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BRFR20191204001

Francuski agent handlowy, zajmujący się sprzedażą akcesoriów 
medycznych z zakresu bezpieczeństwa i wygody pacjentów oraz 
opiekunów w domach opieki, domach starców oraz ośrodkach 
rehabilitacyjnych poszukuje nowych produktów, które mógłby 

wprowadzić na rynek południowo-wschodniej Francji. Firma 
skupia się w szczególności na robotach medycznych i 

zastosowaniach sztucznej inteligencji w opiece osób starszych. 

BOBG20191213003
Bułgarska firma, specjalizująca się w produkcji opakowań z 
wysokiej i niskiej gęstości polietylenu (toreb, worków i folii) 

poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. 

 BOUK20200102001

Brytyjska firma o ugruntowanej pozycji w sektorze 
projektowania, produkcji oraz naprawy narzędzi do cięcia 

metalu, używanych przez specjalistów z sektorów związanych z 
szeroko pojętą inżynierią. Firma pragnie poszerzyć swoją 

obecność na zagranicznych rynkach, toteż poszukuje 
dystrybutorów z krajów Europy oraz oferuje naprawę narzędzi 

na podstawie umowy outsourcingu lub podwykonawstwa.

BOFR20191226001

Francuska firma, mająca siedzibę w Lyonie, zajmuje się 
produkcją kawy. Jest to stale rosnący, rodzinny biznes. Jej misją 

jest oferowanie wysokiej jakości kawy ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i etycznych. Firma 

pilnuje, by jej polityka zakupowa była zgodna z wyznawanymi 
wartościami, toteż współpracuje z małymi, lokalnymi 

dostawcami oraz stawia na opakowania z recyklingu. Firma 
poszukuje dystrybutorów. 

BOUK20191210002

Brytyjski producent tłoczonej na zimno karmy dla psów, opartej 
na mięsie kurczaków i ryb poszukuje agentów handlowych i 

dystrybutorów. Karma tego typu jest produkowana w niższej 
temperaturze niż zwyczajna, dzięki czemu zachowuje więcej 

składników odżywczych przypominając surowy pokarm, a 
jednocześnie posiada zalety suchej karmy. Produkt może być 

podawany osobno, z dodatkiem surowych składników lub jako 
psi przysmak. 

BOUK20191216001
Brytyjska firma oferuje usługi produkcji pod markami własnymi 
karm tłoczonych na zimno oraz ekstrudowanych na bazie mięsa 

kurczaka i ryb.



BOIT20191114001

Szybko rozwijająca się włoska firma z Piemontu, zajmująca się 
handlem wysokiej jakości espresso pragnie poszerzyć sieć 

dystrybutorów na terenie UE. Firma poszukuje partnerów z 
wybranych krajów UE, mających kontakty z lokalnymi sklepami 
z żywnością oraz przedstawicielami sektora HoReCa. Firma nie 

chce współpracować z dużymi sieciami handlowymi.

BOIT20200108001

Mała, włoska firma zajmuje się produkcją ekskluzywnej odzieży 
w stylu nieformalnym oraz ręczników plażowych. Jej najbardziej 

znana kolekcja jest inspirowana przez owoce i egzotyczne 
krajobrazy, co widać w kroju, kolorach oraz specjalnych 
perfumach używanych do każdego z produktów. Firma 

poszukuje dystrybutorów w krajach UE, Szwajcarii i USA.

BOCZ20191204001

Czeska firm średniej wielkości oferuje wolne moce z zakresu 
usług inżynierskich oraz produkcji i  montażu zaawansowanych 
technologicznie produktów z sektorów urządzeń naukowych, 
półprzewodników, optycznego, medycznego, wojskowego, 

kosmicznego, kriogenicznego itp.  Firma posiada bogate 
doświadczenie, stosuje szeroki wachlarz technologii oraz 

posiada rozwiniętą sieć podwykonawców. 

BOBY20191221001

Białoruska firma produkcyjno-handlowa zajmuje się 
wytwarzaniem wyrobów dla zwierząt domowych wszystkich ras 

i rozmiarów, takich jak place zabaw, drapaki, chatki, łóżka i 
materace, wyprodukowane z różnorodnych materiałów. Firma 

poszukuje dystrybutorów. 

BOIT20191230001
Mała, włoska firma specjalizuje się w produkcji herbat 

ziołowych, dietetycznych oraz kosmetyków. Firma poszukuje 
dystrybutorów.

BOHU20200102001

Węgierska firma, posiadająca ponad 40-letnie doświadczenie w 
produkcji mrożonych ciast oraz tortellini i ravioli poszukuje 

dystrybutorów w Europie. Firma specjalizuje się w produkcji 
tradycyjnych ciast węgierskich oraz ciast w smakach 

międzynarodowych (serników, tiramisu, jabłeczników) oraz 
słodkich i słonych   tortellini/ravioli do sprzedaży detalicznej 

oraz sektora HORECA. 



 BOKR20191218001

Koreańska firma specjalizuje się w produkcji wyposażenia do 
szpitali przy zastosowaniu materiałów węglowych, takich jak 
płyty rentgenowskie i stoły.  Dzięki zastosowaniu materiałów 

opartych na węglu, jej produkty są lekkie i wytrzymałe, 
ułatwiają również transmisję promieniowania. Firma poszukuje 

dystrybutorów. 

BOBG20191219004

Bułgarska firma opracowuje specjalistyczne produkty 
kosmetyczne i żywnościowe przy użyciu certyfikowanego, 

organicznego szafranu - kremy szafranowe na noc, dzień i do 
oczu, miód, olejki eteryczne oraz ciastka. Firma poszukuje 

agentów handlowych oraz dystrybutorów.

BOKR20200109001

Koreańska firma z sektora MSP od 2009 roku oferuje 
rozwiązania i usługi z zakresu wojskowych technologii 

obronnych. Firma opracowała działający w czasie rzeczywistym 
system zapobiegający kolizjom statków, umożliwiających 

analizę takich incydentów oraz naukę zapobiegania im. Pozwala 
on na prowadzenie oceny ryzyka wielu statków naraz oraz 

odtwarzania incydentów w technologii 2D i 3D. Firma oferuje 
licencję na swój produkt oraz poszukuje agentów handlowych.

 BORU20200113002

Rosyjska firma produkuje małe formy architektoniczne z 
modyfikowanych, wysokowydajnych materiałów 

kompozytowych do zastosowania jako infrastruktura miejska i 
parkowa. Firma poszukuje dystrybutorów. 

BOIT20191218003

Włoska firma, specjalizująca się w produkcji dodaktów z 
jedwabiu dla meżczyzn i kobiet oferuje szeroką kolekcję 

krawatów, muszek oraz fularów. Hala produkcyjna oraz sklep 
firmowy znajdują się w Neapolu. Firma posiada również punkt 

sprzedaży w Abu Dhabi oraz sklep online. Firma poszukuje 
dystrybutorów. 

BOHU20191125001

Węgierska firma produkująca tekstylia oferuje szeroki wachlarz 
usług - szycie, cięcie, haftowanie oraz drukowanie na 

materiałach, w zarówno krótkich jak i długich seriach. Firma 
posiada ponad 150 maszyn i 131 pracowników, a jej park 

maszynowy pozwala na pracę z każdym rodzajem materiału. 
Firma posiada doświadczenie we współpracy z zagranicznymi 

partnerami i oferuje usługi produkcyjne oraz podwykonawstwa. 



  BOLT20200108001 

Litewska firma posiada ponad 10 letnie doświadczenie w 
produkcji i dostawie materiałów opakowaniowych takich jak 
pianka z recyklingowanego polietylenu (PE), folia bąbelkowa, 

taśmy klejące czy taśmy z nadrukiem. Firma dostarcza również 
inne materiały do opakowań takie jak ochronne tektury na rogi 

itp. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów do 
zawarcia umowy dystrybucyjnej.

  BOTR20191121001 

Turecka firma doświadczona w obróbce żywności specjalizuje 
się w zakładaniu pod klucz mleczarni i fabryk soków wraz z 
projektowaniem, inżynierią, produkcją stali nierdzewnej, 

instalacją, montażem oraz utrzymaniem posprzedażowym od 
1986 roku. Firma eksportuje do ponad 30 krajów włączając w to 

Europę i oferuje usługi dystrybucyjne, komercyjne oraz 
produkcyjne.

  BORO20200117001 

Rumuńska firma produkująca akcesoria ślubne oraz na zlecenie, 
tworzone przez projektanta, który łączy nowoczesne i 

tradycyjne elementy szuka partnerów do ustanowienia umowy 
produkcyjnej, dystrybucyjnej oraz komercyjnej. Firma stosuje 
szeroką gamę materiałów takich jak mosiądz, kryształ, pióra, 

perły oraz materiały z recyclingu do tworzenia akcesoriów 
jakich jak broszki, kolczyki, opaski, naszyjniki, paski i inne.

BOBG20191118002 

Bułgarska firma specjalizuje się w eksporcie i hurtowej 
dystrybucji tradycyjnej żywności z południowowschodniej 

Europy i szuka nowych partnerów w celu rozwinięcia handlu 
przetworzoną żywnością. Firma oferuje takie produkty jak ser, 
przetwory warzywne, marynowane warzywa, antipasti, surowy 

miód organiczny oraz soki pod własną marką i jest 
zainteresowana zbudowaniem partnerstwa na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej.



BOSE20191126001

Szwedzka firma będąca dostawcą usług z zakresu doradztwa 
biznesowego szuka agentów komercyjnych w Europie. Firma 

zapewnia szkolenia z zakresu sprzedaży jak również szybkie oraz 
niezawodne usługi on-line takie jak jak weryfikacja kandydatów 

do pracy oraz druga opinia na podstawie ponad 40 lat 
klinicznych badań psychologicznych na temat tego jak strach 

wpływa na zachowania biznesowe. Firma posiada 
doświadczenie w stosowaniu tych narzędzi i produktów w 

Europie od 2000 roku. 

  BOTR20191226001 

Turecka firma zlokalizowana w Tabzon, specjalizuje się w 
produkcji naturalnej diabetycznej pasty orzechowej. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem dystrybutorów lub agentów z 
solidną siecią kontaktów wśród sklepów premium oraz sieci 

delikatesów, w celu zwiększenia swojego eksportu. Firma 
chciałby zawrzeć umowę komercyjną lub dystrybucyjną.

  BONL20191121001 

Holenderski producent organicznych oraz bezglutenowych 
płatków oferuje swoje moce produkcyjne oraz wsparcie 

technologiczne podczas całego procesu produkcji. Poszukiwane 
są zagraniczne firmy, które szukają partnerów do pełnego 

procesu produkcji płatków lub z brakami w procesie produkcji. 
Firma jest zainteresowana zawarciem umowy produkcyjnej.

BOFI20200116002 

Fińska firma IT szuka agentów komercyjnych w Europie dla 
swoich produktów przeznaczonych do zarządzania sztukami 

scenicznymi w zakresie planowania ich produkcji. Idealny 
partner to taki, który posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu 

teatru oraz procedur planowania produkcji teatralnej.

  BOUK20191127001 

Firma z Wielkiej Brytanii zajmująca się sprzedażą hurtową oraz 
projektowaniem, specjalizuje się w produkcji ubrań na zlecenie, 
obuwia oraz akcesoriów dla handlowców/kobiet pracujących w 
sektorze ubraniowym i szuka dystrybutorów do współpracy na 
zasadzie umowy dystrybucyjnej z wysokiej jakości niezależnymi 

sprzedawcami oraz organizacji zajmującymi się handlem 
odzieżą.



BOGR20191119001 

Grecka firma posiada kompleksowe badania oraz prowadzi 
działania z zakresu rozwiązań do monitoringu statków. Firma 
szuka współpracy z firmami morskimi, właścicielami statków 

oraz operatorami, którzy chcą monitorować zużycie energii oraz 
emisyjność swoich statków. Rozważa się tu umowę 

dystrybucyjną.

BODE20191203001

Niemiecka firma rozwinęła nową technologię (przyznany 
patent) do granulacji i efektywnego suszenia szlamu, past oraz 
placków filtracyjnych. Firma szuka partnerów w Europie i USA 

do umowy licencyjnej do wprowadzenia i/lub dystrybucji 
technologii w różnych sektorach.

BORO20191216002

Rumuńska firma tekstylna, z siedzibą w północnej Transylwanii, 
specjalizuje się w produkcji tekstyliów dla domu  oraz dla 

branży HoReCa (obrusy, pościel, bieżniki, serwetki, poszewki na 
poduszki,  prześcieradła). Firma poszukuje nowych partnerów 

do umów dystrybucji. 

BOUK20200114003

Brytyjska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
wysokiej jakości bawełnianych kamizelek i bluz dla matek 

karmiących. Odzież umożliwia łatwe karmienie w miejscach 
publicznych, zapewnia dyskretna, wygodna i nie wymaga 
zakupu innej/dodatkowej odzieży. Firma chce nawiązać 

współpracę z zagranicznymi dystrybutorami i przedstawicielami 
handlowymi. 

BOUK20191220002

Brytyjski producent ręcznie obsługiwanych, wysokiej klasy 
zamków do bram, poszukuje zagranicznych partnerów do 

współpracy. Zamki wykorzystują system cylindryczny Euro, 
można je dostosować do innych systemów zamków, są idealne 
do dużych bram i zapewniają wysokie bezpieczeństwo w całym 
zakresie ustawień. Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów i 
sieci detalicznych gotowych podjąć się współpracy opartej na 

umowie dystrybucji.  Natomiast potencjalni licencjobiorcy, 
zainteresowani samodzielnym wytwarzaniem takich zamków, 

mogą liczyć na współpracę w ramach umowy licencyjnej. 

BOLT20200108002

Litewska firma z ponad 17-letnim doświadczeniem w produkcji 
tkanin lnianych oraz produkcji z lnu, oferuje  antyalergiczne 

tkaniny lniane. Firma poszukuje dystrybutorów, indywidualnych 
sprzedawców detalicznych oraz małych sklepów detalicznych 

gotowych podjąć się współpracy w ramach umowy dystrybucji. 



BOES20190409002

Hiszpańskie MŚP ukierunkowane na specjalistyczne 
obrazowanie, treści wizualne i audiowizualne, znajdujące 

zastosowanie w filmach dokumentalnych, serialach, reklamach, 
filmach korporacyjnych, materiałach wideo, modelach 2D i 3D 

oraz animacjach, oferuje usługi tworzenia filmów i usługi 
doradcze dla zespołów naukowych i technologicznych. Firma 
szuka partnerów do umów o podwykonawstwo i outsourcing.

 BOUA20191219001

Ukraińska firma produkcyjna, o ugruntowanej renomie, 
specjalizuje się w przetwarzaniu materiałów polimerowych i 
kompozytowych. Firma ma doświadczenie w przetwarzaniu 

polimerów metodami formowania wtryskowego, wytłaczania i 
współwytłaczania. Firma proponuje produkcję seryjnych 

zamówień produktów polimerowych na podstawie umowy o 
usługi produkcyjne, outsourcingowe lub dystrybucyjne.

 BOCN20191223001

Chińska firma ,z wieloletnim doświadczeniem, zajmuje się 
badaniami i rozwojem, produkcją, sprzedażą i usługami 
technicznymi w dziedzinie profilaktycznych produktów 

biologicznych. Obecna linia produktów obejmuje  
meningokokowe szczepionki polisacharydowe z grupy 
ACYW135, liofilizowaną szczepionkę dla ludzi przeciw 

wściekliźnie (ludzka komórka diploidalna) - HDCV itp.  Firma 
poszukuje europejskich agentów i dystrybutorów do 

współpracy w ramach umów pośrednictwa (agencje handlowe 
lub umowy dystrybucyjne).

BOFI20200110001

Fińska firma opracowała system świadomości sytuacyjnej 
łączący w jeden system monitorowania różne urządzenia 

wykrywające. Firma poszukuje partnerów, którzy pomogliby im 
działać na rynku europejskim. Partnerstwo może mieć formę 
umowy handlowej lub umowy podwykonawczej, firma jest 

otwarta na omówienie szczegółów partnerstwa z 
zainteresowanymi podmiotami.

 BOES20190702002

Hiszpański producent kawy dla smakoszy, z ponad 25-letnim 
doświadczeniem i solidną pozycją na rynku krajowym, 

poszukuje europejskich dystrybutorów swoich wyśmienitych i 
zrównoważonych produktów. Firma poszukuje dystrybutorów o 

dobrze ugruntowanej sieci w ramach lokalnej franczyzy, 
regionalnych sklepów specjalistycznych posiadających szerokie 

relacje z istniejącymi sieciami.
Mile widziane partnerstwa w ramach usług dystrybucyjnych i 

umów agencyjnych .



BOFR20191128001

Francuski renomowany interdyscyplinarny instytut,  
specjalizujący się w minimalnie inwazyjnych terapiach z użyciem 
obrazowania, oferuje unikalną platformę obrazowania i szeroki 

zakres usług badawczych w celu wspierania badań 
eksperymentalnych i przedklinicznych prowadzonych przez 
firmy z branży technologii medycznych i akademickie centra 

badawczo-rozwojowe. Stosowane metody pozwalają na 
przeprowadzanie nowatorskich badań i dookreślenie koncepcji 

nowatorskich rozwiązań. Instytut oferuje usługi 
podwykonawstwa podmiotom badawczym z dziedziny 

biotechnologii i firmom produkującym wyroby medyczne.

BOBG20200107001

Ten bułgarski producent różnych części obuwia (m.in. takich jak 
wały, obłożyny / kwatery, języki , dziurki, sznurowadła, przyszw 

i wielu innych) pragnie rozszerzyć działalność produkcyjną i 
wejść na nowe rynki. Firma szuka partnerów z branży w całej 

Unii Europejskiej w celu zawarcia umów produkcyjnych.

BOIT20191218001

Ta włoska firma modowa zajmuje się przede wszystkim 
produkcją odzieży damskiej i męskiej, głównie zagranicznych 

marek działających na rynkach krajowych  i międzynarodowych. 
W cyklu produkcyjnym wykorzystuje jedwab, bawełnę, wełnę i 

tkaniny z recyklingu. Ich specjalność to również produkcja 
spódnic, spodni i sukienek. Firma jest zainteresowana dalszym 

rozwojem i współpracą z nowymi europejskimi markami 
modowymi. W tym  celu poszukuje partnerów do umów 

produkcyjnych lub agencyjnych.

BORO20191224001

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji drewnianych 
mebli dla dzieci rozpoczęła działalność 24 lata temu od 

produkcji łóżek. Przez lata firma rozszerzała swoje portfolio i 
obecnie ma ponad 500 modeli mebli dla dzieci w wieku od 0 do 
16 lat. Firma chce zawrzeć umowy dystrybucji z zagranicznymi 

partnerami.

BOUA20200113001

Ukraińska firma szwalnicza jest zlokalizowana w Odessie, na 
południu kraju. Specjalizuje się w produkcji tekstyliów dla 

kobiet, mężczyzn i dzieci oraz tekstyliów domowych. Oferuje 
wysokiej jakości krawiectwo: tworzenie wzorców, szycie 

próbek, dużych i małych partii. Firma oferuje umowy 
produkcyjną i podwykonawstwa a partnerom handlowym 

umowę usług dystrybucyjnych.



BOUK20191218001

Firma z Północnej Irlandii, producent urządzeń elektrycznych 
high-tech, opracował platformę do rehabilitacji pacjentów po 

udarze. Poszukuje partnerów przemysłowych w sektorze 
medycznym do dystrybucji, licencjonowania lub joint venture w 

celu komercjalizacji platformy.

BOIT20191205001
Firma z Apulii w południowych Włoszech specjalizująca się w 
produkcji miodu poszukuje nowych możliwości współpracy z 

dystrybutorami zagranicznymi.

BORO20191229001

Mała firma rumuńska specjalizująca sie w opracowywaniu na 
zlecenie zaawansowanych aplikacji oferuje oprogramowanie 
medyczne: zintegrowany system informacji radiologicznej, 

teleradiologię, rejestr naświetleń oraz internetowe aplikacje do 
zarządzania danymi pacjenta. Współpraca jest nastawiona na 
umowę outsourcingu z firmami oferującymi usługi medyczne i 

chcącymi zwiększyć jakość i bezpieczeństwo danych.

BOMK20191220004

Macedońska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji 
konstrukcji metalowych dla potrzeb sektora publicznego i 

przemysłu, w większości opartych na walcowanych na gorąco 
blachach i profilach, blachach galwanizowanych i powlekanych 

plastikiem. Firma oferuje umowę podwykonawstwa lub 
outsourcingu.

BOES20190708001

Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w branży 
eCommerce opracowała program wykorzystujący sztuczną 

inteligencję do porównywania produktów z wielu stron 
internetowych. Oprogramowanie jest już dostępne w Hiszpanii i 

przechodzi testy. Firma chce rozszerzyć swoje usługi na inne 
sektory i rynki w przyszłym roku, instalując sztuczną 

inteligencję. Poszukuje partnerów do zawarcia umowy agencji 
handlowej.

BORO20191217001

Rumuński producent  mebli na zamówienie, drewnianych 
dwustronnie laminowanych i ze sklejki o średniej gęstości, chce 

podjąć współpracę z partnerami z UE na podstawie umowy 
produkcyjnej.

BOIT20190604001

Włoska firma z 40-letnim doświadczeniem w przemyśle 
stalowym produkuje stalowe słupki i akcesoria dla winnic o 

wysokiej odporności na korozję i naprężenia mechaniczne. Jej 
działalność charakteryzuje się staranną selekcją materiałów, 

odpowiednich do zaawansowanej mechanizacji winnic. Firma 
poszukuje partnerów do umów usług dystrybucyjnych.



BOMK20191220002

Firma z Północnej Macedonii jest jednym z wiodących 
dostawców materiałów ogniotrwałych dla klientów 

przemysłowych w kraju i w regionie Bałkanów. Eksportuje też 
do Rosji, na Ukrainę i do krajów UE. Firma oferuje swoje 

produkty nowym klientom.

BORO20191212001

Rumuńska firma specjalizująca się w ekstrakcji i obróbce 
minerałów zeolitycznych poszukuje partnera do dystrybucji 

jednego z jej produktów - użyźniacza gleby - na rynku 
międzynarodowym. Produkt jest w 100% naturalny i 

ekologicznie przyjazny, z udokumentowanymi wynikami 
wzrostu produkcji i redukcji kosztów prac agrarnych. 
Współpraca  na bazie umowy usług dystrybucyjnych.

BORU20200113008

Rosyjska firma produkuje nowoczesne materiały do 
  rekonstrukcji i chirurgii rekonstrukcyjnej na bazie 

nanowłókien i żeli chitozanowych. Firma szuka wiarygodnych 
partnerów z sektora medycznego do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

  BOTR20191218001
Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
maszyn do frezowania, z eksportem do ponad dwudziestu 
krajów, oferuje swoje usługi zainteresowanym firmom lub 

branżom w ramach umowy produkcyjnej.

 BOLV20200107001

Łotewski producent, specjalizujący się w produkcji odzieży 
damskiej premium i high fashion, odzieży codziennej, a także 

nowoczesnych i klasycznych sukienek wieczorowych, poszukuje 
długoterminowej współpracy. Firma oferuje realizację 

zamówień w ramach umów dotyczących produkcji i / lub 
podwykonawstwa.

 BONL20190214001

Holenderska firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji 
automatycznych maszyn do karmienia zwierząt, takich jak 

cielęta, w gospodarstwach. Firma jest zainteresowana 
współpracą z firmami zajmującymi się sprzedażą na rynku 

rolnym, które szukają nowych produktów w swoim 
asortymencie. Współpraca może być w ramach umowy 

agencyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.



BOUK20200107001

Ten brytyjski producent i dostawca chutney i zapraw 
przyjaznych weganom, bez laktozy, glutenu i oleju palmowego 

chce wprowadzić swoją markę w innych krajach sieci, 
współpracując z dystrybutorami na podstawie umowy o 

świadczenie usług dystrybucji.

  BOKR20191217001

Koreańska firma produkująca głównie elementy optyczne 
opracowała nowy produkt / urządzenie do leczenia stanów 

zapalnych nosa. Urządzenie wykorzystuje laser wielofalowy i 
opiera się na terapii laserowej niskiego poziomu w celu leczenia 
stanu zapalnego w nosie. Firma chce mieć partnera w Europie, 

który specjalizuje się w dystrybucji produktów opieki 
zdrowotnej, zwłaszcza w dziedzinie otolaryngologii.

 BOUA20191217001

Ukraińska firma, specjalizująca się w produkcji artykułów 
kuchennych i artykułów gospodarstwa domowego z pełnym 

cyklem produkcyjnym, poszukuje pośredników, dystrybutorów, 
hurtowników, detalistów w celu rozszerzenia sprzedaży na 

terytorium Europy Zachodniej. Firma ma szeroką gamę 
środków czyszczących (gąbki, skrobak, worki do pieczenia i 
worki na śmieci itp.). Pożądanym rodzajem współpracy jest 

umowa dystrybucyjna.

BOMD20190614001

Mołdawska firma specjalizująca się w produkcji szerokiej gamy 
odzieży męskiej i damskiej zainteresowana identyfikacją 

dystrybutorów swoich ubrań w Unii Europejskiej i Federacji 
Rosyjskiej. Firma jest również zainteresowana współpracą w 

ramach umowy produkcyjnej.

 BORO20200107001

Rumuńska firma, skoncentrowana na szkoleniach 
wewnątrzzakładowych i doradztwie informatycznym, zapewnia 

certyfikowane szkolenia na różnych poziomach w zakresie 
metodologii Agile i struktury Scrum.

Partnerem poszukiwanym w dowolnym kraju EEN jest firma, 
która musi szkolić swoich pracowników na podstawie umowy 
outsourcingowej lub zagraniczna firma szkoleniowa. Ma to na 

celu podwykonawstwo kursów lub działanie w charakterze 
przedstawiciela / pośrednika na podstawie umowy agencyjnej 

dla rumuńskiej firmy i jej usług szkoleniowych.



BOUA20200110001
Nowo powstała ukraińska firma specjalizująca się w produkcji i 
rozwoju inteligentnych rolet do paneli słonecznych poszukuje 
dystrybutorów, aby rozszerzyć swoją sprzedaż na terytorium 

Europy Zachodniej. Firma prowadzi już sprzedaż na Ukrainie, w 
USA i niektórych częściach Europy.

  BOCN20191225001

To chińska firma specjalizująca się w badaniach i rozwoju  oraz 
produkcji czystych polimoczników. Aby zbadać ich rynek 

europejski, szukają potencjalnych europejskich dystrybutorów 
swoich produktów. Potencjalna współpraca mogłaby wynikać z 

umów o usługi dystrybucyjne.

BRUK20200122001

Projektant z Wielkiej Brytanii i Francji szuka partnerstwa 
strategicznego z producentem w celu prototypowania i 

produkcji nowej gamy karafek i pojemników na kawę i inne 
gorące napoje. Poszukiwane  jest wspólne przedsięwzięcie 

(joint venture)  lub umowa produkcyjna.

BRES20200116001

Hiszpański start-up, specjalizujący się w technologiach Internetu 
Rzeczy (IoT) dla sektora pomiaru wody, szuka dostawców 

czujników w IoT. Firma poszukuje trzech rodzajów czujników 
wąskopasmowych IoT (NB-IoT), aby zintegrować je z 
technologią pomiaru wody w IoT. Firma szuka umów 

produkcyjnych.

BRBA20181120001

Firma została założona w 1995 r w gminie Bijeljina, Bośnia i 
Hercegowina, Republika Serbska. Zajmuje się instalacją i 

serwisem alarmów samochodowych, alarmów dla obiektów, 
nadzoru wideo, wentylacji, alarmów przeciwpożarowych i 

klimatyzacji. Obecnie firma poszukuje certyfikowanych 
dostawców alarmów, wideo i systemów klimatyzacyjnych w 

ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BRES20191213001

Hiszpański producent części zużywalnych do urządzeń do robót 
ziemnych (budowlanych, wydobywczych, wiertniczych i 

rolniczych) poszukuje w Europie, przede wszystkim w UE, firm 
odlewniczych i/lub kuźniczych do wytwarzania swoich 

produktów, zgodnie ze swoimi standardami jakości i zawsze 
mając na celu optymalizację swoich wyników. Firma poszukuje 

umów outsourcingowych.



BRSE20191125001

Szwedzki startup, z siedzibą na południe od Sztokholmu, 
zaprojektował unikalny blat/ zbiornik do karmienia dla kobiet 

karmiących piersią. Projekt jest innowacyjny i całkowicie 
unikalny, dzięki dyskretnym rozwiązaniom w zakresie karmienia 
piersią. Obecnie firma prowadzi sprzedaż blatu karmiącego za 
pośrednictwem sklepu internetowego i poszukuje dostawców, 
którzy zawarliby umowę na produkcję zatrzasków o średnicy 7 

mm w kolorach białym i czarnym.

BRES20190627001

Hiszpańska firma opracowuje lekki, przenośny, składany i łatwy 
w obsłudze modułowy system wytwarzania energii słonecznej 

dla środowisk mieszkalnych, komercyjnych i małych firm. 
Składa się on z szeregu modułów, z których każdy składa się z 

samonośnej struktury zawierającej dwuosiowe panele 
słoneczne i półelastyczne panele fotowoltaiczne (PV) oraz 

kompaktowej skrzynki zawierającej falownik i baterię. Firma 
poszukuje producentów wysokowydajnych ogniw słonecznych 

w ramach umów produkcyjnych.

BRHR20200116001 
Chorwacka firma produkująca tradycyjne okowity i likiery 
owocowe poszukuje producentów opakowań na napoje 

spirytusowe do współpracy w ramach umowy z dostawcami. 

BRPT20200103001

Przedsiębiorca zamierza uruchomić platformę e-commerce dla 
sektora handlu detalicznego, internetowy rynek punktów 

kompleksowej obsługi  z siedzibą w Portugalii. Poszukuje on 
partnerów do wsparcia w początkowym rozwoju i 

uruchomieniu, a także ewentualnej ekspansji na inne kraje 
europejskie. Poszukiwane jest porozumienie o outsourcingu.

BRSE20191211001

Szwedzkie MŚP posiadające własną markę poszukuje 
wiarygodnego krawca couture w Europie, który podpisze 

umowę produkcyjną. Krawiec couture będzie szył nadchodzące 
kolekcje - zarówno sukienki ślubne, jak i wieczorowe.

BRUK20191216001 

Brytyjska firma stworzyła platformę oferującą swoim członkom 
produkty wellness dla mężczyzn, poprzez sieć farmaceutów i 

lekarzy (lekarzy ogólnych, lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej, itp.). Wśród oferowanych produktów znajdzie się 

m.in. własny produkt do pielęgnacji włosów na bazie piany 
minoksydylowej lub płynu. Spółka poszukuje dostawców 

produktu w celu zawarcia umów produkcyjnych.

BRRO20200113001

Rumuński producent żaluzji wewnętrznych poszukuje 
surowców do swoich systemów zaciemniających i jest 

zainteresowany współpracą z europejskimi partnerami w 
ramach umowy z dostawcami



  BOBG20191219003 

Bułgarskie MŚP to innowacyjna firma działająca w dziedzinie 
inteligentnych systemów spania. Produkty sprzedawane przez 

firmę są wytwarzane w innowacyjny sposób, który pomaga 
wyeliminować wszystkie negatywne objawy złego snu i podnosi 

poziom tlenu w tkankach. Firma jest skłonna zawrzeć umowę 
agencyjną i umowę usług dystrybucyjnych.

  BOMK20191128004 

Macedońska firma, która jest jednym z wiodących eksporterów 
świeżych owoców i warzyw z regionu bałkańskiego, szuka 
partnerów z sieci handlowych w UE i krajach spoza UE w 

ramach umowy dystrybucyjnej.

BOBE20191223001 

Belgijska agencja PR i eventowa specjalizuje się w 
rozwiązaniach public relations i komunikacji dla interesariuszy 

publicznych i prywatnych. Firma korzysta z długiego 
doświadczenia i sieci do organizowania ogólnoeuropejskich 
działań komunikacyjnych. Firma chce oferować swoje usługi 

jako podwykonawca agencjom komunikacyjnym i firmom, które 
chcą opracować duże działania komunikacyjne, kampanie i 

wydarzenia public relations.

BOFI20200116001 

Fińska firma pasjonująca się czystą arktyczną naturą produkuje 
suszone i sproszkowane borówki, borówki brusznicowe i 

żurawinę, a także proszki z grzybów chaga i świerku. Firma 
wchodzi na nowe rynki z produktami super food i poszukuje 

partnerów dystrybucyjnych.

BORO20200113001 
Rumuńskie MŚP produkuje systemy zaciemniające do wnętrz. 

Chcieliby współpracować na arenie międzynarodowej z 
partnerami europejskimi w ramach umowy produkcyjnej.

  BORO20191216001 

Rumuńska firma zajmująca się produkcją drewna liściastego 
poszukuje partnera zainteresowanego zainwestowaniem we 

wspólne przedsięwzięcie. Głównym celem będzie wykorzystanie 
posiadanego przez firmę patentu na modułowy system ścian 

drewnianych, popularny wśród klientów. Wysoki popyt na ten 
produkt wymaga rozwoju nowych zdolności produkcyjnych. 

Firma posiada certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) dla 
całego łańcucha dostaw.

  BOUA20200103001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji tekstyliów 
domowych i odzieży z wykorzystaniem naturalnych 

ekologicznych materiałów z włókien konopnych uprawianych 
na Ukrainie szuka producentów i dystrybutorów do produkcji 

tekstyliów i odzieży konopnej. Pożądanym rodzajem 
współpracy jest umowa produkcyjna, umowa outsourcingowa i 

umowa usług dystrybucyjnych.



  BOES20200102001 

Mała hiszpańska firma, która produkuje i sprzedaje wysokiej 
jakości kosmetyki z ozonem (O3): krem Detox O3 i serum O3 z 
dzikiej róży. Stosują innowacyjny proces, ponieważ polegają na 

nanotechnologii, dzięki czemu produkty są znacznie bardziej 
wydajne. Poszukują dystrybutorów w dziedzinie estetyki, 

kosmetyków, farmacji, parafarmacji i urody.

BODE20200122002 

Niemiecka firma dostarcza części zamienne znanych 
producentów silników Diesla do statków, lokomotyw i 

zakładów przemysłowych, a także części zamienne do pomp, 
separatorów i sprężarek. Firma szuka partnerów na podstawie 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy 
agencyjnej.

  BOMT20181102001

Maltańska firma tworzy organiczne i zrównoważone modne 
ubrania dla dziewcząt w wieku 0–13 lat; a także kolekcje 

pasujących sukienek dla matek i córek. Kolekcje produkowane 
przy użyciu najwyższych standardów jakości i najlepszych 
tkanin. Firma, która projektuje całe kolekcje we własnym 

zakresie, szuka umów na usługi agencyjne / dystrybucyjne na 
rynku globalnym.

BOPL20191227001

Firma z Polski funkcjonująca w segmencie projektowania i 
produkcji maszyn CNC-sterowanych cyfrowo obrabiarek 

poszukuje przedstawicieli handlowych. Firma posiada 
doświadczenie w międzynarodowych relacjach dotyczących 

dostaw maszyn CNC oraz dodatkowych usług serwisowych. Ich 
portfolio maszyn zawiera: centra maszynowe CNC, tokarki CNC,  

frezarki CNC z przesuwną bramą, wytaczarka CNC frezarki 
rotacyjne oraz obracarki. Zamierzany typ kooperacji to umowa 

dystrybucji lub produkcyjna.

BOLT20191209001

Litewska firma specjalizująca się w przetwarzaniu organicznych i 
konwencjonalnych kasz gryczanych  i innych kasz i ziaren ( 

jęczmień, pszenica, groch) poszukuje pośredników handlowych. 
Firma oferuje się do współpracy w ramach umowy 

przedstawicielstwa handlowego lub dystrybucji. 

BOES20191211001

Centrum badawczo-rozwojowe z Hiszpanii, specjalizujące się w  
rozwiązaniach dla transportu i branży energetycznej poszukuje  

możliwości promowania swojej usługi tworzenia kart 
materiałowych. Karty materiałowe dla metali, plastiku oraz 

kompozytów do wdrożenia w kodach wykonanych elementów  
mogą być dostarczone. Ośrodek poszukuje firm, centrów 

badawczych lub uniwersytetów do zawarcia umów 
przedstawicielstwa handlowego i podwykonawstwa lub umowy 

zlecenia wykonania usługi na zewnątrz. 



BOQa20191114001

Firma z Kataru, producent mundurków oraz odzieży roboczej  
dla wszystkich użytkowników : szkół, korporacji, szpitali, hoteli, 

instytucji publicznych. Firma poszukuje dystrybutorów oraz 
agencji przedstawicielstwa handlowego w celu otwarcia 

nowych rynków na swój asortyment mundurków. 

BOPL20191205002

Polski wytwórca ekskluzywnych, twardych muszek, spinek do 
mankietów oraz torebek kopertówek , wszystkie wyroby są 
wytwarzane ręcznie ze 100% naturalnego, wysokiej jakości 

drewna. Akcesoria są pakowane w ozdobne  szkatułki, które 
mogą być indywidualnie oznaczone. Firma poszukuje 
międzynarodowych  kooperantów w ramach umowy 

przedstawicielstwa handlowego, dystrybucji lub umowy 
produkcyjnej. 

BOHU20191125001

Główną działalnością tej węgierskiej firmy jest produkcja 
różnorodnych tekstyliów. Usługi obejmują szycie, krojenie, 

haftowanie oraz nadruk, zarówno w małych jak i 
przemysłowych ilościach. Firma posiada ponad 150 

przemysłowych maszyn oraz 131 pracowników. Wyposażenie 
jest odpowiednie dla wszystkich typów procesów  i rodzajów 

materiałów.  Firma posiada doświadczenie we współpracy 
międzynarodowej. Poszukuje partnerów w Europie w ramach 

umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

BOPL20200102001

Polska firma  z ponad 20 letnim doświadczeniem  na rynku 
tekstylnym, produkuje szeroki wachlarz bielizny i ubrań dla 

kobiet i poszukuje nowych kontaktorów  z pod własnej marki 
oraz  usług pośrednictwa handlowego.  Kooperacja oparta na 

umowach produkcji, przedstawicielstwa handlowego czy 
dystrybucji jest oczekiwana.

BOPl20200109001

Bardzo doświadczony SME z północno-zachodniej Polski, 
producent rożnych maszyn do potrzeb lokalnych samorządów 

oraz pojazdów z branży rolniczej takich jak: beczkowozy, 
roztrząsacze, zbiorniki, kontenery i inne konstrukcje stalowe, 

poszukuje dystrybutorów i oferuje podwykonawstwo w 
przetwarzaniu stali w celu wzrostu sprzedaży i ekspansji 

międzynarodowej.

BOUK20100114002

SME zlokalizowany w Wielkiej Brytanii  stworzył platformę 
umożliwiającą dodanie zwiększonej treści rzeczywistości do 

swoich materiałów marketingowych, do których możliwy jest 
dostęp przez kod QR, bez potrzeby aplikacji.  Platforma ta może 
mieć zastosowanie do kart biznesowych, ulotek oraz banerów, 
czyniąc je bardziej wciągającymi oraz potęgując wrażenie.  SME 

chce stworzyć nowy rynek na tą technologię i poszukuje 
partnerów z marketingu, relacji publicznych oraz w sektorze 

reklamowym w ramach umowy outsourcingu czy 
podwykonawstwa. 



BOPT20200103001

Przedsiębiorca zlokalizowany w Portugalii zamierza wprowadzić  
platformę e-commerce w sektorze sprzedaży detalicznej, jako 

internetowy punkt kompleksowej usługi. Firma poszukuje 
wsparcia finansowego i kooperacji do wstępnego rozwoju oraz 
wystartowania, jak również do ewentualnej ekspansji na inne 
kraje europejskie. Umowa finansowania jest proponowana. 

BONL20100106001

Holenderska  firma, która opracowała oraz produkuje 
kosmetyki do skóry pod własną marką, poszukuje partnerów do 

ekspansji.  Firma posiada dwie linie produktów,pierwsza to 
unikalna formuła żelowa przeznaczona do kuracji wrośniętych 

włosów oraz podrażnień skóry po goleniu. Druga linia 
produktowa składa się z produktów wzmacniających i 

uwydatniających rzęsy oraz wzrost i strukturę brwi. Firma 
oferuje  umowę przedstawicielstwa handlowego lub 

dystrybucji.

BOIT20191219001

Włoska firma z tradycjami w branży napojów, specjalizuje się w 
łagodnych i gazowanych napojach. Firma plasuje się na 

krajowym rynku na czołowych  lokatach w swojej branży. Firma 
pragnie wejść na nowe rynku przy udziale zagranicznych 

dystrybutorów  

BOSI20200107001

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji wkładów 
filtracyjnych i zespołów filtrujących jest gotowa wejść na nowe 
rynki i szuka dystrybutorów wkładów filtracyjnych i zespołów 

filtrujących. Firma chce nawiązać długoterminową współpracę 
na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOFI20200127001

Fińska firma produkuje pastylki ksylitolu, pasty do zębów, gumy 
do żucia i pastylki do suchych ust. Ksylitol jest naturalnym 
słodzikiem, a korzyści zdrowotne dla ksylitolu dla zdrowia 

zębów są dobrze znane. Firma szuka partnerów, którzy wzięliby 
produkty ksylitolu do swojego portfolio na podstawie umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

 BOUA20200113002

Ukraińskie studio projektowe IT, które istnieje od 2016 roku, 
pracuje nad rozwojem wszelkiego rodzaju projektów. Firma jest 

w trakcie tworzenia narzędzia online, które może pomóc w 
tworzeniu inteligentnej gospodarki w dziedzinie mebli, 

architektury i budownictwa.
Firma szuka partnerów w ramach umowy finansowej, która 
wspiera rozwój ich nowego rozwiązania informatycznego.

 BORU20200113023

Rosyjska firma produkuje quasi-optyczne modulatory i 
przetworniki falowe dla zakresu długości fali mm / sub-mm przy 

użyciu struktur meta LC. Firma szuka partnerów do dalszej 
współpracy.



BOSE20191203001

To szwedzkie MŚP jest liderem na rynku nordyckim w zakresie 
systemów ciągłego zdalnego monitorowania zbiorników. Firma 
poszukuje obecnie partnerów w Europie, aby rozszerzyć swój 
rynek i zawrzeć umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

 BOIT20191219001

Włoska firma z dużym doświadczeniem w produkcji serwetek 
stołowych średniej / wysokiej jakości osiągnęła ważne miejsce 

na rynku krajowym, ale teraz chce się rozwijać i poszukuje 
dystrybutorów w innych krajach. Fabryka papierowych 

serwetek stołowych znajduje się w Kampanii, a w Neapolu 
znajduje się także salon sprzedaży.

BOIT20191219003

Ta włoska agencja szkoleniowa, akredytowana przez Region 
Kalabrii do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego i 

wyższego, poszukuje agencji szkoleniowych w innych krajach 
zainteresowanych współpracą w zapewnianiu kursów 

spawalniczych, w ramach umów joint venture. Agencja 
poszukuje również międzynarodowych przedstawicieli 
handlowych do reprezentowania ich szkoleń i kursów 

certyfikacyjnych dla personelu spawalniczego.

BOES20200109001

Szkoła dla obcokrajowców z programu immersji zagranicznej, z 
siedzibą w północnej Hiszpanii, oferuje wysokiej jakości kursy 
języka hiszpańskiego i kultury oraz wiele zajęć pozalekcyjnych. 

Szkoła zapewnia również studentom szereg możliwości 
zakwaterowania. Szkoła wnioskuje o zawarcie umów 

handlowych z innymi szkołami lub agencjami językowymi o 
podobnej wiedzy w dziedzinie edukacji.

BORS20200127001

Serbska firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne oferuje 
produkty i usługi z zakresu poligrafii i szycia. Ponieważ 

możliwości produkcyjne firmy się rozszerzają, firma jest 
zainteresowana ekspansją na nowe rynki poprzez umowy 

outsourcingowe i produkcyjne.

BOUA20190829003

Ukraiński producent mebli tapicerowanych oferuje 
dystrybutorom szeroką gamę swoich produktów - sofy, sofy 

rozkładane, sofy modułowe, fotele, łóżka i materace - i 
zamierza zawrzeć długoterminową umowę dystrybucyjną z 
potencjalnymi partnerami. Firma jest w stanie zaoferować 

wysoki poziom jakości i wzornictwa przy użyciu europejskich 
komponentów i urządzeń produkcyjnych.



BORO20191217003

Rumuńska firma informatyczna opracowała oprogramowanie 
do planowania zasobów przedsiębiorstwa dla przemysłu 

jubilerskiego, które usprawnia proces produkcji i 
zarządzania,firma oferuje umowę licencyjną dla partnerów w 
zakresie produkcji, sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej 

biżuterii.

BOUK20191216004

Brytyjska firma z sektora edukacyjnego wprowadza w życie 
naukę poprzez interaktywną odzież połączoną z bezpłatną 
aplikacją dla dzieci i nauczycieli. Korzystając z technologii 

rozszerzonej rzeczywistości, firma umożliwia dzieciom cyfrową 
naukę pojęć, które w innym przypadku byłyby niebezpieczne, 
niedostępne lub zbyt drogie. Pomaga dzieciom w poznawaniu 

ludzkiego ciała w zabawny i wciągający sposób. Firma poszukuje 
muzeów i szkół w celu dystrybucji lub umowy licencyjnej.

BOBA20191223001

Firma projektowa z Bośni i Hercegowiny, specjalizująca się we 
wszystkich fazach projektowania architektonicznego, oferuje 

modelowanie 3D w oparciu o metodologię Building Information 
Modeling (BIM), wizualizację 3D o najwyższej jakości, cyfryzację 

analogowych danych projektowych, fotogrametrię 3D i 
skanowanie laserowe istniejących budynków. Firma szuka 

partnerstwa poprzez umowy outsourcingowe lub 
podwykonawstwo.

BOBA20191213002

Młoda i dynamiczna firma z Bośni i Hercegowiny, założona w 
2015 roku, której głównym przedmiotem działalności jest 

niestandardowa obróbka blachy, spawanie, ochrona 
powierzchni i montaż produktów, oferuje wysokiej jakości 
usługi produkcyjne poprzez umowę outsourcingową lub 

produkcyjną.

BOUK20191115001

Brytyjskie MŚP stworzyło centrum chirurgii odchudzania online, 
aby zaoferować wsparcie i informacje dla pacjentów po 

operacji bariatrycznej - opaska żołądka, balon, obejście i rękaw. 
MŚP chce wejść na nowe rynki i chce współpracować z 

dostawcami usług bariatrycznych, aby zaoferować źródło 
wsparcia w ramach programu opieki pooperacyjnej pacjentów. 

Przewiduje się, że partnerstwo przyjmie formę umowy 
outsourcingowej.

BOPT20191125001

Portugalska prywatna firma z siedzibą w Lizbonie opracowuje i 
rozwija oprogramowanie dla firm i organizacji. Opracowali 

zestaw produktów do zarządzania zasobami ludzkimi, 
zarządzania flotą i niedawno dodali wspólne rozwiązania 

mobilności. Poszukują przedstawicieli handlowych do 
reprezentowania swoich produktów mobilnych, a mianowicie 

firm konsultingowych w zakresie zarządzania flotą, firm 
konsultingowych IT oraz firm lokalizujących pojazdy GPS.



BOAM20191217001

Ta armeńska firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy 
herbat ziołowych. W szczególności firma produkuje herbaty i 

mieszanki ziołowe, takie jak tymianek, koperek, mięta, 
rumianek, eukaliptus, herbata z dziurawca zwyczajnego 

(hypericum) itp. Firma szuka partnerów do współpracy w 
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.

BOCZ20191203001

Czeska firma szuka dystrybutorów swojego markowego 
produktu - motocykla elektrycznego. Oferowane motocykle są 

lekkie, mają doskonałą stabilność podczas jazdy, łatwą obsługę i 
mogą być używane na wiele sposobów. Są wyposażone w tryb 
rekuperacji, są łatwe do transportu i przechowywania. Firma 

poszukuje dystrybutorów i partnerów na całym świecie w 
ramach umowy o usługi dystrybucyjne.

BOBG20191210002

Bułgarska firma jest producentem zarejestrowanych i 
certyfikowanych naturalnych produktów kosmetycznych, takich 
jak kremy i płyny do twarzy i ciała, maseczki, peelingi itp. Firma 

przeprowadziła własne badania oraz produkuje unikalne 
produkty. Firma oferuje umowę dystrybucyjną.

BOSE20200109001

Szwedzka firma poszukuje długoterminowych partnerów 
(dystrybutorów lub agentów) do sprzedaży swoich produktów 

dźwigowych, zwłaszcza własnych zaprojektowanych 
wciągników i wózków belkowych. Oferują wszystkie rodzaje 

wciągników i urządzeń dźwigowych, a także tworzą rozwiązania 
o udźwigu od 250-10 000 kg. Oferują najwyższą jakość w całym 
procesie, a dla zapewnienia jakości i funkcjonalności produkty 

są testowane przez strony trzecie zgodnie z normami EN.

BOKR20191219001

Koreańskie MŚP opracowało czujnik mikrooptyczny do pomiaru 
objętości płynu medycznego. Stowarzyszony instytut badawczy 
koreańskiego MŚP planuje eksport i ukierunkowanie na rynek 
zdalnych urządzeń medycznych opartych na ICT. MŚP wkracza 
na rynki Europy, Afryki Południowej, Chin i Indonezji ze swoim 
inteligentnym systemem monitorowania płynów medycznych 
opartym na IoT. W związku z tym poszukuje dystrybutorów w 
Europie z szeroką siecią szpitali do współpracy w celu zawarcia 

umowy dystrybucyjnej.



BODK20200106001

Duńska firma zajmująca się czystymi technologiami poszukuje 
dystrybutorów lub przedstawicieli w całej Europie robota do 

dezynfekcji w całym pomieszczeniu. Robot jest 
zaawansowanym technologicznie urządzeniem mobilnym, które 

eliminuje patogeny (bakterie, wirusy i grzyby) podczas 
końcowej dezynfekcji w placówkach opieki zdrowotnej poprzez 

proces wolny od chemikaliów i produktów ubocznych. 
Zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, 

ograniczając w ten sposób liczbę powszechnych zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną (HAI) i zwiększając 

bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

BOUA20191226001

Marka powstała w 2018 roku na Ukrainie w regionie Chersoniu i 
reprezentuje własną rodzinną produkcję naturalnych olejków 

aromatycznych do pielęgnacji ciała. Odżywcze i korygujące 
olejki do ciała, harmonizujące sferę emocjonalną, mają 

niezwykle pozytywny wpływ na praktykę masażu, pielęgnacji 
włosów, aromaterapii. Rodzinna firma szuka partnerów, którzy 

mogą pomóc w sprowadzeniu tych produktów na rynki 
zagraniczne w ramach umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umów agencyjnych.


