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W marcu 2017 roku dodaliśmy 240 ofert. Statystyka w podziale na kraje: 

AM ....... 1 
AT ........ 3 
BA ........ 1 
BE ........ 8 

BG ...... 13 
BR ....... 1 
CZ ........ 3 
DE ...... 24 

DK........ 1 
ES ...... 15 
FI ......... 3 
FR...... 14 

GR ........ 9 
HR ........ 4 
HU ........ 4 
IE .......... 1 

IT ........ 23 
JO ......... 1 
JP ......... 1 
KR ........ 5 

LT ........ 7 
NL ........ 2 
PT ........ 8 
RO ...... 18 

RU ....... 9 
SE ........ 3 
SG ........ 1 
SI ....... 13 

SK .........1 
TR ..... 12 
UK ..... 31 

 
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 

(BOAM20160803001) Producent ręcznie robionej czekolady z Armenii oferuje wysokiej jakości cukierki czekoladowe, trufle i batony o 

kombinacjach smakowych naturalnych owoców, ziół i przypraw. Produkty są w eleganckim opakowaniu i są ukierunkowane na rynek 

high‐end produktów dla smakoszy. Firma poszukuje importerów, dystrybutorów i innych pośredników biznesowych, jak np. 

sprzedawców na rynkach europejskich i innych. 

(BOAT20161125001) Austriacka firma produkuje i sprzedaje krajowy szlachetny fornir jak również specjalizuje się w nabywaniu 

szczególnie wysokiej jakości forniru z całego świata. Przedsiębiorstwo poszukuje klientów końcowych oraz dystrybutorów i partnerów 

do współpracy w zakresie produktów specjalnych i powierzchni. Firma chce nawiązać współpracę z partnerami z Niemiec i Szwajcarii. 

(BOAT20161130001) Austriacka firma z sektora ubezpieczeń stworzyła pierwszą aplikację umożliwiającą ubezpieczanie koni przy 

użyciu telefonu komórkowego. Wszystkie informacje o polisie dla konia mogą być zapisane w tej aplikacji. Firma pracuje nad 

stworzeniem nowych funkcjonalności i poszukuje firm ubezpieczeniowych zajmujących się tego typu produktami. Firma oferuje 

licencję na oprogramowanie i możliwość jego implementacji w produktach innych firm. Dodatkowo oferuje szkolenia i aktualizacje. 

(BRAT20170214001) Austriacka marka modowa, która projektuje i sprzedaje w skali międzynarodowej unikalne, ręcznie robione torby 

z PVC resztek plandeki, poszukuje producentów toreb z siedzibą w Europie. Firma poszukuje partnera doświadczonego w produkcji 

toreb i akcesoriów będącego w stanie przetworzyć upcyclingowe PVC w wysokiej jakości torby w ramach umowy produkcyjnej. 

(BOBA20151215001) Firma z Bośni i Hercegowiny działająca w branży obróbki metalu i produkcji elementów plastikowych oferuje 

usługę produkcji elementów plastikowych i/lub form i narzędzi do plastiku. Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie 

umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa, joint venture lub wzajemnej produkcji z partnerami w UE, Szwajcarii i Rosji. 

(BOBE20160111001) Belgijska firma, z siedzibą w Brukseli, opracowała kompleksowe rozwiązanie oparte na sieci Web do zarządzania 

kosztami przeznaczonymi na pokrycie szczególnych potrzeb organizacji europejskich i światowych. Jest to w pełni wielojęzyczny 

system multi‐waluty, który jest zgodny z europejskimi wymaganiami VAT i podatkowymi. Firma poszukuje handlowych umów 

agencyjnych z firmami działającymi w sektorze rozwiązań do zarządzania WWW. 

(BOBE20160623001) Belgijska firma założona w 1990 roku specjalizuje się w produktach do zarządzania informacjami oraz 

wielokanałowej publikacji katalogów i baz danych produktów. Firma stworzyła oprogramowanie oferujące usługi komunikacyjne do 

koordynacji plików sieciowych, papierowych i elektronicznych z jednego źródła. Firma oferuje swoje usługi na rynkach lokalnych. 
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(BOBE20160706002) Belgijska firma specjalizuje się w dostarczaniu przemysłowych farb do drewna, innowacyjnych produktów 

dekoracyjnych do wstępnego wykończenia przed odlewem betonu (beton wzmocniony włóknem szklanym). Głównymi produktami są 

innowacyjne farby do drewna, bejce, lakiery, architektoniczne betonowe wykończenia, złote proszki. Firma poszukuje pośredników 

poprzez umowy handlowe lub dystrybucyjne. Jest także zainteresowana umową joint venture. 

(BOBE20160712002) Belgijska firma specjalizuje się w dostawie instrumentów do pisania, wyrobów skórzanych i materiałów 

luksusowych marek modowych. Firma dostarcza akcesoria modowe światowych marek do luksusowych sklepów na całym świecie. 

Forma poszukuje dystrybutorów lub agentów. 

(BOBE20160825001) Belgijska firma specjalizująca się w oferowaniu rozwiązań zastępczych dla mięsa poszukuje dystrybutorów i 

licencjobiorców. Za pomocą lokalnych składników używanych do produkcji wysokiej jakości zdrowych produktów spożywczych, firma 

może zaoferować przemysłowe, wysoko cenione hamburgery wegetariańskie, sznycle, pitty i inne rozpoznawalne elementy żywności. 

Grupą docelową są fleksitarianie. 

(BOBE20161206001) Belgijski producent oprogramowania oferuje innowacyjne wsparcie cyfrowe do różnego rodzaju grup 

mieszkalnych (mieszkań, domów opieki zdrowotnej). Firma chce rozszerzyć swoją działalność i poszukuje dystrybutorów lub agentów 

za granicą. 

(BOBE20161215001) Belgijska firma biotechnologiczna z sektora MŚP opracowała innowacyjne produkty komórkowe i regenerujące 

przeznaczone do stosowania w weterynarii. Firma poszukuje dystrybutorów, by pozyskać nowe rynki zbytu. 

(BRBE20170104001) Belgijska firma założona w 2005 roku specjalizuje się w rozwoju platform CRM. Firma ma oddziały w różnych 

krajach Europy. Firma opracowała platformę CRM, która organizuje, automatyzuje i synchronizuje zasady, marketing, obsługę 

sprzedaży i klientów. Firma poszukuje firm zajmującym się systemami CRM, które poszukują nowych produktów. Firma jest 

zainteresowana współpracą w oparciu o umowę nabycia. 

(BOBG20161024003) Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji ziół, orzechów, olejów i mączki z wszelkiego rodzaju orzechów, jak 

i peletów z łupin orzechów chce zawrzeć porozumienie z dystrybutorami usług dystrybucyjnych na całym świecie, aby promować i 

sprzedawać swoje produkty na nowych rynkach lokalnych. Firma jest także zainteresowana rozmowami z firmami, dla których jej 

orzechy mogłyby być składnikami ich produktów. 

(BOBG20161205001) Bułgarski developer wielofunkcyjnego oprogramowania biznesowego szuka partnerów z różnych regionów do 

promocji i/lub asysty użytkownikom w celu zakupu i wykorzystania swoich produktów. Idealnym partnerami byliby sprzedawcy 

oprogramowania, jak również firmy księgowe w całej UE. Firma szuka umowy dystrybucyjnej. 

(BOBG20161209003) Bułgarska winnica znajdująca się w regionie produkcji wina Plovdiv (środkowa Bułgaria, Dolina Thracian) oferuje 

wina ‐ butelkowane i luzem. Firma organizuje cały proces produkcji wina, od uprawy winogron i winorośli do produkcji win. Firma 

pragnie zawrzeć umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz handlowe umowy agencyjne oraz otworzyć kanały promocji i dystrybucji 

swoich produktów w niektórych krajach Europy i Azji. 

(BOBG20161212001) Bułgarska firma handlowa, posiadająca własne powierzchnie magazynowe, ma do zaoferowania partnerom 

dystrybucyjnym z sektora rolniczego następujące produkty: pszenica, jęczmień, orkisz, pszenżyto, kukurydza, proso, sorgo, słonecznik, 

nasiona kolendry, rzepaku oraz inne podobne produkty rolne. Firma dysponuje własnym transportem, a także posiada kontrakty z 

firmami logistycznymi na dostawę towarów. 

(BOBG20161213002) Bułgarski MSP z 16‐letnim doświadczeniem w zakresie organizacji, zarządzania i kontroli produkcji odzieży, 

oferuje swoją wiedzę firmom w branży mody. Celem firmy jest zawarcie umowy o świadczenie usług z kontrahentami i dystrybutorami 

odzieży, sieciami sklepów z modą, twórcami marek oraz obsługa produkcji i dostaw odzieży dla nich. 

(BOBG20161214003) Bułgarska firma specjalizująca się w sprzedaży i dystrybucji rozwiązań do magazynowania i przenoszenia 

materiałów, wózków widłowych, części zamiennych, serwisie posprzedażowym i konserwacji, oferuje swoje produkty dla 

dystrybutorów. Firma poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji z Polski, Turcji, 

Rumunii, Słowacji, Serbii i na Węgrzech. 

(BOBG20161215001) Bułgarska firma specjalizuje się w wtrysku i produkcji narzędzi do formowania wtryskowego z tworzywa 

sztucznego. Oferuje szeroką gamę artykułów z tworzyw sztucznych i narzędzi służących do ich produkcji. Mając własne zaplecze 

produkcyjne do produkcji form, firma jest w stanie produkować towary według specyfikacji klienta. Celem firmy jest zawarcie 

komercyjnych umów agencyjnych dla reprezentacji i sprzedaży swoich produktów za granicą. 
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(BOBG20161219002) Bułgarska firma z ponad 5‐letnim doświadczeniem w dziedzinie logistyki oferuje usługi spedycyjne towarów, w 

tym niebezpiecznych drogą lądową, morską i powietrzną na terenie Europy. Przedsiębiorstwo oferuje współpracę na podstawie 

umowy o świadczeniu usług i podwykonawstwa. 

(BOBG20161220001) Bułgarska firma inżynieryjna oferuje rozwiązania w sferze modelowania 3D (CAD) i komputerowej inżynierii 

(CAE) producentom z branż obróbki materiałów, budowy maszyn, energetyki i samochodowej. Opcją jest też wykonanie całego 

procesu produkcyjnego ‐ od fazy koncepcyjnej do produkcji. Poszukiwane są umowy usługowa i produkcyjna. 

(BOBG20161220002) Bułgarska firma ma do zaoferowania innowacyjny nawóz w postaci wyciągu z czerwonych dżdżownic 

kalifornijskich. Produkt charakteryzuje się oczyszczoną formułą: jest bezwonny, skoncentrowany, do stosowania na wszystkich 

rodzajach roślin i nadający się do różnych rodzajów rozpylaczy, w tym także w połączeniu z pestycydami. Produkt posiada szereg zalet 

korzystnych dla producentów rolnych: jest odżywczy, nieszkodliwy, łatwy w aplikacji, wydajny. 

(BOBG20161221001) Innowacyjna bułgarska agencja zajmująca się produkcją indywidualizowanych pamiątek oraz materiałów 

reklamowych oferuje współprace agencjom reklamowym i sklepom z pamiątkami w Europie. Firma jest również otwarta na 

współpracę z firmami poszukującymi materiałów reklamowych. Firma oferuje swoje usługi i poszukuje agentów. 

(BOBG20161222001) Bułgarski producent tradycyjnych konserw spożywczych oferuje swoje produkty dla dystrybutorów w branży 

spożywczej. Firma koncentruje swoje wysiłki głównie na przygotowaniu klasycznego, bułgarskiego chutney ‐ Lyutenitsa (przystawka i 

dodatek do różnych pokarmów) i innych podobnych produktów, typowych dla kuchni bułgarskiej i opartych na starych domowych 

recepturach. Firma jest również w stanie zrealizować zamówienia według przepisów i wymagań klientów. Umowy o świadczenie usług 

dystrybucji jest poszukiwane. 

(BRBG20161219001) Bułgarska firma zajmuje się importem, dystrybucją i handlem materiałami elektrycznymi i świetlnymi. Firma 

posiada własną flotę transportową i oferuje swoje usługi jako pośrednik. 

(BOBR20151019001) Brazylijski producent zainteresowany jest nawiązaniem współpracy z dystrybutorami i pośrednikami handlowymi 

w Europie ‐ partnerami, którzy chcą importować i sprzedawać produkty na swoim regionalnym rynku. Firma znajduje się na południu 

Brazylii i funkcjonuje od 2008 roku. Zajmuje się produkcją kompozytów plastikowo‐drewnianych i jest pionierem w zastosowaniu 

nanotechnologii w wyrobach WPC (kompozytowe wyroby drewniano‐plastikowe) na świecie. 

(BOCZ20161128003) Czeska firma zajmująca się produkcją oryginalnych szklanych przedmiotów poszukuje agentów i dystrybutorów. 

Firma w produkcji stosuje metodę ręcznej produkcji szkła ‐ zginanie i wydymanie szkła następuje w temperaturze 800°C. Oprócz 

klasycznych akcesoriów dekoracyjnych do domu firma oferuje również szklaną biżuterię, ozdoby świąteczne itp. Niektóre produkty 

mają w sobie bąble powietrza. 

(BOCZ20161214002) Czeski dostawca kontenerów mieszkalnych i budynków modułowych, wyspecjalizowany w projektowaniu, 

produkcji i montażu mobilnych modułów budowlanych oferuje produkty i poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy 

podwykonawstwa. 

(BOCZ20161214003) Czeski producent komponentów i wyrobów z tworzyw sztucznych poszukuje partnerów do współpracy przede 

wszystkim z Francji, Belgii, Holandii i innych krajów UE.Firma oferuje podwykonawstwo części z tworzyw sztucznych dla przemysłu 

motoryzacyjnego, sprzętu z tworzyw sztucznych dla hoteli, restauracji i innych partnerów.Firma poszukuje również dystrybutorów 

swoich produktów z tworzyw sztucznych. Umowa na podstawie umowy o podwykonawstwo lub dystrybucjijest rozważana. 

(BODE20160429003) Niemiecka firma zajmuje się projektowaniem, analizą i produkcją elementów kompozytowych wysokiej klasy dla 

samochodów, samolotów, łodzi i instalacji energii wiatrowej. Celem jest znalezienie rozwiązania dostosowanego do aplikacji poprzez 

optymalizację geometrii i konstrukcji, a przy użyciu włókien wysokiej wytrzymałości. Firma oferuje podwykonawstwo i umowy o 

świadczenie usług dystrybucji. 

(BODE20160429005) Niemiecka prywatna firma specjalizująca się w usługach spedycyjnych i logistyce działająca na rynku od 1876 

roku, oferuje rozwiązania transportowe/logistyczne (fracht morski, transport lotniczy, kolejowy, logistyka zaopatrzenia, logistyka 

dystrybucyjna, magazynowanie, odprawa celna). Usługi te oferowane są dla szerokiego zakresu produktów. Najważniejszy jest klient, a 

firma oferuje bezkompromisową jakość usług. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów, z którymi mógłby zawrzeć umowy o 

świadczeniu usług. 
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(BODE20161025002) Niemiecki biznes prywatny działający w dziedzinie telekomunikacji oferuje standardowe i robione na zamówienie 

rozwiązania komunikacyjne dla poczty e‐mail, faksu i SMS dla swoich klientów. Firma już współpracuje z międzynarodowymi 

partnerami i szuka obecnie kolejnych partnerów w Europie oferując usługi klientom pod ich własną nazwą i wzornictwem. Poszukiwani 

są partnerzy do umowy licencyjnej bez prowizji. 

(BODE20161103001) Niemieckie centrum rozwiązuje różne problemy w dziedzinie kriobiologii, kriogeniki i chłodnictwa. Centrum 

specjalizuje się w charakteryzacji cząstek w zawiesinie poprzez pomiary reologiczne, analizie obrazu i testach bezpieczeństwa oraz 

opakowywaniu pod kriogeniczne warunki składowania w zastosowaniach biologicznych i kriobanking. Centrum szuka partnera do 

badań, zawarcia umów usługowych, umów produkcyjnych lub podwykonawstwa w celu opracowania nowych technologii. 

(BODE20161114004) Niemieckie biuro inżynieryjne opracowało innowacyjny optyczny system kontroli do automatycznego 

monitorowania komponentów cylindrycznych w procesie produkcji masowej. Kontrola jakości może być realizowana bezpiecznie i 

szybko za pomocą specjalnie zaprojektowanej obróbki obrazu. Firma oferuje cały system jak również zintegrowane rozwiązania w 

ramach umowy produkcyjnej. 

(BODE20161114005) Niemiecka firma, specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, dostarcza zintegrowane rozwiązania 

grzewcze "infrared‐carbon". Ze względu na swoje właściwości, nowy system jest odpowiedni dla budynków użyteczności publicznej 

(np. muzea), jak również dla prywatnych domów (w tym np. dla osób z alergiami). System może być instalowany w sufitach, ścianach i 

podłogach. Firma poszukuje partnerów do umów dystrybucji. 

(BODE20161121001) Niemiecka firma będąca czołowym producentem sprzętu do dializowania poszukuje dystrybutorów i agentów. W 

ciągu ostatnich 20 lat firma stała się światowym potentatem w zakresie sprzętu do dializ, sprzedając ponad 40 mln dializatorów do 20 

krajów świata. 

(BODE20161125003) Niemiecki konsultant (działalność w formie samozatrudnienia) ds. zarządzania w sektorze usług finansowych, jest 

gotowy świadczyć jako podwykonawca usługi w zakresie tworzenia struktur bankowych w Niemczech oraz usługi strategicznego 

doradztwa i wsparcia administracyjnego dla nowo powstałych banków. Jego praca koncentruje się na organizacji i procesach w branży 

usług finansowych. 

(BODE20161128001) Sieć niemieckich firm działających w dziedzinie tworzyw sztucznych koncentruje się na promowaniu przemysłu 

tworzyw sztucznych w celu wzmocnienia tego sektora w środkowych Niemczech. Sieć oferuje swoje usługi w sieciach tworzyw 

sztucznych, ośrodkach badawczych i firmach przetwórstwa tworzyw sztucznych w Austrii, Belgii, Czechach, Polsce, Słowacji, Szwajcarii 

i Holandii za pośrednictwem umów serwisowych. 

(BODE20161128002) Niemiecka sieć współpracy z Północy Niemiec skupia się na produkcji, przetwórstwie i aplikacji głównie 

bioplastików. W celu rozszerzenia kontaktów, sieć oferuje swoje usługi innych sieciom skupionym wokół plastiku oraz naukowcom na 

całym świecie. 

(BODE20161129001) Niemiecka firma posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu lamp próżniowych i kolektorów do domów 

małych rodzinnych, dużych budynków mieszkalnych, hoteli, lakierni, magazynów, itp. Firma produkuje wszystkie swoje kolektory na 

miejscu w Niemczech. Rurki próżniowe i kolektory posiadają certyfikat TÜV Rheinland i mają pieczęci "Solar Keymark". Do odkrywania 

nowych możliwości na rynku firma poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów z doskonałą znajomością rynków 

regionalnych na całym świecie. 

(BODE20161207001) Niemiecki koncern opracował specjalną technikę skutecznego czyszczenie zabrudzonych rur wodociągowych bez 

użycia środków chemicznych. Dzięki tej inteligentnej metodzie można uniknąć kopania gruntu i rozrywania rur. Może ona być 

stosowana w procesie przygotowania zabrudzonych rur kanalizacyjnych do ich odzysku.Dzięki dużemu doświadczeniu w wykonywaniu 

opisanych usług w różnych sytuacjach, firma jest gotowa podjąć współpracę w ramach umowy o świadczenie usług i/lub jako 

podwykonawca. 

(BODE20161213002) Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji i instalacji produktów ze stali nierdzewnej różnego rodzaju oferuje 

swoje usługi jako podwykonawca. Firma posiada akredytacje jako producent zbiorników próżniowych i posiada certyfikat zgodny z DIN 

EN 10900‐1. DIN EN 1090‐2 i ISO 9001:2008. Firma chce zwiększyć swoje działania i usługi w Europie na zasadach umowy o 

podwykonawstwo. 
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(BODE20161215001) Niemiecka firma specjalizująca się w usługach budowlanych oferuje swoje usługi w zakresie realizacji projektów 

zielonych budynków od opracowania koncepcji energetycznej, zaplanowania cyklu życia produktu, symulacji energetycznej/ światła 

dziennego. Firma oferuje również certyfikacje zielonych budynków oraz wykorzystania energii. Firma szuka umowy o świadczenie 

usług dla producentów materiałów budowlanych, biur projektowych itp. szukających certyfikacji budynków zgodnie z etykietą 

zielonego budownictwa. 

(BODE20161215002) Niemiecka firma specjalizująca się w logistyce oferuje na całym świecie zainteresowanym partnerom 

biznesowym kompleksowe usługi i możliwości pamięci / magazynowania i przepływu towarów w centrum Europy Środkowej. 

Niemiecki operator logistyczny oferuje umowy o świadczeniu usług. 

(BODE20161215003) Młody i innowacyjny niemiecki MSP posiada wiedzę w nanotechnologicznie ulepszonych ceramicznych nie 

klejących się powłokach, które są stosowane wszędzie tam, gdzie występują trudne warunki i powierzchnie metalowe lub stopowe 

muszą być zabezpieczone przed korozją, ciekłymi stopami, wysokimi temperaturami lub napromieniowaniem UV. Firma poszukuje 

umów produkcyjnych oraz o świadczenie usług z firmami z branży motoryzacyjnej, sanitarnej lub kosmicznej. 

(BODE20161216001) Niemiecka firma działa w dziedzinie systemów energii słonecznej, instalacji systemów fotowoltaicznych (pod 

klucz) z uwzględnieniem inwertorów i konserwacji systemów energii słonecznej. Przedsiębiorstwo oferuje usługi montażu i 

konserwacji systemów energii słonecznej na dachach budynków mieszkalnych i przemysłowych oraz na powierzchni ziemi 

potencjalnym partnerom z Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Firma proponuje potencjalnym partnerom współpracę na 

podstawie umowy o świadczeniu usług oraz umowy o świadczeniu usług produkcji / instalacji. 

(BODE20161219002) Niemiecka firma specjalizuje się w rozwijaniu wyskalowanych i dostosowanych do konkretnych osób rozwiązań 

elektronicznej pomocy medycznej dla starszych ludzi. System nadzorujący, oparty na najbardziej zaawansowanej technologii 

czujników, umożliwia osobom starszym samodzielne życie, a ich bliskim poczucie, że są oni bezpieczni. Firma chciałaby nawiązać 

współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego i joint venture w Unii Europejskiej. 

(BODE20161222005) Niemiecka firma jest aktywna głównie w dziedzinie budownictwa, planowania i architektury. Firma specjalizuje 

się w produkcji drzwi i ościeżnic indywidualnie zaprojektowanych posiadających innowację techniczną ‐ podświetlane ościeżnice. 

Firma poszukuje partnerów, takich jak architekci i biura projektowe oraz możliwości dystrybucji produktu na rynkach budowlanych. 

Firma jest zainteresowana zawarciem komercyjnych umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług dystrybucji. 

(BODE20170119003) Niemieckie MŚP opracowało elastyczną ścianę dla ochrony przeciwpowodziowej. Ściana jest przechowywana w 

betonowym kanale i jest dostępna w trybie gotowości do miejsca użytkowania. Firma poszukuje partnerów w Austrii, Włoszech, 

Polsce, Czechach i / lub Danii w celu świadczenia usług dystrybucyjnych. 

(BODE20170131001) Niemiecka firma z sektora MSP specjalizuje się w laserowym cięciu metalu. Firma oferuje usługi produkcyjne i 

podwykonawstwa dla sektorów przemysłowego i badań. (szczególnie dla polskich partnerów) 

(BODE20170206002) Niemieckie MŚP specjalizujące się w solarnych systemach obróbki wody opracowało solarny ultrafiltracyjny 

system oczyszczania wody. Jest on odpowiedni do odległych i miejskich obszarów o niedostatecznej infrastrukturze, gdzie dostęp do 

wody pitnej jest utrudniony. Ten przyjazny środowisku system wymaga tylko niewielkiego dostosowania i jest łatwy w obsłudze dzięki 

automatycznemu działaniu. MŚP poszukuje dystrybutorów, którzy zapewnią również usługi serwisowe. 

(BRDE20170116001) Młoda niemiecka firma sprzedająca swoje własne markowe produkty poprzez sklepy online i elektroniczne 

platformy handlowe poszukuje europejskich producentów do umowy produkcyjnej w celu produkcji akcesoriów do gotowania, 

pieczenia i prac domowych oraz akcesoriów łazienkowych. 

(BRDE20170206001) Niemiecki projektant ubrań poszukuje producenta, który jest w stanie uszyć elementy do nowej kolekcji ubrań. 

Producent powinien być w stanie ocenić wzory w różnych rozmiarach. Projektant poszukuje wiarygodnego partnera do długotrwałej 

współpracy w oparciu o umowę produkcyjną. Firma poszukuje partnerów we Włoszech, na Słowacji, w Słowenii, Polsce i Czechach. 

(BRDK20170209001) Duński projektant wprowadził kolekcję figurek dębu w kształcie zwierząt a teraz szuka producenta z 

udokumentowanym doświadczeniem w produkcji podobnych produktów bardzo wysokiej jakości. 

(BOES20160218002) Hiszpańska firma zapewnia szeroką gamę prefabrykatów do budownictwa od 2005. Produkty są produkowane we 

współpracy z najlepszymi inżynierskimi i produkcyjnymi firmami. W skład produktów wchodzą: stropy, dachy oraz metalowe fasady, 

cieplna, akustyczna izolacja oraz ochrona przeciwpożarowa, prefabrykaty do budowy domów. Produkty spełniają wymogi 

międzynarodowe. Firma szuka agentów oraz dystrybutorów do sprzedaży swoich rewolucyjnych i konkurencyjnych prefabrykatów do 

budowy domów. 
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(BOES20160912002) Hiszpański zespół badawczy specjalizujący się w terapiach komórkowych oraz inżynierii tkanek oferuje usługi 

testowania in vitro określonych biomolekuł oraz nowych biomateriałów w zakresie badań przesiewowych określających ich 

właściwości biologiczne. Dodatkowo oferowaną usługą jest badanie fizyczno‐chemicznych właściwości implantów i stentów, 

biomateriałów oraz leków. Poszukiwane są zainteresowane zespoły badawcze, uniwersytety oraz firmy prywatne i publiczne. 

(BOES20161011001) Hiszpańska firma konsultingowa, lider w dziedzinie analizy konkurencyjności, realizuje aktualnie swoją politykę 

ekspansji rynkowej i dąży do utworzenia wspólnych relacji z międzynarodowymi firmami konsultingowymi w celu zawarcia umowy o 

świadczeniu usług. 

(BOES20161207002) Hiszpańska firma zajmująca się produkcją koryt wodnych poszukuje przedstawiciela handlowego lub dystrybutora 

zainteresowanego dostawami do parków wodnych w Europie Środkowej, Meksyku i do krajów rosyjskojęzycznych. Hiszpańska firma 

wykonuje cały proces projektowania i dostosowania produktów. 

(BOES20161209002) Hiszpański producent wina z siedzibą na Majorce (Hiszpania) oferuje wino dla dystrybutorów i agentów 

handlowych w Europie, którzy mogliby pomóc hiszpańskiej firmie we wprowadzeniu swoich produktów na ich lokalne rynki. 

(BOES20161212001) Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji form wtryskowych i wyrobów z tworzyw sztucznych dla sektora 

rolnego i ogrodniczego, takich jak spryskiwacze i narzędzia tnące. Firma poszukuje agentów, którzy reprezentowaliby jej markę na 

rynkach europejskich. 

(BOES20161212003) Hiszpańska firma oferuje systemy do grupowania, pakowania, transportu, rozładunku i układania na paletach w 

różnego rodzaju formatach i sektorach (spożywczy, zdrowotny, samochodowy lub papierowy). Systemy zwiększają konkurencyjność 

poprzez automatykę i dostosowane oprogramowanie. Partnerzy, związani z sektorem pakowania, agenci lub przedstawiciele z 

doświadczeniem w automatyce są poszukiwani do umów handlowych i dot. produkcji. 

(BOES20161216003) Hiszpański sprzedawca drewnianych palet i pestek z oliwek szuka dystrybutorów w celu wprowadzenia swoich 

produktów na nowe rynki. 

(BOES20161216006) Hiszpańska firma specjalizująca się we wdrażaniu urządzeń fotowoltaicznej energii solarnej poszukuje partnerów 

z sektora budownictwa inżynieryjnego i cywilnego. Firma jest zainteresowana umowami joint venture na rozwój wydajnych rozwiązań 

fotowoltaicznych na elektryfikowanych obszarach wiejskich głównie w krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. 

(BOES20161227002) Hiszpańska firma specjalizująca się w rozwoju aplikacji opartych na komunikacji w świetle widzialnym 

zaprojektowała mobilne urządzenie do kontroli dostępu, zatwierdzania, jako klucz lub do bezpiecznych płatności. Firma poszukuje 

umów licencyjnych i usługowych do ekspansji zagranicznej. 

(BOES20161229002) Hiszpańska firma specjalizuje się w produkcji, pakowaniu i handlu szeroką gamą słodyczy (m.in. nugaty, 

marcepan, kandyzowane owoce, migdały pokrywane cukrem i migdały karmelizowane). Firma łączy w sobie tajemnice rodzinnej 

tradycji z nowymi technologiami, dzięki czemu oferuje produkty naturalne i ręcznie wytwarzane. Poszukiwani są partnerzy 

dystrybucyjni do sprzedaży produktów firmy w Europie i poza nią. 

(BOES20170113003) Doświadczona hiszpańska firma z branży farmaceutycznej, działająca obecnie jako pośrednik na szczeblu 

krajowym pomiędzy hiszpańskimi laboratoriami farmaceutycznymi, a hiszpańskimi dystrybutorami, poszukuje dystrybutorów w 

Europie i w krajach trzecich. Firma oferuje szeroką gamę produktów farmaceutycznych, produktów z zakresu zdrowia, dietetyki i 

produktów kosmetycznych. 

(BOES20170125001) Hiszpańska firma produkująca skórzane kurtki o wysokiej i średniej jakości poszukuje dystrybutorów, agentów 

oraz sprzedawców pracujących na własny rozrachunek w celu wejścia na nowe rynki w Europie. Firma może również produkować 

kurtki dla innych marek. 

(BOES20170208001) Katalońska (hiszpańska) firma poszukuje umowy dystrybucji swojego produktu: pierwszej inteligentnej śledzącej 

ramki optycznej na rynku. Produkt ten bazuje na technologii Internetu rzeczy dostarczając nowe usługi dla optyków, a także 

najbardziej dokładne możliwości skanowania ze względu na wbudowane technologie mechaniczne i elektroniczne. 

(BRES20161209001) Hiszpańska stocznia świadcząca niezliczoną liczbę usług dla sektora morskiego poszukuje uznanych dostawców z 

tej branży ze specjalistycznym sprzętem w celu dystrybucji swoich produktów i usług do klientów. 
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(BOFI20170120001) Fińska firma stworzyła huśtawkę ogrodową z opatentowanym rozwiązaniem dotyczącym hamulca 

bezpieczeństwa. Huśtawka może być bezpiecznie używana przez ludzi w każdym wieku nawet na wózkach inwalidzkich. Huśtawka jest 

idealna do użytku np. w parkach, miejscach wypoczynkowych, jak również w domach opieki. Huśtawka jest gotowa do sprzedaży poza 

Finlandią i firma szuka umów licencyjnych i agentów. Dopuszcza się partnerstwo na zasadach umowy licencyjnej lub umowy 

handlowej. 

(BOFI20170209001) Fińska firma produkuje płyty wielkoformatowe CLT (drewno klejone krzyżowo) do budowy domków 

jednorodzinnych i budownictwa mieszkaniowego jak również do domów opieki dziennej, szkół, centrów handlowych, centrów 

sportowych oraz hal przemysłowych. Firma szuka dystrybutorów lub sieci dystrybucji do działań międzynarodowych w celu 

zwiększenia wzrostu firmy na rynkach międzynarodowych. 

(BOFI20170210001) Fińska firma produkuje innowacyjne rozrzutniki żwiru przeznaczone do robót drogowych. By zwiększyć sprzedaż 

swojego produktu poza granicami kraju obecnie poszukuje doświadczonych agentów sprzedaży w Europie posiadających szeroką sieć 

kontaktów. Firma jest szczególnie zainteresowana nawiązaniem współpracy z partnerami biznesowymi w Szwecji, Rosji i krajach 

nadbałtyckich. 

(BOFR20160512001) Francuska kooperatywa, do której należy 10 przedsiębiorstw przemysłowych, specjalizująca się w transformacji 

elementów metalowych i z tworzyw sztucznych, oferuje bardzo doświadczone usługi podwykonawstwa i produkcji. Firma wdrożyła 

innowacyjną organizację między swoimi 10 siedzibami przemysłowymi obejmującymi wszystkie etapy produkcji. Grupa jest 

efektywnym centrum podażowym dla przemysłu tworzyw sztucznych i metalu, zapewniając globalne rozwiązanie: badania i 

projektowania części, produkcja narzędzi, maszyn specjalnych, wykończenie i opakowania. 

(BOFR20161026001) Francuska firma specjalizująca się w urządzeniach medycznych krioterapii, poszukuje umów dystrybucyjnych na 

całym świecie.Technika spółki była przedmiotem wielu publikacji naukowych, obserwacji klinicznych, referatów i rozpraw w kilku 

dziedzinach: medycyny sportowej, reumatologii, pediatrii, geriatrii, medycyny ratunkowej oraz weterynarii. 

(BOFR20161104001) Francuski producent luksusowych czekoladek poszukuje umów z importerami (dystrybutorów / przedstawicieli 

handlowych) w Europie i USA. Firma działa w tradycji rzemiosła cholocatier i dostosowuje się do różnych potrzeb jak private label, 

pakowania, imprezy, dzięki dynamicznej sile sprzedaży. 

(BOFR20161125001) Francuska firma z sektora MSP opracowała wraz z instytutem badawczym unikalne rozwiązanie do tworzenia 

widzialnych i niewidzialnych grawerów na elementach szklanych w celu umożliwienia ich identyfikowalności. Oznaczenia są nanoszone 

na szkło przy użyciu drukarki atramentowej, a zostają utrwalone przy użyciu optycznie czynnych komponentów. Firma poszukuje 

dystrybutorów. 

(BOFR20161202004) Francuska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości azjatyckiej żywności poszukuje 

zainteresowanych tego rodzaju produktami importerów i dystrybutorów. Firma oferuje szeroką gamę mrożonych i wstępnie 

przygotowanych produktów takich jak samosa, sajgonki, ravioli itp. 

(BOFR20161206002) Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zewnętrznych i wewnętrznych oznakowań i 

znaków oraz materiałów promocyjnych szuka zarówno klientów biznesowych jak i realizatorów w postaci architektów, projektantów 

wnętrz celu współpracy w ramach umowy o świadczenie usług. 

(BOFR20161212001) Francuska firma oferuje, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, izotermiczne, składane systemy 

opakowań używanych w transporcie produktów wrażliwych na temperaturę (m.in. dla firm farmaceutycznych, spożywczych lub 

logistycznych).Firma poszukuje partnerów wyspecjalizowanych w transporcie w formie łańcucha chłodniczego, którzy chcą oferować 

innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań. Dla zainteresowanych oferowana będzie współpraca w ramach umowy agencyjnej lub 

umowy dystrybucji. 

(BOFR20161213002) Francusko‐karaibska firma specjalizującą się w produkcji łodzi mieszkalnych dla długotrwałego użytku 

prywatnego lub użytku sezonowego poszukuje dystrybutorów w Europie, jak również współpracy finansowej w celu uruchomienia 

nowego ośrodka. 

(BOFR20161214001) Dwukrotnie nagradzany start‐up z Francji oferuje grzałkę elektryczną w oparciu o promieniowanie dalekiej 

podczerwieni (FIR), które może dostarczać energię elektryczną do podłączonego akumulatora w godzinach poza szczytem. Ich 

rozwiązanie wykorzystuje komponenty Plug & Play, oraz monitoring aplikacji smartfonu, aby użytkownicy mogli łatwo zredukować 

koszty energii. Firma szuka partnerów handlowych, zwłaszcza z branży budowlanej, w celu wynegocjowania usług dystrybucyjnych i 

umów o komunikacji. 
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(BOFR20161219001) Francuska firma specjalizująca się w produkcji systemów rur polietylenowych, lider krajowy w dziedzinie 

transportu wody w podziemnej sieci dystrybucji, poszukuje agenta handlowego lub dystrybutora do oferowanie jej produktów na 

rynku europejskim. 

(BOFR20170118002) Ta francuska firma jest producentem napojów z naturalnych owoców, cydru, piwa i napojów gazowanych o 

oryginalnych smakach.Poszukiwani są dystrybutorzy w Europie. 

(BRFR20170105001) Francuskie przedsiębiorstwo przemysłowe z branży gumowej szuka dostawcy niedużego sprzętu do demontażu 

części gumowych przylegających do metalowych. Oferowana jest umowa outsourcingowa. 

(BRFR20170201001) Francuskie MŚP działające w dziedzinie rozwiązań biologicznych stosowanych w rolnictwie w celu poprawy 

wzrostu roślin poszukuje nowych dostawców bionawozów w celu zawarcia umowy handlowej i sprzedaży ich na rynkach produktów 

zbożowych, ogrodniczych, winnic, warzywnych lub terenów zielonych. Firma poszukuje współpracy za pośrednictwem umowy 

dystrybucyjnej. 

(BRFR20170215001) Firma z siedzibą w południowo‐wschodniej Francji, która specjalizuje się w rozwoju, imporcie i handlu 

rozwiązaniami i kształtkami montażowymi dla mebli poszukuje nowych dostawców w ramach usług dystrybucyjnych. 

(BOGR20161018002) Grecka piekarnia jest dobrze znana na rynku krajowym i działa już od ponad 30 lat. Produkty firmy obejmują 

wszystkie rodzaje słodyczy, ale flagowym produktem jest "Kurabiye" (tradycyjne słodycze wykonane z mąki, masła, cukru i migdałów). 

Grecka piekarnia i cukiernia, mimo że ma ważny udział w rynku krajowym, rozważa obecnie wyjście na nowe rynki i poszukuje 

dystrybutora w celu podpisania długoterminowej umowy dystrybucyjnej. 

(BOGR20161018003) Grecki producent i eksporter oliwy z oliwek jest zainteresowany wejściem na rynek europejski i poszukuje 

dystrybutora. Produkty, którymi handluje spółka to oliwa z oliwek, pomadki z oliwek, kosmetyki na bazie oleju oraz mydła 

kosmetyczne. 

(BOGR20161019002) Grecki producent mięsa z jagnięciny, owcy oraz kozy szuka dystrybutorów swoich produktów zagranicą. Firma 

posiada najwyższej klasy produkty mięsne, certyfikowane zgodnie z ISO 22000/ISO 9001 oraz Halal szuka dystrybutora w celu 

podpisania długoterminowej umowy dystrybucyjnej. Firma nastawia się rynki Europy, Azji, Australii, Afryki i USA. 

(BOGR20161102001) Grecka firma produkująca domowe powidła, miód kwiatowy oraz mleko pszczele poszukuje partnerów w celu 

wejścia na nowe rynki w Europie. Firma poszukuje dystrybutorów. 

(BOGR20161130002) Grecka firma doświadczona we wszystkich rodzajach spawania metalu poszukuje długookresowych 

współpracowników, których produkty/konstrukcje nie posiadają certyfikatu niezbędnego do wprowadzenia na rynki międzynarodowe. 

Grecka firma oferuje swoje certyfikaty za pośrednictwem umowy o świadczenie usług. 

(BOGR20161201002) Grecka firma specjalizująca się w produkcji, przetwarzaniu oraz sprzedaży różnych produktów rolnych (granatów, 

jabłek, winogron, moreli, mandarynek itp.) poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma chciałaby się skupić na promowaniu granatów i 

ich osnówek. 

(BOGR20161205002) Grecka firma projektująca, produkująca i dostarczająca obowiązkowe wyposażenie elektroniczne mostków 

jednostek pływających poszukuje doświadczonych i wiarygodnych dystrybutorów swoich wysokiej jakości i konkurencyjnych 

produktów na bazie umowy dystrybucji. Firma jest też zainteresowana zostaniem podwykonawcą stoczni i współpracą na bazie 

umowy podwykonawstwa. Oferuje doświadczenie jako dostawca, instalator i serwisant urządzeń elektronicznych. 

(BOGR20161207001) Grecka firma z wieloletnim doświadczeniem w branży urządzeń ratujących życie oferuje swoje usługi inspekcji i 

certyfikacji urządzeń ratujących życie na różnego rodzaju prywatnych i handlowych żaglowcach, poprzez umowy o świadczenie usług. 

(BOGR20170203001) Grecka firma specjalizująca się w produkcji wyrobów metalowych oferuje innowacyjne wkłady kominowe z 

płaszczem wodnym. Ten produkt to wynik systematycznych prac, które w połączeniu z zastosowaniem doskonałych materiałów 

zapewnia bezpieczeństwo i najwyższe parametry jako rozwiązanie grzewcze. Firma posiada 30‐letnie doświadczenie na rynku lokalnym 

i poszukuje partnerów biznesowych, z którymi mogłaby nawiązać współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego lub 

umowy świadczenia usług dystrybucji, by wprowadzić i wypromować swój produkt na rynkach zagranicznych. 

(BOHR20160212001) Chorwacka firma działająca w dziedzinie tworzenia gier szuka porozumienia finansowego lub partnerów joint 

venture dla rozwoju ich nowej gry. Partnerem powinien być ktoś z doświadczeniem w branży gier (wydawca, deweloper ...). 
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(BOHR20160705003) Wiodący Chorwacki producent i dystrybutor pojazdów działający na rynku od 2012 roku, oferuje rożne modele 

wozów strażackich i pojazdów komunalnych, jak również produkty specjalne i prototypy. Firma oferuje swoje usługi jako 

podwykonawca, jak również na podstawie umowy produkcyjnej i umowy świadczenia usług. 

(BOHR20161125001) Chorwacka firma, która opracowała innowacyjne rozwiązanie programowe i sprzętowe do pomiaru wpływu 

stresu na ogólne warunki zdrowotne, poszukuje partnerów inwestycyjnych na podstawie umowy finansowej. Firma poszukuje 

partnerów, którzy są gotowi wejść do firmy w początkowej fazie działalności. 

(BOHR20170119001) Chorwacka firma tworząca aplikacje mobilne z optycznym czytnikiem znaków do dokumentów osobistych i 

paszportów przeznaczone dla agencji turystycznych i gospodarzy oferujących zakwaterowanie oferuje współprace na zasadzie umowy 

agencyjnej. 

(BOHU20160112001) Węgierska firma działająca w sektorze transportu szynowego na lokalnym rynku i współpracująca z innymi 

prywatnymi przewoźnikami kolejowymi w Europie poszukuje partnerów biznesowych w celu świadczenia usług logistycznych przy 

transporcie towaru oraz wynajmie pociągów towarowych. 

(BOHU20160809001) Węgierska firma, która produkuje i instaluje balustrady zabezpieczające i okiennice poszukuje dystrybutorów, 

firm budowlanych, hurtowników, detalistów, firm ochroniarskich lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorstwa zajmującego się 

systemami alarmowymi, żaluzjami lub ślusarzy i tragarzy, którzy posiadają doświadczenie w technologiach bram i zabezpieczeń. 

Oczekiwanym rodzajem współpracy są umowy o świadczenie usług dystrybucji, produkcji lub umowy podwykonawcze. 

(BOHU20160809006) Węgierska firma zajmująca się produkcją okien poszukuje dystrybutorów, deweloperów oraz firm budowlanych 

w celu zaoferowania im swoich wolnych mocy produkcyjnych. Firma jest liderem lokalnego rynku stolarki plastikowej i aluminiowej, 

drzwi, ogrodów zimowych oraz szklanych konstrukcji dachowych. Firma poszukuje dystrybutorów i oferuje produkcję na zamówienie. 

(BOHU20161206001) Węgierska firma, która produkuje szczęki i klocki hamulcowe poszukuje partnerów w sektorze transportu 

(producentów samochodów, ciężarówek lub przyczep, producentów maszyn rolniczych) w celu rozpoczęcia współpracy 

długoterminowej na podstawie umowy produkcyjnej lub podwykonawczej. Umowa o świadczenie usług przewidziana jest dla usług 

cięcia laserowego. 

(BOIE20161215001) Irlandzka firma produkuje rękawy lotniskowe i inne produkty związane z nimi w tym ramiona obrotowe, ramek i 

masztów.Firma obecnie poszukuje dystrybutorów i agentów za granicą, aby stworzyć nowe rynki do sprzedaży rękawów lotniskowych i 

związanych z nimi produktów. Rękawy lotniskowe są produktem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które są wykorzystywane do 

oceny kierunku i prędkości wiatru. Są one używane w wielu sektorach, w tym lotniczym, paliwowym, chemicznym i farmaceutycznym. 

(BOIT20160823003) Włoska firma z siedzibą na południu Włoch specjalizuje się w uprawie warzyw, przede wszystkim zielonych 

szparagów. Firma działa w tego rodzaju uprawach od 1988 roku w otwartym i chronionym obszarze "tuneli cieplarnianych" 

(szklarniowe funkcje techniczne: wysokość 4,5 m, szerokość 9 metrów i długość 50 metrów), które umożliwiają wczesną produkcję i 

plony. Firma poszukuje agentów i / lub partnerów dla wspólnych przedsięwzięć w Polsce i Niemczech. 

(BOIT20161103001) Włoska firma z ponad 30 letnim doświadczeniem w dziedzinie wentylacji przemysłowej poszukuje dystrybutorów i 

agentów w celu ekspansji zagranicznej w oparciu o umowy usług dystrybucyjnych i agencji handlowej. 

(BOIT20161125002) Włoski start‐up, który opracował platformę umożliwiającą tworzenie wielopoziomowych streszczeń/abstraktów 

tekstów cyfrowych, oferuje swój produkt na podstawie umowy świadczenia usług. 

(BOIT20161130001) Grupa włoskich naukowców w dziedzinie biologii, którzy tworzą akademicki spin‐off, produkuje naturalne i 

organiczne kosmetyki, zaczynając od lokalnych surowców, bez jakiegokolwiek składnika sztucznego lub chemicznego. W przyszłości 

firma będzie poszukiwać agentów lub dystrybutorów z doświadczeniem w dziedzinie ekologicznych kosmetyków. Ich produkty są 

adresowane zarówno do mężczyzn jak i kobiet. 

(BOIT20161202002) Włoski spin‐off założony przez firmę produkującą szkło zajmuje się produkcją modułowych systemów balustrad ze 

szkła. Firma poszukuje dystrybutorów posiadających własnych instalatorów i agentów z doświadczeniem w sektorze budowlanym. 

(BOIT20161205001) Włoski start‐up w dziedzinie regeneracji tkanek ludzkich opracował nowe urządzenie do regeneracji drobnych 

naczyń krwionośnych poprzez wykorzystanie biomimetycznych właściwości oraz mechanicznych zalet jedwabiu.Z tej samej technologii 

możliwe jest wytwarzanie urządzeń do wielu zastosowań jako obwodowe nerwy, ścięgna i wiązadła, skóra i inne rozciągające tkanki. 

Firma poszukuje partnerów finansowych na wsparcie w badaniach przedklinicznych i klinicznych. 
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(BOIT20161205002) Firma z północno‐wschodnich Włoch stworzyła nowy proces zrównoważonej produkcji / dostaw rur 

polietylenowych. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii, system do wytwarzania rur polietylenowych jest zamknięty w 

standardowych pojemnikach, które mogą być przenoszone przez cały czas. Może pracować w pięciu kontynentach w zakresie instalacji 

gazociągów, wodociągach, dużych systemów nawadniających, telekomunikacji i kopalniach. Firma chciałaby znaleźć partnerów 

zainteresowanych podwykonawstwem lub umowami produkcyjnymi. 

(BOIT20161207002) Włoska, certyfikowana spółdzielnia z siedzibą w regionie Emilia‐Romagna aktywna w produkcji tradycyjnych 

wędlin poszukuje dystrybutorów w celu rozszerzenia swojej międzynarodowej sieci dystrybucji. Firma posiada dużą zdolność 

produkcyjną i już eksportuje swoje produkty. 

(BOIT20161207003) Włoska firma programistyczna z 8‐letnim doświadczeniem w tworzeniu mobilnych rozwiązania z zakresu 

automatycznego zarządzania personelem sprzedażowym opracowała modułową platformę on‐line do zarządzania wszystkimi 

procesami związanymi z siecią sprzedaży. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów na nowych rynkach. 

(BOIT20161207004) Włoska certyfikowana firma rolna działająca w regionie Emilia‐Romania, jest aktywna w lokalnej produkcji i 

późniejszym handlu sadzonek truskawek i szparagów. Firma poszukuje agencji handlowych i partnerów dystrybucji w celu rozszerzenia 

swojej sieci i jest zainteresowana zawarciem umów handlowych i dystrybucyjnych umów agencyjnych. 

(BOIT20161208001) Firma zlokalizowana w centrum Włoch koncentruje swiją działalnosć na produktach piekarniczych, przede 

wszystkim na specjalnym i unikalnym cieście opartym na typowym czerwonym winie "Montepulciano" (marka zarejestrowana w 

urzędzie patentowym we Włoszech). Firma poszukuje pośredników handlowych, dystrybutorów i specjalistycznych sklepów w USA, 

Kanadzie i w całej Europie. 

(BOIT20161208002) Włoska firma specjalizująca się we wstępnie ugotowanej oraz mrożonej tradycyjnej pizzy i innych typowych 

włoskich produktach piekarniczych obecnych już na rynku włoskim, chce wejść na rynki zagraniczne. W związku z tym firma poszukuje 

zagranicznych importerów i dystrybutorów. 

(BOIT20161209002) Włoska doświadczona winnica, z siedzibą w regionie Emilia‐Romania, jest aktywna w produkcji różnego rodzaju 

win. Firma uprawia winogrona, a następnie przetwarza je w różne wysokiej jakości wina. Ta firma już eksportuje swoje produkty i 

stosuje kilka ostatnich innowacji opartych na komputerowym zarządzaniu winnicą. Spółka chce rozszerzyć swoją obecność na rynkach 

zagranicznych, dlatego też poszukuje dystrybutorów i agentów za granicą. 

(BOIT20161209003) Włoska mała firma z siedzibą w regionie Emilia Romagna działająca w dziedzinie produkcji czerwonych, białych i 

różowych win poszukuje dystrybutorów, aby rozwinąć swoją działalność za granicą.Firma posiada małą produkcję około 4.000 butelek 

rocznie, dlatego też poszukuje firmy dystrybucyjnej działającej w sektorze Ho.Re.Ca. oraz sklepów z winem. Firma poszukuje 

partnerów w Niemczech, Francji, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Polsce. 

(BOIT20161212002) Włoska solidna, duża, znana i certyfikowana firma z siedzibą w rejonie Emilia‐ Romania i działająca w branży 

produkcji wyrobów wędliniarskich szuka dystrybutorów w celu ekspansji rynkowej swojej międzynarodowej sieci dystrybucji. Firma 

posiada wiele certyfikatów, ogromne zdolności produkcyjne i obsługuje wielu kluczowych włoskich klientów na całym terytorium 

Włoch. 

(BOIT20161212003) Włoski duża firma z siedzibą w regionie Emilia Romagna aktywna w produkcji mrożonych i świeżych makaronów 

oraz mrożonych dań gotowych z makaronu poszukuje dystrybutorów.Firma eksportuje już znaczną część swojej bardzo dużej produkcji 

i szuka nowych potencjalnych partnerów w celu dalszego powiększenia jej międzynarodowej sieci dystrybucji.Firma oferuje produkty 

wysokiej jakości i ma różne certyfikaty. 

(BOIT20161214001) Włoska firma jest start‐upem wywodzącym się z uniwersytetu (spin‐off). Pracuje w dziedzinie odżywek w celu 

porodukcji suplementów zawierających roślinne nanopęcherzyki, pęcherzyki lipoproteiczne 50 ‐ 70 nm. Nanopęcherzyki są 

wzbogacone o pierwiastki biofunkcjonalne i stanowią nowy sposób pozyskania naturalnych związków. Firma poszukuje dystrybutorów 

w celu uzupełnienia struktury o strategicznych partnerów, którzy mogą zapewnić stabilną sieć handlową. 

(BOIT20161215002) Włoski innowacyjny start‐up opracował platformę, która dzięki algorytmowi do wyszukiwania freelancerów, 

automatyzuje wybór najlepszych profesjonalistów do realizacji projektów, co sprawia, że łatwo jest zbudować zespół odpowiadający 

na potrzeby klienta. Platforma pomaga zarówno programistom jak i firmom, które nie posiadają własnego oddziału IT, ale szukają 

innowacyjnych produktów internetowych. Firma szuka partnerów finansowych. 
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(BOIT20161215003) Włoska firma rodzinna z trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze automatyki przemysłowej szuka umowy 

dystrybucyjnej lub handlowej w celu sprzedaży swoich produktów zagranicą. Firma oferuje swoje innowacyjne produkty (nagrodzone 

SOE II Fazy Instrumentu MŚP), które łączą w sobie kontrolę energii pneumatycznej oraz oleodynamicznej. Firma oferuje również 

liniowy lub obrotowy serwomechanizm z pneumatycznym lub elektrycznym przełożeniem. 

(BOIT20161216003) Włoska firma z branży ICT jest zaangażowana w rozwijanie systemów łączących świat rzeczywisty z generowanym 

komputerowo (augmented reality systems), do bezpiecznej nawigacji i podążania (śledzenia) za ludźmi, obiektami i przedmiotami w 

przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej. Systemy takie mogą stanowić uzupełnienie bądź zastąpić drogie chodniki dotykowe 

elastycznymi, tanimi ścieżkami, wykrywanymi przez kamerę smartfona. Firma poszukuje partnerów handlowych i dystrybucyjnych do 

długotrwałej współpracy. 

(BOIT20161222003) Włoski producent drzwi skupiający się na wysokiej jakości projektowaniu stworzył nową linie drzwi wewnętrznych 

z unikalną technologią wstawek skórzanych dostępnych w kilku zastrzeżonych wzorach, które mogą być łączone prawie bez 

ograniczeń. Dekoracje mogą być produkowane zgodnie z życzeniem klienta jeśli chodzi o kształt, kolor oraz użyty materiał na drzwiach 

laminowanych i szklanych. Firma poszukuje doświadczonych agentów, głównie dekoratorów wnętrz oraz architektów. 

(BRIT20161219001) Włoskie stowarzyszenie z branży kultury promuje strategie marketingowe wśród lokalnych firm spoza miasta, 

firma szuka podobnego stowarzyszenia zagranicznego w celu zbudowania joint‐venture i wdrażania projektów marketingowych. 

Idealny partner powinien być organizacją non‐profit wspierającą rozwój przedsiębiorczości na innych obszarach wiejskich i 

turystycznych w UE. 

(BRIT20170127001) Włoska firma poszukuje partnera z Europy specjalizującego się w logistyce opieki zdrowotnej i zainteresowanego 

rynkiem włoskim w celu zawarcia umowy o świadczenie usług. Zainteresowane firmy powinny mieć doświadczenie w dostarczaniu 

usług do publicznych i prywatnych szpitali lub instytucji opieki zdrowotnej, w szczególności, wymagane doświadczenie w szpitalnej 

gospodarce magazynowej i obsłudze i logistyce próbek biologicznych. 

(BOJO20160807001) Firma powstała w 1977r. i wzrosła do przodującego w Jordanii producenta przypraw, w tym szerokiej gamy 

śródziemnomorskich mieszanek przypraw, puddingów, herbat ziołowych, różano‐pomarańczowych wód kwiatowych, koncentratów 

syropów, mieszanek tymianku i falafeli, niskosodowej soli stołowej. Firma jest zainteresowana współpracą z dystrybutorami w Europie 

z kontaktami wśród klientów zainteresowanych smakami śródziemnomorskimi. 

(BOJP20170127001) Japońska firma stworzyła narzędzie do ręcznego mielenia ziarenek kawy, liści herbaty i przypraw. Młynek posiada 

innowacyjne ceramiczne ostrze dające mu przewagę nad podobnymi urządzeniami. Po sukcesie na rynku japońskim firma poszukuje 

dystrybutorów w celu wejścia na rynki krajów UE. 

(BOKR20161128001) Koreańska firma specjalizująca się w systemach zabezpieczeń sieciowych, opracowała kompleksowe rozwiązanie 

bezpieczeństwa składające się z wyłącznika bezpieczeństwa oraz systemu do wizualnego zarządzania internetowym protokołem.Dzięki 

takiemu rozwiązaniu, użytkownicy są w stanie wykryć i zarządzać różnymi sieciowymi aktywnościami w przedsiębiorstwie i 

zabezpieczać wrażliwe dane. Firma poszukuje sprzedawców / dystrybutorów na rynku UE do współpracy w ramach umowy 

przedstawicielstwa lub umowy dystrybucyjnej. 

(BOKR20161209001) Koreańska firma specjalizująca się w rozwoju i sprzedaży urządzeń do komunikacji bezprzewodowej oferuje dwa 

typy sprzętu dosyłowego, które może zostać wykorzystane w przypadku katastrofy. 1. Plecak z mobilną stacją ze sprzętem dosyłowym 

2. sprzęt do użytku w przypadku występowania białych plam. Firma jest otwarta na propozycje współpracy z potencjalnymi agentami 

lub dystrybutorami, którzy mogliby zapewnić wsparcie posprzedażowe swoim klientom. 

(BOKR20161212001) Koreańska firma aktywna w dziedzinie bezpieczeństwa IT, oferuje rozwiązania w zakresie kasowania danych oraz 

demagnetyzacji serwerów i dysków różnego typu. Ponadto firma posiada własną technologię szybkiego niszczenia danych w oparciu o 

SSD (Solid State Drive). Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej, ale jest także 

otwarta na dyskusję odnośnie innych rodzajów współpracy. 

(BOKR20161221001) Koreańskie MŚP specjalizujące się w zamawianych infrastrukturalnych usługach IT w wielu sektorach 

przemysłowych jak finanse, komunikacja, usługi publiczne i opieka zdrowotna, oferuje oprogramowanie w technologii NAS (zasoby 

pamięci dyskowych dołączone do sieci). Dostarcza dwa typy oprogramowania, dla użytku korporacyjnego i osobistego. Firma 

poszukuje wiarygodnego partnera, który mógłby zająć się oprogramowaniem korporacyjnym lub osobistym w ramach umowy 

handlowej lub dystrybucyjnej. 
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(BOKR20161223001) Koreańska firma specjalizująca się w oprogramowaniu sieci określone (SDN) i funkcja sieci wirtualizacji (NFV), 

oferuje samodzielne rozwiniętą platformę funkcji wirtualizacji. NFV umożliwia elastyczną oraz w czasie rzeczywistym kontrolę funkcji 

sieciowych i bezpieczeństwa przez projektantów sieci i operatora. Firmy konsultingowe, które są zainteresowane technologią NFV są 

mile widziane w ramach partnerstwa handlowego umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

(BOLT20170201001) Firma z Litwy, produkuje szeroką gamę suchych przekąsek (suszone paski wołowiny, suszone paski wieprzowe, 

suszona papryka, suszona wątróbka z kurczaka lub kaczki) uruchomiła nową znakomitą przekąską ‐ suszone paski suma w czekoladzie z 

chili i różnymi dodatkami. Firma chciałaby wejść na nowe rynki i dlatego poszukuje pośredników handlowych w ramach umowy 

handlowej i usług dystrybucyjnych. Firma może produkować również pod prywatną marką. 

(BOLT20170201002) Firma z Litwy działająca w przemyśle odlewniczym żelaza od 15 lat poszukuje pośredników handlowych w ramach 

umowy handlowej agencji i usług dystrybucyjnych umowy. Firma oferuje: piece i szyby do pieców, drzwi kominkowe; wędzarnie, grille 

i stojaki; odlewane z żeliwa patelnie i garnki itp. 

(BOLT20170201003) Firma farmaceutyczna z Litwy przy użyciu najnowszych wyników badań naukowych opracowała maskę na twarz, 

która jest wygodna w codziennym użyciu i nie przeszkadza w codziennych czynnościach podczas zabiegów upiększania. Firma 

poszukuje pośredników handlowych w ramach umowy o świadczenie usług handlowych i dystrybucyjnych, a także oferuje usługi 

produkcyjne pod własną marką. 

(BOLT20170203001) Założona w 1993 roku litewska firma produkująca wyroby z naturalnego octu, sosy pomidorowe, keczupy, 

musztardy, warzywa konserwowe, sztuczny miód, syropy, napoje itp. Firma poszukuje dystrybutorów. 

(BOLT20170203002) Litewska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją aktywnego wyposażenia światłowodowego, pasywnych 

światłowodowych elementów sieciowych, 19‐calowych szafek oraz akcesoriów chce rozszerzyć działalność eksportową poprzez 

znalezienie dystrybutorów. 

(BOLT20170213001) Litewska firma założona w 1971 roku oferuje usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej na Litwie i w 

innych krajach. Firma oferuje swoje usługi zagranicznym partnerom. 

(BOLT20170221001) Litewska firma zajmująca się od 2005 technologiami przechwytu rzeczywistości przy zastosowaniu technologii 

konwersji punktów chmury do dokumentacji 2D i obiektów 3D oferuje swoje usługi. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. 

Posiada ponad 10‐letnie doświadczenie i może zagwarantować wysokiej jakości usługi i produkty końcowe. 

(BONL20161205001) Holenderska firma poszukuje partnerów w Europie z branży basenów do pływania, w celu rozpowszechnienia 

przezroczystych budynków basenowych, składanych dachów i ścian przesuwnych. 

(BRNL20170113001) Holenderskie MŚP specjalizuje się w opracowaniu i wytwarzaniu aplikacji dla Internetu przedmiotów (IoT). Firma 

poszukuje do nowego projektu ekranu/wyświetlacza z bardzo specyficznymi, niestandardowymi wymiarami. Holenderska firma 

poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę produkcyjną z firmą będącą w stanie zaprojektować i opracować wymagany 

wyświetlacz. Możliwa jest również współpraca z podwykonawcą z dostępem do wspomnianego powyżej partnera produkcyjnego. 

(BOPT20161024001) Start‐up z Portugalii specjalizujący się w technologii informacyjnej dla sektora energii, deklaruje podjęcie się 

obecnych i przyszłych wyzwań w sektorze energii w zakresie zarządzania zarówno dostawami, jak i zużyciem energii.Start‐up 

opracowuje interaktywną platformę w odniesieniu do potrzeb społeczności i sektora energetycznego, z wykorzystaniem algorytmów, 

które analizują, optymalizują i przewidują zużycie energii. Firma poszukuje partnerów biznesowych by nawiązać współpracę na 

podstawie umowy pośrednictwa handlowego, umowy świadczenia usług lub podwykonawstwa. 

(BOPT20161128001) Portugalska firma specjalizująca się w mrożonych produktach z portugalskiej gastronomii poszukuje 

dystrybutorów w segmencie detalicznym, hoteli, restauracji i usług cateringu. 

(BOPT20161205001) Portugalski producent wyrobów mięsnych z czarnych świń poszukuje hurtowników i dystrybutorów 

posiadających kontakty i doświadczenie w branży żywności i przekąsek, by zawrzeć umowę o świadczeniu usług dystrybucji. 

(BOPT20161206001) Portugalska firma z branży farb i chemikaliów jest zaangażowana w rozwijanie, produkcję i sprzedaż takich 

produktów jak: farby, lakiery, rozcieńczalniki, produkty do usuwania farb; stosowanych w sektorze mieszkaniowym, przemyśle 

budowlanym i budownictwie, lakiernictwie samochodowym, aeronautyce oraz w zewnętrznych systemach lakierniczych. Firma 

poszukuje hurtowników i sprzedawców detalicznych farb i chemikaliów, gotowych współpracować na bazie umowy dystrybucji lub 

umowy przedstawicielstwa handlowego. 
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(BOPT20161220001) Portugalska firma specjalizująca się w winach wytrawnych z regionu Lizbony oraz w niektórych gatunkowych 

winach z Alenquer (chroniona nazwa pochodzenia), poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Europie i poza nią, gotowych promować i 

reklamować oferowane produkty. 

(BOPT20161220002) Portugalska firma z Lizbony działa w sektorze winiarskim. Oferuje białe i czerwone wina, regionalne i DOC 

(certyfikat pewnego pochodzenia) wina musujące i w 100% krajowe czerwone wino Touriga. Poszukiwane są umowy usług 

dystrybucyjnych i agencji handlowej. 

(BOPT20161222003) Portugalska firma specjalizująca się w produkcji jeansu, odpowiedzialna za wszystkie etapy produkcji: od zakupu 

surowca do wykończenia stroju, pracuje dla znanych portugalskich i międzynarodowych marek. Obecnie firma chciałaby rozszerzyć 

swoją działalność na rynki zagraniczne. Przedsiębiorstwo chce nawiązać współpracę na podstawie umowy produkcyjnej w zakresie 

produkcji jeansu. 

(BRPT20170105001) Portugalska firma założona w 2014 roku, produkująca od 2015 roku. Produkcja na ubiegły rok osiągnęła około 5 

ton. Firma produkuje odmiany ślimaków Aspersa Maxima i Aspersa Muller i poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę 

produkcyjną z europejską firmą z know‐how jak produkować puszkowane i mrożone ślimaki na skalę przemysłową. 

(BORO20160202008) Rumuńska firma, dostarczająca oprogramowanie, opracowała aplikację w dziedzinie zarządzania, 

przechowywania i archiwizacji dokumentów. Program oferuje całkowitą integrację poprzez cały cykl życia informacji generowanych 

przez firmę, od ich powstania do czasu magazynowania lub niszczenia. Firma poszukuje partnerów z doświadczeniem w aplikacjach 

firmowych do współpracy na bazie umowy usług dystrybucyjnych. 

(BORO20160614001) Rumuńska firma specjalizująca się w oprogramowaniu oferuje usługi podwykonawstwa wszystkim firmom 

poszukującym usług rozwoju oprogramowania i jest otwarta na współpracę jako podwykonawca innych firm z sektora IT. Firma brała 

udział w wielu międzynarodowych projektach dla rynku japońskiego. Firma poszukuje partnerów biznesowych, partnerów do 

projektów i do wymiany kadry, do rozwoju nowych projektów na życzenie klienta. 

(BORO20161005001) Rumuńska firma tworząca oprogramowanie zapewnia usługi takie jak innowacyjne doradztwo, badania i rozwój, 

inżynieria oprogramowania i pomoc techniczna. Przedsiębiorstwo działa na terenie całej Unii Europejskiej i poszukuje możliwości 

projektowych w sektorach: detalicznym, logistycznym, samochodowym, energetycznym i ubezpieczeń. Firma zainteresowana jest 

umową świadczenia usług, by dostarczyć różnorodne komponenty zgodnie z programami transformacji cyfrowej swoim partnerom. 

(BORO20161011002) Firma rumuńska specjalizująca się w produkcji suchych i odwodnionych ziół, przypraw, nasion i chili 

spełniających międzynarodowe standardy jakości poszukuje dystrybutorów międzynarodowych (importerów i hurtowników) dla 

przemysłu spożywczego. 

(BORO20161012001) Firma rumuński, działająca na medycznym rynku IT od ponad dziesięciu lat, oferuje wykonywanie usług rozwoju 

oprogramowania w ramach outsourcingu lub umowy o świadczenie usług. Portfel produktów zawiera szeroką gamę oprogramowania 

do zastosowań medycznych, ale także intuicyjne i elastyczne rozwiązania dla przedsiębiorstw. 

(BORO20161107001) Rumuńska rodzinna firma specjalizuje się w produkcji mebli ze sztucznej skóry, takich jak: sofy; wygodne, 

głębokie fotele; pufy (w tym do pokoju dziecięcego), stołki obite skórą. Oferowane produkty dostępne są w szerokiej gamie 

kolorystycznej. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie. 

(BORO20161123002) Rumuńska mała firma jest firmą handlową należąca do regionalnego klastra meblowego. Firma wspiera 

dziesiątki MŚP, które są członkami klastra i obecnie zajmuje się promocją ich produktów i usług w celu wzmocnienia ich siły 

gospodarczej, zwiększając ich widoczność i polepszając ich wizerunek rynkowy. Firma szuka partnerów zainteresowanych 

przedstawicielstwem handlowym odnośnie branży meblarskiej. 

(BORO20161125005) Rumuńska firma, producent okien i drzwi z PCV, stolarki aluminiowej, podwójnie oszklonych metalowych lub 

ognioodpornych wielofunkcyjnych drzwi i garaży dla sektora mieszkaniowego i przemysłowego poszukuje partnerów z Unii 

Europejskiej do dystrybucji oraz do ustanowienia długoterminowych umów podwykonawstwa. 

(BORO20161125011) Rumuńskie laboratorium poszukuje partnera (z krajów sąsiednich) w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska 

(gleby, wody i substancji roślinnych), który będzie działać jako pośrednik w ramach umowy o świadczenie usług. 

(BORO20161205001) Rumuńska firma znajdująca się w zachodniej części kraju, oferuje szeroki wybór plandek PVC do stosowania w 

obiektach rolniczych, przemysłowych, sportowych i rekreacyjnych. Firma dostarcza produkty o standardowych wymiarach lub inne na 

specjalne zamówienie. Firma poszukuje partnerów z Europy do długoterminowej współpracy w ramach umowy produkcyjnej. 
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(BORO20161212001) Firma znajdująca się w południowo‐wschodniej Rumunii, jest doświadczonym producentem drewnianych mebli 

miejskich i dystrybutorem mebli campingowych i ogrodowych, ławek, drewnianych konstrukcji do placów zabaw dla dzieci i innych 

produktów, wykonanych z wysokiej jakości materiałów i certyfikowanego drewna, w klasycznym i nowoczesnym wzornictwie i w pełni 

dostosowanych do zaspokojenia potrzeb klientów. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów w Europie. 

(BORO20161213001) Firma z Rumunii, dobrze wyposażona w nowoczesne maszyny do obróbki mechanicznej stali i innych metali 

poszukuje partnerów, by zawrzeć z nimi długoterminowe umowy produkcyjne. Firma dysponuje najnowocześniejszymi technologiami 

w zakresie obróbki metalu i może wyprodukować małe i średnie serie produktów. Główne obszary zainteresowania to: branża 

samochodowa, robotyka, elementy maszyn specjalistycznych oparte na rysunkach technicznych lub modelach. 

(BORO20161213003) Rumuńska firma działająca od 1994 roku, lider w produkcji wysokiej jakości produktów takich jak: odzież damska, 

odzież sportowa, uniformy, odzież techniczna, haft, drukowanie, rozwój wzorów poszukuje dystrybutorów i agentów sprzedaży, by 

sprzedawać swoje usługi i produkty w krajach Unii Europejskiej. 

(BORO20161215003) Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji drewnianych kołków i łat stosowanych do montażu mebli oraz 

naprawy uszkodzeń w drewnie takich jak pęcherze żywiczne i wypadające sęki poszukuje dystrybutorów. 

(BORO20161216003) Rumuńska firma z ponad 20‐letnim doświadczeniem w sitodruku, druku sublimacyjnym na materiałach 

tekstylnych i usługach przeszycia przy użyciu szerokiej gamy materiałów i farb, poszukuje partnerów z sektora tekstylnego i 

odzieżowego w do współpracy w formie umowy o świadczenie usług. 

(BORO20161219001) Rumuńska firma działająca w sektorze budowlanym oferuje podwykonawstwo w zakresie prac budowlanych 

partnerom w UE i poza UE. Przedsiębiorstwo realizuje roboty budowlane głównie w zakresie technologii izolacji. Firma oferuje szeroki 

zakres profesjonalnych usług budowlanych w rozsądnych cenach. 

(BORO20161219008) Rumuński MSP produkuje różne rodzaje pomp o różnych mocach i przepływach, przeznaczone do różnych 

dziedzin działalności. Rumuńska firma poszukuje dystrybutorów głównie w Europie Wschodniej, ale także na całym świecie. 

(BRRO20161205002) Rumuńska firma specjalizująca się w sprzedaży detalicznej, dystrybucji i imporcie produktów obejmujących 

akcesoria szkolne i biurowe, papiernicze, zabawki i elementy edukacyjne, pudełka prezentowe z herbatą, poszukuje zagranicznych 

dystrybutorów. Oferta firmy obejmuje również produkty luksusowe i zestawy upominkowe przeznaczone na specjalne okazje. 

(BORU20161114003) Rosyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji elementów optycznych, hologramów 

komputerowych, interferometrach laserowych stosowanych w nauce i przemyśle. Z 8‐letnim doświadczeniem w produkcji, obecnie 

poszukuje partnerów w innych krajach zainteresowanych współpracą w ramach porozumienia produkcyjnego. 

(BORU20170124001) Rosyjska firma produkująca materiały samoprzylepne (taśmy, etykiety, oznaczenia przemysłowe, znaki) 

poszukuje partnerów do współpracy na bazie umowy agencji handlowej lub usług dystrybucyjnych. 

(BORU20170127001) Rosyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji medycznej, badaniach i termostatycznych 

urządzeniach przemysłowych poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy na podstawie umowy pośrednictwa komercyjnego 

oraz umów produkcyjnych. 

(BORU20170127002) Rosyjski producent sprzętu do diagnostyki funkcjonalnej i neurofizjologii, elektroencefalografii i pulsoksymetrii, 

poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy w ramach umowy dystrybucji. 

(BORU20170131001) Rosyjski producent reagentów do diagnostyki hormonalnej i alergicznej poszukuje partnerów zagranicznych do 

zawarcia umowy usług dystrybucyjnych. 

(BORU20170207001) Rosyjski producent ekologicznych zabawek z drewna (klocki, zestawy do majsterkowania) poszukuje 

zagranicznych dystrybutorów. 

(BRRU20170124002) Rosyjski dystrybutor wody mineralnej poszukuje dostawców wody do wzajemnej współpracy w oparciu o umowę 

dystrybucyjną. 

(BRRU20170126001) Rosyjski producent jednoosiowych przyczep szuka dostawców części zamiennych, firma oferuje współpracę na 

zasadzie umowy produkcyjnej. 
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(BRRU20170131001) Rosyjski producent biodegradowalnych, giętkich opakowań poszukuje dostawców folii z polimerów propylenu, 

zorientowanej dwustronnie BOPP, polipropylenowej foli produkowanej metodą wylewania CPP, polipropylenowej foli PET 

wykorzystanej w produkcji opakowań wielowarstwowych, artykułów gospodarstwa domowego do współpracy w ramach 

porozumienia produkcyjnego. 

(BRSE20170125001) Szwedzkie MŚP działające w sektorze higieny dentystycznej poszukuje producentów szczoteczek do zębów, past 

do zębów i płynów do płukania jamy ustnej pod ich własną marką i w oparciu o wzór i receptury firmy. Partnerzy do umowy 

produkcyjnej poszukiwani są z krajów takich jak: Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Polska, Estonia, 

Łotwa, Litwa, Irlandia, Austria, Włochy, Finlandia, Norwegia i Dania. 

(BRSE20170209001) Innowacyjna szwedzka firma, która projektuje jednorazowe wyroby z włókniny dla sektora sprzedaży produktów 

zwierzęcych poszukuje producentów z doświadczeniem w sektorze tekstyliów (zgrzewanie ultradźwiękowe) do umowy produkcyjnej. 

Docelowe kraje to kraje bałtyckie i kraje Europy Wschodniej. 

(BRSE20170220001) Szwedzki sprzedawca artykułów dziecięcych poszukuje producentów/hurtowników organicznych nietoksycznych 

drewnianych zabawek. Firma oferuje swoje usługi zarówno jako agent, sprzedając zabawki innym szwedzkim firmom oraz jako 

dystrybutor, sprzedając wyroby klientom w swoim własnym sklepie oraz online. Firma jest także zainteresowana znalezieniem 

producenta, który pomoże jej projektować i produkować organiczne zabawki pod ich własną marką. Docelowe kraje to: Niemcy, 

Polska, Turcja. Indonezja, Wietnam, Tajwan, Chiny. 

(BOSG20170113004) Singapurski producent napojów z certyfikatami BRC i HACCP zamierza poszerzyć swoją sprzedaż w Bułgarii, na 

Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Słowacji poprzez umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

(BOSI20160204001) Słoweńska firma specjalizującą się w projektowaniu, inżynierii i produkcji konstrukcji drewnianych oferuje siebie 

jako partnera do montażu dla producentów prefabrykowanych domów drewnianych, altan, pergoli, altanek, wiat, zadaszeń i innych 

konstrukcji drewnianych, którzy są zainteresowani słoweńskim, chorwackim i austriackim rynkiem. Firma poszukuje umowy o 

podwykonawstwo. 

(BOSI20160929002) Słoweńska firma zajmuje się produkcją wysokiej jakości grzewczych pomp ciepła dla pomp ciepła do ogrzewania 

wody użytkowej. Firma poszukuje partnerów biznesowych w zakresie dystrybucji przyjaznych środowisku technologii grzewczych w 

celu sprzedaży swoich produktów w całej Europie. 

(BOSI20161007002) Słoweńska firma jest aktywna w dziedzinie ręcznie wytwarzanych drewnianych okularów. Firma produkuje różne 

kolekcje niepowtarzalnych ręcznie robionych drewnianych okularów. Firma poszukuje dystrybutorów w celu sprzedaży swoich 

okularów w Europie. 

(BOSI20161216003) Słoweński producent dyni Hokkaido, orkiszu, konopi przemysłowych i innego rodzaju ziół pragnie wejść na rynki 

zagraniczne i w tym celu poszukuje dystrybutorów produktów rolnych za granicą. 

(BOSI20161220001) Firma ze Słowenii specjalizuje się w hodowli ślimaków oraz produkcji kawioru z jaj ślimaczych. Firma produkuje 

kremy oraz balsamy do ciała z jaj ślimaczych i szuka dystrybutorów na całym świecie. Firma oferuje współpracę w formie umowy 

dystrybucyjnej. 

(BOSI20161228001) Słoweński producent wyrobu medycznego ‐ elektrokardiografu (EKG) do długoterminowego monitorowania 

czynności serca poszukuje dystrybutorów i agentów. Lekki i poręczny autonomiczny czujnik mierzy elektryczną aktywność serca także 

podczas uprawiania sportu lub wyczerpującej pracy fizycznej. Potencjalni partnerzy powinni być dystrybutorami lub agentami z siecią 

kontaktów w instytutach medycznych, szpitalach, domach dla osób starszych i uzdrowiskach. 

(BOSI20170119001) Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji biodegradowalnych terapeutycznych plastrów białkowych, mających 

zastosowanie w branży weterynaryjnej do gojenia ran zwierząt. Plastry są biodegradowalne ‐ znikają w ranie, nie pozostawiają resztek 

i żadnych blizn. Pozwalają również na ukierunkowane i kontrolowane uwalnianie substancji leczniczych. Poszukiwani są partnerzy na 

podstawie umowy licencyjnej lub dystrybutorzy plastrów białkowych na rynkach zewnętrznych. 

(BOSI20170220001) Słoweńskie małe przedsiębiorstwo przetwórstwa metali zaprojektowało i wyprodukowało SMART stolik, 

odpowiedni dla barów, kawiarni, restauracji fast food, hoteli, kasyn itp., który umożliwia szybkie ładowanie wszelkiego rodzaju 

urządzeń mobilnych, przesyłanie / pobieranie dużych plików (np. filmy) i oglądanie ich na wbudowanym ekranie LCD. Firma poszukuje 

MŚP zainteresowanego dystrybucją ich produktu i oferuje umowę usług dystrybucyjnych. 
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(BRSI20161028001) Słoweńska firma szuka producenta innowacyjnych produktów takich jak odzież i inne akcesoria dla branży 

ochroniarskiej, policji, wojska itp. Firma posiada rozwiniętą sieć dystrybucyjną w Słowenii i rozszerza działalność za granicę. Firma 

oferuje umowę dystrybucji i sprzedaż we własnych sklepie internetowym. 

(BRSI20170113001) Słoweńska firma specjalizująca się w przetwórstwie herbaty i kawy poszukuje dostawców różnych, wysokiej 

jakości składników do herbaty w celu produkcji własnych mieszanek. Firma poszukuje umowy produkcyjnej. 

(BRSI20170113002) Słoweńskie MŚP, dystrybutor różnych marek w przemyśle spożywczym i napojów, poszukuje dostawców 

surowców takich jak orzechy, suszone owoce, ziarna, chipsy i inne rodzaje przekąsek dla rozwoju nowych produktów pod własną 

marką. Firma poszukuje umowy produkcyjnej. 

(BRSI20170113003) Mała słoweńska firma produkująca i sprzedająca różne mieszanki bakalii poszukuje dostawców drukowanych folii 

opakowaniowych i gotowych worków z zamkiem doypack do stosowania w pakowaniu żywności. Firma poszukuje porozumienia 

produkcyjnego. 

(BRSI20170116001) Firma ze Słowenii zajmująca się handlem i dystrybucją produktów spożywczych i napojów różnych marek 

rozwinęła nową serię przekąsek z połączenia orzechów, suszonych owoców i chipsów. Firma szuka partnera, który mógłby pakować 

przekąski w foliowe opakowania typu doypack z zamknięciem strunowym. Firma oferuje zawarcie umowy usługowej. 

(BOSK20161012001) Słowackie SME opracowało GPS do śledzenia pojazdów. System jest dostępny na rynku od 17 lat i służy setkom 

firm w tysiącach pojazdów. Może być używany przez każdą firmę posiadającą każdy rodzaj pojazdu i dlatego ma ogromny potencjał 

rynkowy. Firma szuka partnerów biznesowych do współpracy na podstawie umowy handlowej, franczyzy, umowy dystrybucyjnej lub 

licencyjnej. 

(BOTR20160201002) Turecka firma z 40 letnim doświadczeniem w budowie zakładów przemysłowych pod klucz oferuje swoje wolne 

moce w ramach umowy produkcyjnej i podwykonawstwa. Usługi obejmują aplikacje warsztatowe, produkcję i instalowanie konstrukcji 

stalowych, urządzeń mechanicznych, izolacji i rurociągów oraz usługi projektowe i inżynieryjne. 

(BOTR20160516001) Turecka firma specjalizująca się w produkcji maszyny do wałkowania ciasta używanego w branży piekarniczej, 

poszukuje pośredników handlowych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

(BOTR20160727003) Turecka firma, która produkuje maszyny dla przemysłu włókienniczego, otrzymała patent w zakresie cyfrowego i 

elektromechanicznego potencjometru. Firma planuje sprzedać te nowe produkty na rynku światowym dla producentów maszyn, ale 

firma potrzebuje wsparcia finansowego. W związku z tym, firma poszukuje finansisty w ramach wspólnego przedsięwzięcia lub umowy 

finansowej. 

(BOTR20160727005) Turecka firma specjalizująca się w produkcji profesjonalnych środków higieny poszukuje partnerów z sektora 

sanitarnego poprzez agentów i dystrybutorów. 

(BOTR20160812001) Turecka firma, specjalizująca się w produkcji polietylenowo pokrytych kubków papierowych szuka zagranicznych 

partnerów zainteresowanych promocją ich produktu na nowych rynkach. Firma szuka dystrybutorów do umowy komercyjnej. 

(BOTR20161018001) Turecka firma z ponad 20‐letnim doświadczeniem specjalizuje się w produkcji wyrobów tekturowych, takich jak 

wytwarzane z pulpy papierowej formowane tacki, tekturowe opakowania i kątowniki, które powszechnie stosuje się w branży 

medycznej, przemyśle spożywczym i ogrodnictwie. Firma poszukuje dystrybutorów. 

(BOTR20161107001) Turecka firma z ponad 35‐letnim doświadczeniem specjalizuje się w produkcji systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych energii elektrycznej, takich jak metalowe zamknięte rozdzielnice w płaszczu metalowym, rozdzielnice z izolacją 

gazową, kioski, wyłączników, transformatorów, wyłączników, bezpieczników, styczników próżniowych i komponentów. Firma 

poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

(BOTR20161206001) Turecka firma specjalizująca się w produkcji produktów do uzdatniania wody, oczyszczania metali, technologii 

oleju i gazu oraz systemów przemysłowych poszukuje agencji handlowych w Europie. 

(BOTR20161214001) Turecki producent części zamiennych do hydraulicznych wierteł skalnych poszukuje partnerów w Europie 

(szczególnie z Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii) w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji i umowy handlowej. Firma 

oferuje szeroką gamę części zamiennych do wierteł skalnych. 

(BOTR20161221011) Turecka firma produkująca naczynia porcelanowe dla firm z branży HORECA (hotele, restauracje, catering) 

poszukuje dystrybutorów i biur handlowych w Europie, na Dalekim Wschodzie i w Afryce Południowej. 
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(BOTR20161228005) Turecka firma specjalizująca się w produkcji mebli biurowych, szkolnych i systemów mebli laboratoryjnych 

poszukuje umów pośrednictwa handlowego. 

(BOTR20170213001) Turecka firma założona w 2004 roku, działająca w branży tekstyliów technicznych (techniczna odzież ochronna), 

poszukuje partnerów zainteresowanych oferowanymi wyrobami, gotowych podjąć współpracę na bazie umowy produkcji. 

(BOUK20161101002) Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii; producent biodegradowalnych pieluch i kobiecych produktów higienicznych 

poszukuje partnera w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

(BOUK20161111002) Programiści, którzy opracowali oprogramowanie analityczne dla branży life science, z siedzibą we wschodniej 

Anglii, szukają producentów sprzętu laboratoryjnego. Firma rozwija oprogramowanie o wysokiej jakości analitycznej do wizualizacji i 

kwantyfikacji separacji białek, DNA i RNA i może również zaoferować oprogramowanie na nowe technologie i urządzenia na 

zamówienie. Firma oferuje umowę licencyjną dla producentów sprzętu i umowy o świadczenie usług dla dystrybutorów w celu 

odsprzedaży. 

(BOUK20161118002) Brytyjska firma z siedzibą w północno ‐wschodniej Anglii produkuje i dostarcza rozwiązania do filtrów i 

separatorów do przemysłu związanego ze skompresowanym powietrzem i odkurzaniem. Firma oferuje produkcję i dostawy nowym 

globalnym producentom pomp do odkurzaczy i kompresów. 

(BOUK20161206001) Niezależny brytyjski mikro‐browar produkuje piwo premium używając składników lokalnego pochodzenia 

poszukuje dystrybutorów w Europie. Firma produkuje piwo od 1980 roku i posiada szerokie spektrum kolorów, mocny i smaków. 

Firma jest laureatem wielu nagród, w tym "Najlepsze brytyjskie gorzkie", a teraz pragnie rozszerzyć dystrybucję na Europę. 

(BOUK20161206002) Brytyjska firma oferuje szeroką gamę usług wsparcia dla biznesu w tym w globalnej mobilności, kwestiach 

imigracyjnych, organizacjach wizyt zagranicznych, szkoleniach językowych i kulturowych. Firma szuka partnerów w celu zawarcia 

umów o świadczenie usług z innymi firmami, które świadczą podobne usługi. Firma może obsługiwać relokacje pracowników do 

Wielkiej Brytanii oraz do innych krajów w ramach partnerstwa. 

(BOUK20161206003) Niezależna firma pochodzenia brytyjskiego produkująca odzież dla sportów ekstremalnych,która obecnie 

sprzedaje gamę przyjaznych środowisku koszulek i swetrów za pośrednictwem strony internetowej poszukuje partnerów w 

szczególności w Ameryce Północnej, Niemczech i Skandynawii, ale jest również otwarta na współpracę na całym świecie od 

niezależnych sklepów detalicznych po sprzedaż poprzez hurtownie poprzez umowy agencyjne i dystrybucyjne. 

(BOUK20161212003) Firma z Wielkiej Brytanii opracowała innowacyjną platformę działającą online, skoncentrowaną na pacjencie, 

zapewniając cyfrowe możliwości pozyskiwania usług medyczne dla podróżujących użytkowników. Po udanej próbie pilotażowej w 

Egipcie, firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów o świadczenie usług, aby umożliwić rozwój komercyjnej platformy 

w Europie i zbudowaną paneuropejską sieć dostawców usług opieki zdrowotnej na podstawie umowy agencyjnej. 

(BOUK20161212006) Firma handlowa z Londynu działająca w zakresie surowców rolnych niedawno uruchomiła nową linię herbaty z 

hibiskusa i obecnie chciałaby zawierać umowy dystrybucyjne z firmami w Niemczech / Polsce / Francji / Holandii / Danii / Irlandii i 

Belgii. 

(BOUK20161214002) Brytyjska firma z sektora MSP posiadająca ponad 30‐letnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji 

enzymów oferuje nową usługe produkcji enzymów dla sektorów spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego oraz do zastosowań 

diagnostycznych. Firma stosuje najbardziej zaawansowany model biznesowy umożliwiający używanie usług bioinformatycznych oraz 

klonowania z możliwością zaspokajania potrzeb klienta na bieżąco. Firma oferuje swoje usługi partnerom zainteresowanym 

rozwijaniem i dystrybucją enzymów. 

(BOUK20161219004) Brytyjska organizacja produkująca i dostarczająca wysokiej jakości, efektywne akcesoria dentystyczne i 

chirurgiczne dla branży medycznej poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Niemczech, Francji i Polsce. Dzięki unikalnym projektom i 

zdolności do ułatwiania pracy, jak również wysokiej jakości i przystępnej ceny, produkty odróżniają się od produktów konkurencji. 

Preferowaną formą współpracy jest umowa dystrybucyjna. 

(BOUK20161220001) Uznana brytyjska firma oparta na badaniach inżynieryjnych i organizacji technologicznej oferuje swoją najnowszą 

usługę związaną z automatycznym badaniem właściwości kompozytów. Ich zrobotyzowany proces testowania kompozytów 

dedykowany jest rosnącej ilości materiałów i struktur kompozytów. Firma poszukuje umów o świadczenie usług z producentami 

komponentów z dużą siecią dostaw takich jak przemysł lotniczy, samochodowy oraz odnawialnych źródeł energii. 
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(BOUK20161228001) Średniej wielkości brytyjski producent narzędzi ręcznych z siecią globalnej sprzedaży chce zintensyfikować swoją 

obecność na rynku w kilku krajach UE. Jego produkty to wysokiej jakości narzędzia ręczne, które są wykorzystywane głównie przez 

odbiorców przemysłowych i profesjonalnych. Potencjalni partnerzy to detaliści i ogólnie importerzy sprzętu, narzędzi i sektory 

przemysłu dostaw o silnej pozycji na rynku. Współpraca będzie się opierać na usługach dystrybucji lub umowach pośrednictwa 

handlowego. 

(BOUK20161231001) Firma działająca w branży zdrowia i żywności, koncentruje się na opracowywaniu i produkcji suplementów 

sportowych. Obecnie poszukuje dystrybutorów i agentów sprzedaży w zakresie dystrybucji suplementów diety na nowe rynki w 

Europie. Rozważana forma współpracy: umowa handlowa i umowa dystrybucji. 

(BOUK20170106001) Projektant i producent wysokiej klasy, ekskluzywnej bielizny z Wielkiej Brytanii sprzedaje swoje produkty na 

platformie on‐line, dzięki której produkty firmy zyskały uznanie w części Europy, Australazji i Ameryki. Firma poszukuje partnerów 

biznesowych, by nawiązać długotrwałą współpracę na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji i umowy pośrednictwa 

handlowego i dotrzeć do butików i sklepów detalicznych. 

(BOUK20170120001) Szybko rosnące brytyjskie MŚP opracowało gamę produktów z makaronu typu instant i poszukuje 

dystrybutorów. Kluski są bez glutenu i zdrowsze od produktów na rynku. Oferta jest adresowana szczególnie na rynki azjatyckie oraz 

Północno‐Zachodniej Europy. 

(BOUK20170202001) Firma z Wielkiej Brytanii chciałaby powiększyć swoją europejską sieć dystrybucji innowacyjnych produktów do 

prostowania włosów, szamponów, odżywek, produktów do stylizacji włosów. Firma w szczególności chciałaby dotrzeć do 

dystrybutorów, którzy zaopatrują w profesjonalne produkty do włosów salony fryzjerskie oraz małe i średnie sieci salonów. 

(BOUK20170203001) Brytyjska firma zajmuje się produkcją tanich, wodoodpornych bagażników dachowych do samodzielnego 

montażu w trzech rozmiarach ‐ 200, 300 i 415 l w kolorach czarnym, białym i szarym. Firma szuka dystrybutorów. 

(BOUK20170203002) Firma z UK oferuje wysokiej klasy oprogramowanie stworzone przez jej specjalistów. Usługa zawiera od 

początkowych konsultacji produktu lub usługi, pomysłu i koncepcji poprzez prototypowanie i finalizacje w postaci gotowej aplikacji i 

produktu. Zarządzanie produktem oraz wdrożenie techniczne również są dostępne. Firma szuka partnerów we wszystkich sektorach, 

włącznie z firmami zajmującymi się stronami internetowymi, wsparciem lub aplikacjami mobilnymi do umowy o świadczenie usług lub 

umowy joint venture w celu rozwoju swoich najnowszych rozwiązań. 

(BOUK20170206001) Projektowo‐produkcyjna firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii poszukuje potencjalnych dystrybutorów dla swoich 

wysoce zaawansowanych pieców domowych. 

(BOUK20170210001) Szybko rozwijająca się firma z Wielkiej Brytanii specjalizującą się w bibliotekach mediów i zarządzaniu zasobami 

cyfrowymi (DAM) posiadająca bardzo mocne portfolio klientów poszukuje dystrybutorów z wiedzą techniczną i z zakresu sprzedaży, 

którzy chcieliby uzupełnić swój dotychczasowy wachlarz produktów o opłacalną chmurę lub serwer oparty na rozwiązaniu do 

zarządzania aktywami nadający się dla średnich przedsiębiorstw (ponad 30 pracowników) na podstawie umowy o świadczenie usług 

dystrybucji. 

(BOUK20170210002) Szybko rosnąca brytyjska firma poszukuje dystrybutorów i agentów w Europie i na świecie dla swoich niedrogich, 

mocnych i lekkich odkurzaczy. 

(BOUK20170213001) Brytyjska firma opracowała oparty na cynie, nisko‐temperaturowy, stop lutowniczy do łączenia metali jako 

alternatywę dla lutowania, nitowania lub klejenia. Firma poszukuje dystrybutorów z ugruntowaną siecią klientów, którzy byliby 

zainteresowani dystrybucją tej technologii. 

(BOUK20170213002) Firma z Wielkiej Brytanii wykonuje trójwymiarowe materiały używane przy druku FFF/ PJP oraz FDM na 

kompatybilne urządzenia bazujące na drukarkach 3D i szuka zagranicznych dystrybutorów. 

(BOUK20170217001) Brytyjska firma z sektora zdrowia oferuje innowacyjne urządzenie do tworzenia przetok dla przezskórnej 

tracheostomii. Urządzenie zostało opracowane przy współpracy z National Health Service. Firma poszukuje dystrybutorów. 

(BOUK20170222003) Brytyjska firma, która opracowała i opatentowała mechaniczny narzędzie do dokręcania mogące mieć 

zastosowanie w sporcie, głównie na rowerze poszukuje partnerów, którzy mogliby wytwarzać produkt w ramach umowy produkcyjnej 

lub umowy licencyjnej lub alternatywnie partnerów, którzy chcieliby rozwijać produkt w ramach joint venture dla dodatkowego 

zastosowania w sektorze medycznym. 
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(BRUK20161127001) Dystrybutor urządzeń medycznych z Wielkiej Brytanii poszukuje nowych, innowacyjnych urządzeń 

jednorazowego użytku używanych w chirurgii do leczenia urologicznego i ginekologicznego kobiet. Firma oferuje producentom swoje 

usługi jako dystrybutor. 

(BRUK20161219001) Brytyjska firma specjalizuje się w budowaniu internetowych narzędzi do nauki języków dla szkół podstawowych 

(dzieci w wieku od 5 do 14 lat). Firma szuka innych innowacyjnych narzędzi do nauki języków online w celu dystrybucji ich na rynku 

brytyjskim w ramach umowy dystrybucyjnej lub licencyjnej. 

(BRUK20170201001) Brytyjska firma zaprojektowała nową kołyskę/łóżeczko i poszukuje partnera do produkcji. Kołyska posiada 

wszystkie wymagane testy zgodności ze standardami UE dotyczącymi zarówno budowy jak i materiałów. Producent musi posiadać 

odpowiedni system aby zachować wymagane standardy i zapewnić bezpieczeństwo przy składaniu produktu. Firma zapewni listę 

standardów, które należy zachować. 

(BRUK20170203001) Brytyjski producent i projektant nowoczesnych i unikalnych skórzanych bransoletek dla mężczyzn i kobiet szuka 

dostawcy wysokiej jakości, ciężkiej lub lekkiej skóry. Dostawca może być producentem lub hurtownikiem. 

(BRUK20170213001) Brytyjska firma szuka odlewni lub huty do przygotowania stopów lutowniczych i produkcji pełnych drutów w 

ramach umowy produkcyjnej. Firma oferuje opatentowane cynowe stopy lutownicze, które oferują innowacyjne i unikatowe 

rozwiązania do łączenia komponentów opartych na węglu oraz innych metalowych części. 

(BRUK20170213002) Brytyjska spółka poszukuje odpowiednich partnerów do współpracy do umowy produkcyjnej w celu produkcji 

niestandardowych plastikowych butelek i pojemników opartych na ich pomyśle technologicznym i własności intelektualnej. 
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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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