. 

(BOIT20170309004) Włoska firma produkująca wina prowadzi sprzedaż na rynku krajowym. Osiągnęła zdolności marketingowe oraz 

zwiększyła moce produkcyjne i poszukuje importerów oraz dystrybutorów swoich produktów. 

(BOIT20170310002) Włoska firma, zlokalizowana w sycylijskiej prowincji Katania, specjalizuje się w sieciowaniu firm i 

internacjonalizacji usług. Firma reprezentuje za granicą usługi i produkty firm włoskich (Made in Italy) i oferuje katalog luksusowych 

wycieczek, które promują wyśmienitą włoską żywność, modę i działalność kulturalną.Firma chciałaby zawrzeć umowy pośrednictwa 

handlowego z biurami podróży i operatorami wycieczek w celu promocji katalogu wycieczek po różnych regionach Włoch. 

(BOIT20170310003) Firma z południa Włoch, która oferuje typowe produkty spożywcze pochodzące z regionu Kalabrii, chciałaby 

zawrzeć z pośrednikami handlowymi umowy pośrednictwa handlowego i umowy świadczenia usług dystrybucji, by dotrzeć ze swoimi 

produktami do hurtowników i sprzedawców detalicznych. Firma chciałaby wejść na zagraniczne rynki ze swoimi regionalnymi 

produktami takimi jak sery wina, makarony, oliwa z oliwek, sosy. 

(BOIT20170314001) Włoska firma specjalizuje się w przetwarzaniu marmuru, kwarcu, pokrytych żywicą. Chciałaby nawiązać 

współpracę z zagranicznymi firmami działającymi w branży budowlanej (studia architektoniczne/designu, salony wystawowe) na 

podstawie umowy produkcyjnej. 

(BOIT20170314002) Młoda włoska firma handlowa z Piemontu zajmuje się handlem wysokiej jakości kawą espresso. Firma poszukuje 

dystrybutorów posiadających kontakty w lokalnych sklepach spożywczych, u sprzedawców detalicznych oraz wśród firm HORECA. (bez 

wielkich sieci sklepów) 

(BOIT20170321001) Włoski producent systemów chłodzenia wodnego poszukuje pośredników handlowych / pośredników 

zainteresowanych promocją tego produktu. Firma obsługuje klienta, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego problemu 

chłodzenia wody w sektorze przemysłowym i innych zastosowaniach nie przemysłowych. Firma może świadczyć całą gamę produktów 

i usług pokrewnych jako projekt pod klucz. 

(BOIT20170323002) Producent, zlokalizowany na północnym wschodzie Włoch, oferuje odżywcze suplementy diety, organiczne 

surowce, ekstrakty ziołowe i bezglutenowe.Firma jest zainteresowana współpracą z doświadczonymi przedstawicielami handlowymi 

oferującymi produkty do tworzenia nowych przedsięwzięć i poszerzenia portfolio klientów.Poszukiwani partnerzy handlowi powinni 

mieć istniejącą sieć w sektorze parafarmaceutyków. 

(BOIT20170327001) Włoska firma specjalizująca się w prototypowaniu funkcjonalnym i działalności produkcyjnej oferuje usługi 

prototypowania i produkcję wykonanego na zamówienie oryginalnego wyposażenia w krótkim czasie.Firma chciałaby nawiązać 

współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego z przedstawicielami w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, USA i Rosji. 

Firma jest też otwarta na współpracę z pośrednikami w innych krajach. 

(BRIT20170303001) Włoska firma z Sycylii, lider w przetwarzaniu żywności na przetwory poszukuje wysokiej jakości surowców do ich 

produkcji. Firma poszukuje partnerów do umowy produkcyjnej. 

(BRJP20170327001) Japoński dystrybutor produktów drogeryjnych szuka producentów wysokiej jakości produktów do pielęgnacji 

włosów, koloryzacji i pielęgnacyjnych (innych niż kosmetyki) zainteresowanych rynkiem japońskim. 

(BOKR20161222001) Koreańskie MŚP opracowało rozwiązanie do mieszania dźwięku 3D (oprogramowanie i sprzęt) dla UHD (ultra 

wysokiej rozdzielczości). Zapewnia przyjazne dla użytkownika środowisko interfejsu, które zwiększa produktywność producentów 

dźwięku. Dzięki dwóm funkcjom monitorowania, lokalizacja dźwięku może być monitorowana przy użyciu tylko słuchawek zamiast 

wielokanałowego systemu głośników.Firma poszukuje długoletniego partnera handlowego lub dystrybucyjnego lub agenta 

handlowego. 

(BOKR20170216001) Koreańskie MŚP specjalizujące się w zintegrowanych systemach zabezpieczeń zapewniające różnorodne 

rozwiązania zabezpieczające dla przedsiębiorstw. Rozwiązania te można zastosować do nadzoru wideo, wykrywania włamań i kontroli 

dostępu. Firma ma nadzieję znaleźć partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani w roli dystrybutora lub agenta handlowego. 
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(BOKR20170217001) Koreańskie MŚP opracowało aparat fotograficzny, który konwertuje zwykły aparat, taki jak "lustrzanka" (cyfrowa 

lustrzanka pojedyncza) w aparaturę EFP, używaną w stacjach nadawczych. System zapewnia wysokiej jakości filmowanie na żywo w 

jakości 4K UHD (Ultra High Definition).Firma poszukuje wiarygodnego agenta handlowego i / lub dystrybutora z zapleczem 

technicznym w urządzeniach nadawczych w celu zapewnienia zarówno produktów, jak i usług technicznych. 

(BOLT20170130001) Litewska firma z ponad 11 letnim doświadczeniem w produkcji poduszek poszukuje partnerów do wejścia na 

nowe rynki w oparciu o umowy usług dystrybucyjnych, agencji handlowych lub produkcyjnych. Firma otworzyła linię produkcyjną 

standardowych poduch (puf, foteli i tapczanów) oraz poduszek na krzesła. Poza typowymi modelami firma oferuje indywidualne wzory 

na zamówienie, które mogą być stosowane do działań marketingowych, wnętrz hotelowych i innych. 

(BOLT20170222001) Litewskie MŚP działające w branży logistycznej szuka partnerów do eksportu / importu ładunków do / z Szwecji, 

Norwegii, Danii, Niemiec, Polski i Łotwy. Dodatkowo inne miejsca docelowe są dostępne na zapytanie. Firma poszukuje nowych 

partnerów do pracy w ramach umowy o świadczenie usług. 

(BOLT20170324001) Litewska firma, specjalizująca się w produkcji świeżych kosmetyków naturalnych, poszukuje pośredników 

handlowych (agentów, dystrybutorów, przedstawicieli) w ramach usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej. 

(BOLT20170405001) Litewska organizacja pozarządowa zajmuje się projektowaniem mebli i detali wnętrz (lampy, stolarka, zegary, itp.) 

z materiałów wtórnych ‐ tzw. "trash design". Zespół mocno wierzy, że wszyscy w społeczeństwie powinni dbać o środowisko i używać 

ponownie tych samych rzeczy. Firma chce pokazać, jak używane rzeczy mogą być ponownie wykorzystane i dlatego poszukuje 

pośredników handlowych (agentów i dystrybutorów), którzy będą ją reprezentować. 

(BOLV20170124001) Producent wyrobów mleczarskich z Łotwy poszukuje partnerów z sektora mleczarskiego i chce zaoferować 

produkcję wyrobów mleczarskich pod własną marką (umowa produkcyjna) lub umowę handlową na produkty własnej marki. 

Potencjalnym partnerem może być detalista, hurtownik, dystrybutor lub producent. Produkty spełniają wszystkie normy żywności 

ekologicznej i są certyfikowane w Unii Europejskiej. 

(BOLV20170217001) Łotewska firma informatyczna oferuje różne usługi tworzenia oprogramowania informatycznego ze szczególnym 

naciskiem na nietypowe rozwiązania. Firma poszukuje partnerów, którzy potrzebują zarówno nieskomplikowanych rozwiązań 

internetowych, jak i kompleksowych, rozbudowanych narzędzi i systemów korporacyjnych i oferuje współpracę na podstawie umowy 

outsourcingu. 

(BOLV20170309001) Ta łotewska firma zajmująca się obróbką metali, wytwarzająca wysokiej jakości produkty i świadcząca różne 

usługi powiązane, poszukuje zagranicznych partnerów, takich jak firmy produkcyjne czy firmy handlowe. Oferuje się jako 

podwykonawca do usług galwanicznych i / lub prac w ramach umowy produkcyjnej. 

(BRLV20170323001) Łotewska firma produkująca domowe środki do prania i detergenty do czyszczenia poszukuje producenta mydeł 

w kostce. Producent powinien być w stanie produkować ekocertyfikowane mydła w kostce pod marką własną. Rozważany rodzaj 

współpracy to umowa produkcyjna. 

(BOMD20170111001) Rodzinna firma z Mołdawii produkuje wysokiej jakości suszone śliwki i szuka nowych rynków do dystrybucji 

swoich produktów. Firma chce nawiązać długoterminową współpracę z firmami, które posiadają doświadczenie w handlu suszonymi 

owocami, ofiarując umowę dystrybucyjną i joint‐venture. 

(BOMK20170307001) Macedońska firma produkująca meble zgodnie z technologią o nazwie "solid surface" poszukuje dystrybutorów 

w Europie, mających kontakty w hotelach, laboratoriach, pracowniach architektonicznych oraz projektowych w celu stworzenia 

unikalnych projektów wyposażenia wnętrz. 

(BOMT20161111001) Firma z Malty jest studiem tworzącym gry i założonym w celu tworzenia zrównoważonego, pozytywnego miejsca 

pracy dla każdego pracownika. Wraz z młodym zespołem specjalistów i ponad 6‐letnim doświadczeniem, firma skupia się na grach 

typu free‐to‐play, aplikacjach wirtualnej rzeczywistości zarówno dla komputerów jaki i platform mobilnych. firma a poszukuje 

możliwości współpracy w oparciu o umowę o podwykonawstwo. 

(BOMT201611110011) Firma zajmująca się kompleksowym tworzeniem gier z siedzibą na Malcie powstała, aby tworzyć pozytywne 

miejsce pracy dla każdego pracownika. Firma posiada zespół złożony z młodych specjalistów z ponad 6‐cio letnim doświadczeniem, 

którzy skupieni są na tworzeniu bezpłatnych gier na rynek masowy, zarówno w rzeczywistości rozszerzonej jak i wirtualnej na 

platformy komputerowe oraz mobilne. Firma szuka subcontractingu. 
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(BONL20161025001) Holenderskie MŚP opracowuje internetowe duże aplikacje zawierające informacje o rynku krajowym dla celów 

handlu transgranicznego. Usługi, produkty i aplikacje informatyczne mają na celu zmniejszenie złożonych (dużych) danych do pojęć 

podstawowych i użytecznych zastosowań.Firma poszukuje współpracy z partnerami w tej dziedzinie i oferuje umowę nabycia, umowę 

agencyjną lub umowę joint‐venture. 

(BONL20170131001) Holenderskie MŚP oferuje platformę wymiany informacji medycznych i raportowania w chmurze, która pozwala 

szpitalom na bezpieczne i proste udostępnianie zdjęć.Firma poszukuje sprzedawców posiadających silną bazę klientów i wiedzy na 

temat rynku wymiany danych medycznych, aby działać w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy licencyjnej. 

(BONL20170314001) Duńska firma oferuje rozwiązanie służące do dostawy zamówień pocztą. Opracowana bezpieczna skrzynka 

depozytowa posiada inteligentne drzwi, które ułatwiają załadunek bez użycia kluczyka, ale otwarcie jest możliwe tylko przez 

uprawnioną osobę. Używając tego systemu osoba wysyłająca może dostarczyć przesyłkę na czas, dostawca wykonuje tylko jeden 

przejazd po przesyłkę i wtedy odbiorca nie musi czekać w domu na dostawcę. Firma szuka partnerów do sprzedaży produktu w swoim 

regionie na zasadach umowy dystrybucyjnej. 

(BONL20170327001) Ta holenderska firma specjalizuje się w drukowaniu 3D produktów przeznaczonych do codziennego użytku przez 

konsumentów i / lub do specjalnych zastosowań w przemyśle. Technika wytwarzania jest odpowiednia do małych serii lub nawet 

zupełnie unikalnych produktów. W celu rozbudowy sieci dystrybucyjnej firma poszukuje dystrybutorów w innych krajach europejskich 

do reprezentowania zakładów produkcyjnych firmy. Współpraca mogłaby być realizowana w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucji lub umowy agencji handlowej. 

(BONL20170328001) Holenderska firma projektowa specjalizująca się w opracowywaniu produktów, które ułatwiają życie rodzicom, 

stworzyła innowacyjny uchwyt typu klips. Ten klips mocuje pieluszkę lub inną tkaninę do budki wózka w inteligentny i innowacyjny 

sposób za pomocą magnesów. Wygląd i użycie klipsa jest proste, ale piękne jak cała marka. W celu sprzedaży produktu w wielu krajach 

firma poszukuje partnerów mających dobrą bazę klientów detalicznych produktów dla niemowląt i dzieci, którzy są zainteresowani 

współpracą w ramach umowy dystrybucyjnej. 

(BONL20170406001) Holenderski start‐up opracował innowacyjny szereg mebli dla dzieci. Jakość i modularny charakter umożliwia 

ponowne użycie elementów mebli, aby wydłużyć cykl życia i zatrzymać wspomnienia z tego okresu życia. Firma poszukuje partnerów z 

dobrymi kontaktami w sektorze mebli dla dzieci i zainteresowanych umową usług dystrybucyjnych. 

(BONL20170414002) Duńskie SME opracowało system kombinacji kompaktowych złóż biologicznych zraszanych. System zapewnia 

oczyszczanie biologicznych zapachów z gazów takich jak amoniak (NH3), siarkowodór (H2s), lotne związki organiczne (VOC), 

węglowodory itd. Do tej ekologicznej dezodoryzacji nie użyto żadnych chemikaliów. Firma oferuje umowę dystrybucyjną dla 

partnerów z kontaktami z przedsiębiorstwami takimi jak oczyszczalnie ścieków, rzeźnie itd. 

(BONL20170418001) Holenderska firma specjalizująca się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji opracowała portal logistyczny, 

który poprawia współpracę w ramach łańcucha dostaw towarów. Oprogramowanie wspiera spedytorów, brokerów i przewoźników w 

zarządzaniu ich działalnością. Poprzez kontrolę każdego etapu w procesie logistycznym, analizowana może być działalność dostawców. 

Firma poszukuje partnerów działających w branży logistyki z dużą bazą klientów, by zawrzeć umowy o świadczeniu usług dystrybucji. 

(BRNL20170224001) Holenderska hurtownia sprzętu do spawania szuka producentów lub dostawców unikalnych technologii 

powlekania laserem. W przemyśle technologie te są zwane "powdered flux equipment" (proszek spawalniczy) używane w procesie 

pokrycia termicznego i do spawania plazmowego poprzez nakładanie (PTA). Firma szuka partnerów, którzy będą oferować umowę 

dystrybucji lub umowę agencyjna. 

(BRNL20170328001) Firma z Holandii projektuje, produkuje i opracowuje damskie torebki i akcesoria wykonane z innowacyjnych 

materiałów. Do produkcji torebek, firma poszukuje nowego partnera, z którym nawiąże współpracę w oparciu o umowę produkcyjną. 

(BRNL20170413001) Dystrybutor produktów do pielęgnacji ciała z siedzibą w Holandii chce rozszerzyć swoją linię produktów. Firma 

poszukuje partnera, który może produkować i pakować organiczne tampony pod własną marką do dystrybucji do aptek i 

supermarketów w Holandii. Firma oferuje współpracę w ramach umowy produkcyjnej. 

(BRNL20170413002) Dystrybutor produktów do pielęgnacji ciała z siedzibą w Holandii chce rozszerzyć swoją linię produktów. Firma 

szuka partnera, który może produkować i pakować suplementy diety pod własną marką do dystrybucji do aptek i supermarketów w 

Holandii. Współpraca jest oferowana w ramach umowy produkcyjnej. 
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(BOPE20170310001) Peruwiańska firma z doświadczeniem na rynkach zagranicznych poszukuje w Europie dystrybutorów naturalnych 

jednorodnych czekolad z wyśmienitego peruwiańskiego kakao. Przedsiębiorstwo przyczynia się do poprawy warunków życia 

peruwiańskiej społeczności wiejskiej. 

(BOPT20160629003) Portugalska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i instalacji sprzętu wewnątrzzakładowego oferuje 

zintegrowane rozwiązania łączące standardowe oprogramowanie ze składnikami modułowymi. Firma posiada rozbudowane portfolio 

rozwiązań, w tym zautomatyzowane systemy pośredniego składowania, systemy dystrybucji opakowań, pionowe systemy 

przenoszenia i przenośniki. Firma szuka partnerów do komercjalizacji swoich rozwiązań za pośrednictwem agencji handlowych lub 

umów dystrybucyjnych. 

(BOPT20161229001) Portugalskie MŚP specjalizujące się w tworzeniu wysokiej jakości ekologicznych ram okiennych z włókna 

szklanego poszukuje partnerów w branży budowlanej zainteresowanych działaniem jako dystrybutorzy ich markowych produktów na 

swoich rynkach. Poszukiwanym modelem współpracy są umowy dystrybucyjne. 

(BOPT20170314001) Portugalska firma produkująca generatory z Certyfikatem CE jest zainteresowana znalezieniem dystrybutorów 

swoich produktów. Generatory wykonywane są według dowolnego projektu. Firma oferuje ceny fabryczne, gwarancje na wszystkie 

urządzenia, części zamienne i wysoką europejską jakość. Producent jest zainteresowany umową dystrybucji. 

(BOPT20170322001) Portugalska firma z siedzibą w małym mieści w centralnym regionie Portugalii produkuje wysokiej jakości dżemy i 

suszone owoce. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów na rynku europejskim na podstawie umów o świadczeniu usług dystrybucji i 

pośrednictwa handlowego. Produkty firmy są wytwarzane zgodnie z wymaganiami HACCP i posiadają certyfikaty bio. 

(BRPT20170404001) Portugalska firma, start‐up założony w 2016r. świadczy usługi architektoniczne i zarządzania projektami oraz 

wykonuje prace budowlane i konserwacyjne w budynkach. Firma szuka dostawców materiałów budowlanych takich jak: płyty gipsowe, 

drewno i ramy do okien. Firma chce zawrzeć umowę produkcyjną. 

(BORO20161024002) Rumuński producent wyrobów stalowych (różne części i podzespoły zaworów przemysłowych w przemyśle 

naftowym, meble metalowe i akcesoria do zastosowań przemysłowych, tłoczone i walcowane) zamierza zawrzeć umowę dotyczącą 

usług dystrybucyjnych, umowę produkcyjną oraz podwykonawstwa w celu dotarcia do nowych rynków.Firma produkuje wyroby 

oparte na potrzebach klientów i dostawach dla zrównoważonej branży budowlanej i naftowej oraz innych branżach pokrewnych. 

(BORO20161216001) Rumuńska firma poszukuje dystrybutorów do komercjalizacji mobilnych urządzeń do czyszczenia poduszek i 

kołder. Urządzenia są przystosowane do recyklingu starych kołder i poduszek, które w końcu procesu otrzymują nowe powłoki. Przyszli 

dystrybutorzy winni mieć doświadczenie w dziedzinie suchego czyszczenia. 

(BORO20161216002) Rumuńska firma rodzinna specjalizuje się w produkcji naturalnych mydeł, badanych pod kątem zgodności z 

prawem krajowym i unijnym. Firma poszukuje dystrybutorów na terenie UE. 

(BORO20161217002) Firma rumuńska doświadczona w produkcji niestandardowych kabli aluminiowych i miedzianych ‐ sztywnych i 

elastycznych, przeznaczonych dla różnych urządzeń przemysłowych poszukuje MŚP zainteresowanych outsourcingiem ich produkcji. 

Chcieliby podpisać umowę z producentami i podwykonawcami. 

(BORO20170130004) Małe przedsiębiorstwo rumuńskie jest firmą produkcyjną z wieloletnim doświadczeniem głównie w produkcji 

elementów metalowych przez obróbkę na zimno, na bazie wtryskiwania, wytłaczania, spiekania i technologii walcowania.Firma 

poszukuje partnerów zainteresowanych umowami dotyczącymi produkcji lub podwykonawstwa na produkcję elementów metalowych 

i kieruje swoją ofertę do różnych branż. 

(BORO20170209001) MŚP z Rumunii, posiadające duże doświadczenie w grach wideo i ich programowaniu, pracujące głównie z 

wydawcami gier wideo w USA, poszukuje nowych partnerstw w ramach umów o podwykonawstwo / outsourcing. Gry opracowane 

przez firmę ‐ z grafiką lub bez niej ‐ dostosowane są do różnych urządzeń: mobilnych (działających na smartfonach Apple, Android i 

smartfonach / tabletach firmy Microsoft, a także czytnikach Amazon Kindle) i komputerach stacjonarnych (działających w systemach 

operacyjnych Windows lub Apple) . 

(BORO20170220001) Firma rumuńska zajmująca się od 7 lat hurtową sprzedażą naturalnych produktów żywnościowych i tzw. 

superfood artykułów spożywczych szuka partnerów, takich jak firmy zajmujące się dystrybucją produktów. Na życzenie firma może 

produkować wyroby pod cudzą marką. Firma chciałaby współpracować z partnerami biznesowymi w ramach umowy dystrybucyjnej. 
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(BORO20170227002) Firma rumuńska jest producentem opartej na chmurze, innowacyjnej platformy integrującej infrastrukturę 

zarządzania relacją z działem transportu, magazynem i dostawcami. Firma oferuje usługi abonamentowe dla klientów ‐ firm 

logistycznych zajmujących się zarządzaniem transportem przy użyciu platformy. Poszukiwaną współpracą jest umowa agencyjna z 

firmą z UE, która będzie działać jako przedstawiciel handlowy platformy. 

(BORO20170308001) Rumuńska firma rozwinęła fermę jesiotrów w 2007 i pierwszy narybek osiągnie dojrzałość latem 2017. W 2014 

firma otworzyła przetwórnię. Różne gatunki ryb mogą być dostarczane w stanie świeżym lub mrożonym. Firma poszukuje 

doświadczonych partnerów do zarządzania fermą i przyległą przetwórnią. Firma jest otwarta na stopniowe inwestycje zanim nastąpi 

pełne przejęcie. 

(BORO20170310001) Rumuńska firma zlokalizowana w zachodniej części kraju, produkuje obrabiane i spawane elementy metalowe, 

części gumowe i platformy stalowe dla przemysłu samochodowego i kolejnictwa. Firma poszukuje nowych partnerstw w ramach 

umów outsourcingu lub podwykonawstwa w Europie z firmami potrzebującymi dużych stalowych konstrukcji spawanych, elementów 

metalowych oraz części gumowo‐metalowych produkowanych technologią transferu formy (odlewany materiał jest tłoczony w 

ogrzewaną formę). 

(BORO20170314001) Wiodący rumuński producent jaj z ponad 15‐letnim doświadczeniem w branży rolno‐spożywczej opracował 

torbę w pudełkach do pasteryzowanych płynnych jajek (całych jajek, białka jaja, żółtka) do różnych zastosowań przemysłowych: 

HORECA, przetwórstwa spożywczego, suplementów, fitness, kosmetycznego i medycznego. Opakowanie może mieć formę zarówno 

małego jak i dużego opakowania. Przewiduje się długoterminową umowę o usługach dystrybucyjnych z partnerami z Europy. 

(BORO20170317002) Firma z Rumunii działa w zakresie konstrukcji przemysłowych, zwłaszcza budowie domów ze strukturą drewna, 

projektowaniem i budową domów pasywnych. W tym samym czasie, produkuje drewniane okna i drzwi wykonując również prace 

rzemieślnicze. Wszystkie konstrukcje drewniane spełniają wymogi Eurokodu 5. Firma poszukuje europejskich partnerów w celu 

zawiązania współpracy na zasadach subcontarctingu. 

(BRRO20170309001) Rumuńskie MŚP rozwinęło sieć dystrybucji ubrań zarówno dla lokalnych jak i zagranicznych dostawców. Firma 

posiada znaczne powierzchnie magazynowe. Poza tym, produkty własne firmy (w większości T‐shirty i kurtki), firma jest chętna 

dystrybuować produkty innych firm w oparciu o umowę dystrybucyjną. 

(BRRO20170314001) Rumuńska firma, dystrybutor produktów i części składowych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

poszukuje europejskich partnerów w celu sprzedaży ich produktów w Rumunii i krajach sąsiedzkich. W oparciu o zdobyte 

doświadczenie, firma chce rozszerzyć swój biznes poprzez współpracę z innymi partnerami. Współpraca w oparciu o umowę 

dystrybucyjną, jest konieczna w celu spełnienia wymogów rynku rumuńskiego i rynków krajów sąsiadujących. 

(BRRS20160518001) Serbska firma zajmująca się importem, produkcją, pakowaniem i dostawą przypraw i wyposażenia do cateringu 

szuka partnera do joint venture do dostarczanie sektorowi HORECA nowych przypraw, rozwiązań dotyczących gotowania oraz 

ulepszonych/nowych opakowań. Firma jest pionierem na serbskim rynku i szuka doświadczonego partnera zagranicznego z 

innowacyjnymi rozwiązaniami dla kuchni i cateringu. 

(BORU20170201001) Rosyjska firma specjalizująca się w rozwoju aplikacji finansowych i gier na wszystkie platformy mobilne oraz 

zajmująca się testowaniem oprogramowania (wyszukiwanie błędów w kodzie, sprawdzanie poprawności instalacji, architektury i kodu) 

poszukuje agentów w krajach EU. 

(BORU20170206001) Rosyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji narzędzi do tłoczenia, dziurkowania oraz innych 

technologicznych zastosowań poszukuje agentów w innych krajach. 

(BORU20170209001) Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu elektrycznego i oszczędzającego energię (przekaźników 

prądowych, wysokonapięciowych przełącznic, kompensatorów mocy biernej, filtrów harmonicznych) poszukuje dystrybutorów i 

agentów. 

(BORU20170209002) Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów do prania i czyszczenia jak np. kosmetyki samochodowe, 

akcesoria do czyszczenia, środki dezynfekujące dla przemysłu spożywczego i rolniczego poszukuje agentów na rynkach hurtowym i 

detalicznym. 

(BORU20170215002) Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji brykietu węgla drzewnego poszukuje dystrybutorów. 

(BORU20170314001) Rosyjska firma ze obwodu swierdłowskiego specjalizuje się w pozyskiwaniu oraz przetwarzaniu owoców morza i 

ryb, dostarczając gotowe wyroby lub półprodukty. Firma poszukuje dystrybutorów. 
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(BORU20170321002) Rosyjska firma produkuje biologicznie aktywne suplementy ze strzykw, ośmiornic i jeży morskich, 

poprawiających działanie układu odpornościowego, kondycji, stan włosów, skóry i paznokci. Firma poszukuje zagranicznych 

dystrybutorów. 

(BORU20170327003) Rosyjska firma z regionu Briańska specjalizuje się w projektowaniu i produkcji bojlerów ogrzewanych gazowo i 

szuka partnerów zagranicą zainteresowanych współpracą w ramach umowy dystrybucyjnej. 

(BORU20170327004) Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji indukcyjnych grzejników typu vortex (wynalazek Nikoli Tesli) 

poszukuje partnerów do zawarcia umowy usług dystrybucyjnych. 

(BORU20170331001) Firma rosyjska specjalizująca się w produkcji pił elektrycznych, silników elektrycznych oraz narzędzi i akcesoriów 

do pił taśmowych poszukuje partnerów zagranicznych do zawarcia umowy agencyjnej. 

(BORU20170418001) Rosyjski regionalny magazyn biznesowy zarejestrowany w regionie Swierdłowska oferuje w ramach umowy 

usługowej publikacje artykułów, wiadomości, wywiadów dla promocji produktów lub usług firm w regionie Uralu. 

(BOSE20170303001) Szwedzki dostawca firmowych oraz promocyjnych artykułów oferuje umowę podwykonawstwa. Firma jest w 

stanie dostarczyć każdy rodzaj promocyjnych i firmowych artykułów takich jak: materiały, odzież sportowa, kubki, plakietki, długopisy 

oraz artykuły biurowe, do restauracji, pubów lub podarunki. Artykuły promocyjne są dostarczane zgodnie z potrzebami i wymogami 

klienta. 

(BRSE20170421001) Mały browar z północnej Szwecji opracował i produkuje piwo premium zainspirowane lokalnymi smakami i 

północnym klimatem. Ich gama produktów zawiera szeroki wybór piwa od IPA (Indian Pale Ale) do adaptacji dzikich drożdży takich jak 

Gose i Lambic. Wszystkie produkty są opracowywane lokalnie. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę 

produkcyjną z profesjonalnym browarem. 

(BOSG20161219002) Firma z Singapuru specjalizuje się w zaawansowanych analizach danych osobowych dotyczących zagrożeń dla 

zdrowia i zarządzania wydajnością.Obecnie skupiają się na trzech zastosowaniach:• Opieka zdrowotna• Funkcje pracy oparte na 

ryzyku• PrzedsiębiorstwoFirma poszukuje dystrybutorów w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce, Włoszech i Holandii. 

(BOSG20170119001) Serbska firma zajmuje się produkcją urządzeń do badania czystości wody dla przemysłu oczyszczania, 

akwakultury, hydroponiki, ogrodnictwa, rolniczego, laboratoryjnego, edukacyjnego itp. Jej produkty są sprzedawane w USA i Azji. 

Firma chce wejść na rynek europejski, m.in. do Polski i poszukuje dystrybutorów. 

(BOSG20170119002) Firma z Singapuru posiada 25 letnie doświadczenie w przemyśle oczyszczania wody, np. wody słodkiej, akwariach 

morskich, hodowli wodnej, uzdatnianiu wody, laboratoriach i edukacji. Obecnie ich produkty są sprzedawane w USA i Azji. Firma 

zainteresowana jest rynkami Europy Wschodniej ‐ Rumunią, Czechami, Polską i Słowacją. Firma chciałaby nawiązać współpracę za 

pośrednictwem umowy dystrybucyjnej. 

(BOSG20170208001) Firma z Singapuru powstała w 1992 roku i projektuje, produkuje i dystrybuuje drukarki termotransferowe (TTO), 

maszyny pakujące poziome, system rentgenowski i materiały eksploatacyjne do różnych wielonarodowych (MNCs) i małych średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) z różnego przemysłu.Firma ta chce rozszerzyć swoją działalność w Europie, zwłaszcza w Niemczech, Francji, 

Włoszech, Rumunii, Czechach i Polsce poprzez umowę dotyczącą usług dystrybucyjnych. 

(BOSG20170216001) Producent z Singapuru specjalizuje się w wiązce kablowej, montażu kabli, inżynierii elektrycznej i projektach pod 

klucz dla różnych firm międzynarodowych (MNCs) w dziedzinie nauk medycznych, przemysłu lotniczego, samochodowego i 

półprzewodników.Firma chce wejść na rynek Europy Wschodniej ‐ Rumunię, Węgry, Bułgarię, Czechy, Polskę i Słowację. Firma 

chciałaby nawiązać współpracę z dystrybutorami lub producentami na podstawie umowy produkcyjnej. 

(BOSG20170216004) Firma z Singapuru oferuje swoje rozwiązania w projektach lądowych oraz powietrznych firmom europejskim, 

które zamierzają prowadzić działalność w rejonach Batam oraz Bintan (Indonezja). 

(BOSG20170307001) Serbska firma zajmująca się produkcją przekąsek i ciast poszukuje dystrybutorów w Europie. 

(BOSG20170310002) Produkty firmy z Singapuru są dostępne w dużych sieciach handlowych w związku z czym firma chciałaby 

rozprowadzać produkty z oleju awokado za pośrednictwem umowy dystrybucyjnej w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, 

Holandii, Szwecji i Danii. 



str. 15/19 

(nr referencyjny) TREŚĆ OFERTY 

(BOSG20170417001) Założona ponad 50 lat temu firma z Singapuru dostarcza opakowania do wyrobów cukierniczych, olejów 

spożywczych, smarów, farb, klejów, rozpuszczalników i przemysłu chemicznego w krajach Azji Południowo‐Wschodniej Azji i Azji. 

Firma chce rozwijać swoją działalność w Europie w ramach umowy produkcyjnej. 

(BRSG20170216001) Wiodący dostawca usług IC z Singapuru poszukuje partnerów z branży IOT (internet rzeczy), producentów 

oryginalnego wyposażenia z możliwościami projektowania, sprzętów domowych i marek AGD. Firma poszukuje również partnerów z 

możliwościami technicznymi żeby zastosować technologie, IOT, bluetooth&WiFi do własnych, gotowych produktów. 

(BOSI20170116001) Słoweński producent z 63.letnim doświadczeniem w produkcji maszyn do śrutowania oferuje usługi w zakresie 

produkcji i podwykonawstwa konstrukcji spawanych w oparciu o zindywidualizowane projekty dostosowane do wymagań klienta. 

Dokumentacja projektowa jest przygotowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (np. Oznakowanie CE). Firma oferuje 

umowy o podwykonawstwo i produkcję. 

(BOSI20170127001) Słoweńska firma z ponad 60‐letnią tradycją w produkcji narzędzi, również do rysowania, stali nierdzewnej, 

zlewozmywaków kuchennych, osprzętu i podzespołów oferuje swoją wiedzę i usługi w zakresie badań i rozwoju, produkcji narzędzi, 

głębokiego rysunku i możliwości produkcyjnych dla małych i średnich wielonarodowych firm z branży motoryzacyjnej, 

gastronomicznej, elektronicznej, sportowej i innych. Oferowane są umowy podwykonawstwa, produkcji i outsourcingu. 

(BOSI20170227001) Słoweński producent rozwija innowacyjne wyroby z aluminium, takie jak elastyczne modułowe elementy 

zewnętrzne dla fitnessu, nauki, integracji środowisk; inteligentna ściana wspinaczkowa; wielokrotnie nagradzany deckchair i inne 

produkty do uprawiania sportu, rekreacji i codziennego użytku. Firma poszukuje partnera strategicznego w Austrii, Niemczech, 

Wielkiej Brytanii lub Polsce, który chciałby zainwestować w swoje programy, oferując udział spółki w ramach umowy przejęcia. 

(BOSI20170301001) Słoweńska firma, która zajmuje się innowacjami w dziedzinie elektroniki, rozwojem, produkcją i specjalizacją w 

pojazdach i podzespołach pojazdów elektrycznych, opracowała elektryczny pociąg drogowy. Pociąg jest produktem wiedzy i 

doświadczenia słoweńskich ekspertów w dziedzinie elektro‐mobilności. Składa się on z ciągnika i trzech przyczep o długości całkowitej 

19 m. Obecnie firma poszukuje dystrybutorów i agentów. 

(BOSI20170320002) Słoweński start‐up, specjalizujący się w recyklingu odpadów, opracował torby rowerowe wykonane z odrzuconych 

dętek rowerowych. Torby mają różne kształty i rozmiary i są odpowiednie do wszystkich rodzajów rowerów. Torby są wyposażone w 

taśmy rzepowe lub paski ze skóry, które pozwalają na łatwe zamocowanie na każdym rowerze. Obecnie firma ma na celu 

ustanowienie nowych umów dotyczących usług dystrybucyjnych. 

(BRSI20170206001) Słoweński instytut permakultury aktywny w dziedzinie permakultury opartej na produkcji i odsprzedaży żywności 

poszukuje firm aktywnych w branży degradowalnych opakowań dla warzyw oraz w dziedzinie produkcji organicznych nasion warzyw. 

Słoweńska firma chciałaby kupować ekologiczne nasiona warzyw i degradowalne opakowania oraz sprzedawać je na lokalnym rynku, 

współpraca na zasadzie umowy dystrybucyjnej. 

(BOSK20170131001) Innowacyjna Słowacka firma zajmująca się projektowaniem i budową drukarek 3D poszukuje dystraktorów oraz 

inwestorów zainteresowanych tą technologia. Firma oferuje również know‐how i doradztwo w zakresie technologii druku 3D jako 

podwykonawca. 

(BOSK20170206001) Dystrybutor ze Słowacji skrojonych na miarę produktów węglowych i grafitowych chciałby nawiązać 

długoterminową współpracę na podstawie umowy produkcyjnej z firmami z całego świata, które w swojej produkcji używają 

produktów węglowych i grafitowych. 

(BOSK20170410001) Słowacka firma projektuje i buduje pasywne domy z zielonymi dachami, osłonięte wałami ziemnymi oraz 

wolnostojące. Firma poszukuje podwykonawców za granicą oraz oferuje usługi konsultingowe i projektowe. 

(BRSK20170410001) Słowacka firma sprzedaje odżywki dla sportowców i sprzęt fitness w sklepie internetowym bezpośrednio klientom 

końcowym i jest zainteresowana zakupem płynnej kredy (węglan magnezu+alkohol) używanej we wspinaczce górskiej, podnoszeniu 

ciężarów i gimnastyce w celu zapobiegania przed poceniem się dłoni. Firma szuka producenta lub dostawcy i chce zawrzeć umowę 

produkcji lub dystrybucji. 

(BRSK20170410002) Słowacka firma sprzedaje odzywki dla sportowców i sprzęt fitness w sklepie internetowym bezpośrednio klientom 

końcowym i jest zainteresowana zakupem wody w butelkach bez bisfenolu A (BPA) w objętości 2,2 l. Firma szuka producenta lub 

dostawcy i chce zawrzeć umowę produkcji. 

(BOTR20160408001) Turecka firma specjalizująca się w rozwoju pakietów oprogramowania chmurowego dla SME szuka umowy 

zakupu. Firma chce rozbudować swoje produkty poprzez umowę nabycia. 
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(BOTR20160811001) Turecka firma inżynierska z Ankary, specjalizująca się w sektorze wodnym, oferuje usługi projektowo‐doradcze 

jako podwykonawca w Turcji. Od 1998 roku firma zrealizowała około 200 projektów w Turcji, Azerbejdżanie, Rumunii, Syrii i Rosji i ma 

zdolność dotarcia do kluczowych graczy w sektorze wodnym. Współpraca może odbywać się na różnych warunkach, w których obie 

strony mogą ryzykować i dzielić się zyskiem. 

(BOTR20161004002) Turecka firma z branży automotive, sprzętu elektrycznego oraz meblarskiego zaprojektowała 5‐cio osiowe ramię 

robota, moduły kontroli produkcji, software oraz oprogramowanie oraz automatykę budynkową i oferuje swoje usługi jako 

podwykonawca. 

(BOTR20161011004) Turecka firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży profili stalowych i wyrobów stalowych, takich jak długie 

wyroby, wyroby rurowe, surowcowe półprodukty i produkty płaskie szuka agencji handlowych. 

(BOTR20161121002) Turecka firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu żaluzji, rolet tiulowych, tekstyliów poszukuje agencji 

handlowych i dystrybutorów w Europie. 

(BOTR20161201001) Turecka firma specjalizująca się w produkcji specjalnych ograniczników, listew, dekoracyjnych świecących 

kamieni i oświetlenia LED poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów w krajach UE. 

(BOTR20170131001) Wiodący turecki producent maszyn spawalniczych szuka partnerów na zasadach umowy dystrybucyjnej. Firma 

oferuje różnego rodzaju maszyny spawalnicze oraz palniki plazmowe do dystrybucji na rynkach europejskich. 

(BOTR20170316001) Ten turecki producent mebli poszukuje partnerów, którzy mają doświadczenie w sektorze meblarskim i mają 

kontakty z potencjalnymi klientami. Firma poszukuje partnerów, którzy mogą dystrybuować lub reprezentować ich produkty w krajach 

europejskich. Firma poszukuje umowy dotyczącej usług dystrybucyjnych lub podwykonawstwa. 

(BRTR20161215001) Turecka firma zajmująca się produkcją części zamiennych do wiertarek i wiertarek hydraulicznych poszukuje 

partnerów biznesowych do rozszerzenia oferty poprzez umowy dotyczące dystrybucji i umowy handlowej. Firma chciałaby działać jako 

pośrednik / dystrybutor w Turcji dla producentów maszyn wiertniczych. 

(BOUA20170313001) Producent naturalnych słodyczy z Ukrainy oferuje wysokiej jakości cukierki, szeroką gamę ręcznie robionych 

batoników czekoladowych, owoców i dropsów w czekoladzie, czekoladowych figurek i konfekcji, zdrowych batonów i marmolady. 

Firma specjalizuje się zastosowaniu naturalnych składników, bez zamienników masła orzechowego, barwników i konserwantów. Firma 

chce rozszerzyć sprzedaż eksportową i szuka nowych importerów, dystrybutorów i sprzedawców w Europie oraz na innych rynkach na 

zasadzie umowy dystrybucyjnej. 

(BOUK20160823004) Brytyjskie przedsiębiorstwo społeczne działa na rzecz likwidacji luki w edukacji dzieci w systemie opieki i na tle 

osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Ze względu na swoją międzynarodową ekspansję brytyjska firma poszukuje 

porozumienia o współpracy z partnerami instytucjonalnymi i charytatywnymi w celu wsparcia ich rozwoju w Europie. Firma poszukuje 

pracy nad wspólnym projektem edukacyjnym przeznaczonym dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w następujących 

krajach: Niemczech, Holandii, Polsce, Rumunii i Rosji. 

(BOUK20161025002) Przedsiębiorstwo inwestujące na rynku nieruchomości z Wielkiej Brytanii zapoczątkowało swoją działalność w 

2012 roku. Specjalizuje się w poszukiwaniu nieruchomości, negocjacjach, nabywaniu i odnawianiu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. 

Przedsiębiorstwo poszukuje odpowiednich partnerów prywatnych i handlowych, by zawrzeć umowy finansowe. Firma przeprowadzała 

transakcje z klientami zagranicznymi, którzy szukali przedstawiciela w Wielkiej Brytanii, który zapewniłby zakup, długotrwały najem 

nieruchomości. 

(BOUK20161212004) Brytyjska firma opracowała zintegrowaną infrastrukturę technologiczną, na której aplikacje informatyczne 

współpracują z każdą osobą w celu zarządzania każdą funkcją w biznesie. Ostatnio, firma uruchomiła platformę biznesową wykonaną z 

chmury obliczeniowej, która pozwala firmom prowadzić cały biznes z jednego panelu sterowania. Firma brytyjska poszukuje 

partnerów biznesowych, którzy pomogą jej promować jej usługi w oparciu o współpracę na zasadzie joint venture. 

(BOUK20170214001) Niezależna firma spedycyjna z siedzibą w Anglii, specjalizuje się w dostarczaniu globalnych rozwiązań 

transportowych, w zakresie: transportu morskiego, transportu drogowego, transportu lotniczego i ładunków niestandardowych. Firma 

oferuje pełną obsługę transportową we wszystkich sektorach: przemyśle wydobywczym (ropa naftowa, gaz) infrastruktura kolejowa i 

transportowa, przetwórstwo (chemia i materiały) oraz budowa statków morskich. Umowa usługowa jest oferowana nowym globalnym 

partnerom. 
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(BOUK20170215001) SME z Wielkiej Brytanii specjalizuje się w systemowych rozwiązaniach dźwiękowych i posiada fachową wiedzę w 

zakresie projektowania i budowy dźwiękochłonnych słuchawek z dodatkową funkcjonalnością. Firma szuka dalszej sprzedaży i 

szczególnie jest zainteresowana branżą lotniczą. Firma szuka przedstawicieli /dystrybutorów wśród firm, które dostarczają produkty 

dla linii lotniczych z partnerstwem przewidzianym w formie umowy komercyjnej lub dystrybucyjnej. 

(BOUK20170303002) Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w samochodowych żarówkach i innych akcesoriach samochodowych, 

takich jak wycieraczki samochodowe, poszukuje hurtowników, dystrybutorów oraz agentów sprzedaży działających w branży 

samochodowej. Przedsiębiorstwo zapoczątkowało swoją działalność w 1977 roku posiadając w swojej ofercie ponad 500 typów lamp 

przeznaczonych do zastosowania w motocyklach, samochodach osobowych i ciężarowych, urządzeniach i statkach. Obecnie w 

katalogu produktów znajdują się wszelkie akcesoria samochodowe m.in. zestawy Bluetooth. Firma obecnie poszukuje dystrybutorów i 

agentów działających w branży samochodowej. 

(BOUK20170306001) Brytyjski producent nakryć głowy i naturalnych peruk zaprojektowanych i opracowanych dla osób dotkniętych 

utratą włosów poszukuje dystrybutorów w całej Europie, Ameryce Północnej i Azji, w celu sprzedaży swoich produktów do szpitali i 

salonów peruk. 

(BOUK20170307001) Dostawca specjalistycznych, jednorazowych narzędzi dla chirurgii ortopedycznej i urazowej nawiąże współpracę 

na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji. 

(BOUK20170308001) Ta wielokrotnie nagradzana brytyjska firma doradcza w zakresie projektowania przemysłowego pracowała dla 

klientów w wielu sektorach, pomagając im ustalić z powodzeniem wprowadzić ich produkty oraz rozwiązania na rynek. Doświadczony 

zespół projektantów przemysłowych patrzy na wszystkie aspekty projektu od jego powstania do projektowania i produkcji. Firma 

oferuje współpracę w ramach umowy o świadczenie usług. 

(BOUK20170313002) Firma z Wielkiej Brytanii, mająca doświadczenie w projektowaniu stron internetowych, zaprojektowała oparty na 

chmurze wysoko wydajny system zarządzania treścią i platformę e‐commerce, które będą sprzedawane jako SaaS model (Software as 

a Service ‐ oprogramowanie jako usługa). Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów biznesowych na podstawie umowy o świadczeniu 

usług, którzy chcieliby wdrożyć sklep internetowy w ramach swojej działalności lub partnerów działających w branży projektowania 

stron, którzy chcieliby umieścić proponowany system w katalogu swoich usług. 

(BOUK20170315002) Brytyjska firma, twórca dużego wyboru stylowej bawełnianej odzieży niemowlęcej, dziecięcej oraz dla matek, 

poszukuje dla swoich produktów międzynarodowych dystrybutorów lub agentów z dostępem do własnych rynków detalicznych w 

ramach umowy dystrybucyjnej lub handlowej. 

(BOUK20170315003) Założona w 1990, wiodąca brytyjska firma produkująca skarpetki różnego rodzaju (robocze, dla cukrzyków, 

wzmocnione, bez ściągaczy, medyczne, termiczne, na kostki) odpowiadające specyficznym potrzebom poszukuje dystrybutorów w 

Polsce w celu sprzedaży swojego produktu w supermarketach i wyspecjalizowanych sklepach. 

(BOUK20170317003) Brytyjska firma produkująca i sprzedająca przekąski z orzeszków pinni poszukuje dystrybutorów w UE. Firma 

oferuje szeroką gamę smaków w eleganckich opakowaniach, przeznaczonych na rynek premium. 

(BOUK20170317004) Firma działająca w zakresie technologii marketingu z Wielkiej Brytanii opracowała chroniony patentem system 

walidacji wiadomości e‐mail w czasie rzeczywistym i masowej oceny jakości adresów e‐mail i ich dostarczalności. Produkt umożliwia 

firmom zaangażowanym w zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie danych osobowych upewnienie się, że adresy email są 

prawdziwe i że wiadomości mogą być wysłane. Idealni partnerzy do współpracy to firmy świadczące usługi marketingowe i 

zarządzające danymi kontaktowymi. Firma podejmie współpracę na podstawie umowy pośrednictwa. 

(BOUK20170320001) MŚP z siedzibą w Anglii szuka partnerów, których może zainteresować ich produkt: doustny suplement 

kosmetyczny. Środek ten spowalnia uszkodzenia powodowane działaniem wolnych rodników. Firma poszukuje partnerów 

dystrybucyjnych z doświadczeniem w sektorze opieki zdrowotnej z istniejącą siecią klientów. Preferowana forma współpracy to 

umowa dystrybucji. 

(BOUK20170321001) Brytyjska firma posiada wyłączne prawa do technologii, która pozwala na stworzenie błyskawicznych testów 

diagnostycznych na obecność prątków o wysokiej czułości i swoistości. Testy tego rodzaju będą miały duży wpływ na sektory hodowli 

zwierząt i produkcji mięsa. Firma poszukuje partnerów do spółki joint venture, agentów, dystrybutorów i licencjobiorców. 
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(BOUK20170321002) Firma z Wielkiej Brytanii z dużym międzynarodowym doświadczeniem w sektorze napojów alkoholowych 

obecnie planuje rozszerzyć dystrybucję swoich produktów na rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej. Przedsiębiorstwo poszukuje 

importerów/dystrybutorów, którzy chcieliby promować markę i produkty na rynkach lokalnych, by sprzedawać produkty właściwymi 

kanałami. 

(BOUK20170322002) Firma z Anglii rozwija projekt dla Afryki. Jest to gama projektów odnośnie odnawialnych źródeł energii mających 

na celu przyciągnięcie inwestycji do zwiększenia rozwoju odnawialnych źródeł energii i infrastruktury dla partnerów strategicznych. 

Firma chce zredukować emisje gazów cieplarnianych dla Afryki. Firma szuka partnerów z doświadczeniem i środkami do rozwoju 

projektu na zasadach joint‐venture. 

(BOUK20170327003) Brytyjski producent szerokiej gamy wysokiej jakości instrumentów chirurgicznych i implantów ortopedycznych 

poszukuje zagranicznych dystrybutorów do rozbudowy sieci dystrybucyjnej w Europie. 

(BOUK20170404002) Brytyjski producent sanek wykorzystywanych w różnych terenach: na śniegu, trawie i piasku, poszukuje 

doświadczonych dystrybutorów na całym świecie. Deski mogą być używane w celu przyzwyczajenia się do snowboardingu bez 

ponoszenia pełnych kosztów zwykłej deski lub mogą być używane jako tradycyjne sanki. Firma poszukuje dystrybutorów na całym 

świecie, którzy mogą pomóc w marketingu produktu i relacjach z branżą sportowo‐zabawkową. 

(BRUK20170306002) Brytyjska firma szuka producenta turbanów, nakryć głowy i kapeluszy z materiałów ekologicznych i oferuje 

umowę outsourcingu. 

(BRUK20170308001) Firma brytyjska z ponad 20‐letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych w zakresie zarządzania 

odpadami dla organizacji sektora publicznego i prywatnego świadczy usługi pośrednictwa handlowego (handel i pośrednictwo) dla 

organizacji w Europie. 

(BRUK20170316001) Ten brytyjski, duńsko‐amerykański dystrybutor inteligentnych systemów automatyki dla energii i domu chciałby 

rozbudować swój asortyment produktów, współpracując z partnerami, którzy mogą dostarczyć oprogramowanie lub produkty 

sprzętowe do inteligentnej energii, systemów oszczędzania energii lub systemów automatyki domowej w celu zawarcia umowy 

dystrybucyjnej lub joint venture 

(BRUK20170317002) Brytyjski producent wysokiej jakości produktów life stylowych z naciskiem na wspieranie niezależnego 

mieszkania i pomocy osobom indywidualnym z niepełnosprawnościami poszukuje producentów lub dostawców wysokiej jakości 

składanych lasek do długotrwałej umowy dystrybucyjnej. 

(BRUK20170410001) Firma brytyjska wyprodukowała zupełnie nową gamę produktów przeznaczonych do zapobiegania pożarom w 

instalacjach elektrycznych.Firma łączy ich technologię w gniazdach ściennych domu i szuka producentów, którzy mogą produkować 

brytyjskie i międzynarodowe gniazda w oparciu o umowę produkcyjną. 
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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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