Wybrane oferty międzynarodowej współpracy biznesowej | luty 2016

Jeśli jesteś zainteresowany(a) wybraną ofertą, prosimy o podanie wybranych
numerów referencyjnych w formularzu na stronie internetowej:
lub http://westpoland.pl/baza-ofert/
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Nr ref.

Treść oferty

AM

BOAM20151020001

Spółka armeńska działająca w branży: transport / logistyka bierze udział w
międzynarodowej spedycji samochodami. Firma świadczy usługi w Armenii, Gruzji,
Białorusi i Kazachstanu i chce wejść do UE, jak i na inne rynki. Firma poszukuje
podwykonawstwa oraz umów o świadczenie usług.

AM

BOAM20151029001

Ormiańska firma produkuje nawozy organiczne. Firma poszukuje dystrybutorów i
agentów. Firma jest zainteresowana współpracą z firmami z Unii Europejskiej, Rosji i
Gruzji.

AM

BOAM20151112001

Armeńska firma posiadająca uznaną markę specjalizuje się w dziedzinie produkcji
żywności i napojów w puszkach. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów.

AM

BRAM20151113001

Armeńska firma specjalizująca się w sprzedaży bio‐dodatków, środków
farmaceutycznych oraz medycznych dostarczanych do aptek i placówek ochrony
zdrowia rozszerza swoja ofertę i poszukuje dostawców dodatków aktywnych
biologicznie, nowych produktów farmaceutycznych oraz innych produktów
dostępnych bez recepty. Firma chce nawiązać współpracę w oparciu o umowę
dystrybucyjną lub agencyjną.

AT

BOAT20151109002

Austriacka międzynarodowa firma doradcza oferuje na licencji swoje specjalistyczne
usługi (metodę) w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania stresem
oraz predyspozycjami pracowników. Metoda koncentruje się na zapewnieniu
sprawności fizycznej i umysłowej kadry zarządzającej i pracowników kluczowych.
Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów, którzy chcieliby zostać licencjobiorcami
metody.

AT

BOAT20151113001

Austriacka firma działająca w sektorze optymalizacji energii i budowy elektrowni,
oferująca innowacyjne, zindywidualizowane rozwiązania systemowe w dziedzinie
chłodzenia /odpuszczania dla maszyn i narzędzi z tworzyw sztucznych, poszukuje
partnerów w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Słowenii, na Węgrzech i
w Europie Środkowo‐Wschodniej, gotowych do współpracy w ramach
długoterminowych umów dystrybucji.

BE

BOBE20151013001

MŚP z Brukseli poszukuje dystrybutorów do komercjalizacji środków smarnych i
akcesoriów dla sektora energetyki wiatrowej (producenci wiatraków, operatorzy
turbin wiatrowych). Firma ma już kontakty handlowe z graczami branży i teraz
potrzebuje lokalnych partnerów do wzmocnienia penetracji rynkowej. Produktem są
elektro‐mechaniczne, autonomiczne smary i akcesoria pozwalające na zmniejszenie
kosztów utrzymania.
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BE

BOBE20151112001

Belgijska firma aktywna w opracowywaniu i publikowaniu oprogramowania
zarządczego poszukuje dystrybutorów i licencjobiorców na jedno ze swoich
rozwiązań. Jest to innowacyjne oprogramowanie do zarządzania mailami, które
pomaga firmom zmierzyć się ze wszystkimi tematami, takimi jak: nieprzeczytane
wiadomości, pełna skrzynka, utrata maili, niestrukturalna klasyfikacja w skrzynce
itp. W sumie firma oferuje rozwiązania programowe tych wszystkich problemów, z
jakimi spotyka się dziś każda firma.

BE

BOBE20151112002

Belgijska firma produkuje maszyny nalewające i kapslujące butelki i słoiki,
transportery i systemy buforujące od roku 1989. Maszyny wykonywane są na
zamówienie zgodnie z zapotrzebowaniem i specyfikacją klientów. Produkty
korozyjne lub specjalne projekty nie są problemem. Będąc częścią innej siostrzanej
firmy może zaoferować też maszyny do odkręcania butelek, etykieciarki i pakowarki
jako kompletną linię napełniającą. Firma poszukuje agentów handlowych.

BE

BOBE20151211002

Belgijska firma, utworzona przez doświadczonych urbanistów, architektów, a także
konsultantów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, skupia się
na dostarczaniu kompletnych rozwiązań planistycznych z zakresu ochrony
środowiska dla władz publicznych, podmiotów prywatnych, podmiotów działający w
branży odnawialnych technologii i podmiotów użyteczności publicznej. Firma oferuje
zarówno umowy o świadczenie usług i oferuje podwykonawstwo.

BG

BOBG20151029001

Bułgarska firma o ugruntowanej pozycji od 20 lat zajmuje się jako operator
turystyczny dostarczaniem klientom zagranicznym pakietów wakacyjnych w Bułgarii
‐ głównie w regionie Morza Czarnego i bułgarskich ośrodków narciarskich i spa, ale
także specjalistycznych grupowych i indywidualnych biznesowych wyjazdów do
Bułgarii . Spółka zajmuje się także sprzedażą pakietów turystycznych za granicą
bułgarskim turystom. Firma poszukuje partnerów komercyjnych usług agencji wśród
biur podróży, agencji, operatorów turystycznych i hoteli by powiększyć swoje
portfolio.

BG

BOBG20151030001

Bułgarski eko‐gospodarstwo położone u podnóża Starej Płaniny (Bałkany),
specjalizuje się w hodowli i dostawie zahibernowanych ślimaków. Firma, poszukuje
dystrybutorów na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucji i oferuje umowy
o podwykonawstwo dla partnerów zajmujących się ślimakami i rozwijających
działalność.

BG

BOBG20151116001

Bułgarska firma jest wysoko wyspecjalizowana w projektowaniu i produkcji modnej
odzieży skórzanej dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Ubrania wykonane są głównie z
najwyższej jakości skór cielęcych i jagnięcych. Firma pragnie nawiązać współpracę z
przedstawicielami handlowymi i dystrybutorami w celu wejścia na nowe rynki
zagraniczne.

BG

BOBG20151116002

Bułgarski producent różnych typów kamienia sztucznego i kamienia dekoracyjnego,
poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy handlowej i umowy
dystrybucji. Oferowany asortyment składa się z sześciu grup produktów,
obejmujących 20 modeli, z których każdy dostępny jest w różnych tonacjach
kolorystycznych uwzględniających preferencje klienta. Firma prężnie działa na rynku
bułgarskim, chciałaby jednak wejść również na inne rynki.

BR

BOBR20151006004

Brazylijski producent dżemów, galaretek i "brigadeiros" (brazylijskich słodyczy), a
także dostawca orzechów "baru" (podobnych w smaku do orzechów brazylijskich),
poszukuje partnerów, zainteresowanych dystrybucją tych produktów na swym
rodzimym rynku.

BR

BOBR20151007002

Firma zlokalizowana w Campo Grande, Mato Grosso do Sul w Brazylii, sprzedająca na
europejskim rynku mody ręcznie wykonaną biżuterię z rogów i innych surowców
uzyskanych w procesie hodowli bydła, poszukuje partnerów zainteresowanych
długoterminową współpracą z agencją handlową lub umową o przejęcie
przedsiębiorstwa.
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BR

BOBR20151007003

Producent bielizny, odzieży fitness i odzieży plażowej, jak również producent
produktów nowoczesnego wzornictwa i najnowszych trendów na rynku mody
sprzedaje swoje produkty zarówno na północy i na południu Brazylii, posiada już
silną obecności w stanach Mato Grosso, Mato Grosso do Sul i Parana i poszukuje
długoterminowej współpracy z dystrybutorami lub agentami handlowymi
zainteresowanymi sprzedażą produkty firmy.

BR

BOBR20151007004

Siedziba firmy znajduje się w Campo Grande ‐ Mato Grosso do Sul w Brazylii i działa
na brazylijskim rynku własnej produkcji suplementów diety. Produkty te
przeznaczone są do poprawy kondycji fizycznej i aktywności sportowych. Firma chce
eksportować swoje produkty i dąży do długoterminowej współpracy na zasadzie
dystrybucji lub umów handlowych z firmami z wiedzą o tym rynku.

CA

BOCA20151110001

Kanadyjska firma inżynieryjna poszukuje dystrybutorów i agentów
zainteresowanych sprzedażą sytemu wykrywania sztucznie wzbudzonych trzęsień
ziemi dla przemysłu wydobywczego stosującego szczelinowanie hydrauliczne.

CA

BOCA20151111001

Kanadyjski dostawcą kabli, zaopatrzenia wstępnego okablowania, produktów kina
domowego, telewizji satelitarnej, telefonów oraz dostawca instalacji poszukuje
dystrybutorów lub partnerów handlowych do sprzedaży swoich produktów w
Europie.

CL

BOCL20151009001

Chilijski producent ręcznie robionych wyrobów skórzanych przeznaczonych do jazdy
konnej i akcesoriów z tym związanych np. ochraniacze na nogi dla koni, poszukuje
dystrybutorów swoich wyrobów w Europie, z ustanowionymi kontaktami w branży
np. sportów konnych .

CY

BOCY20151215002

Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji wina i spirytualiów z cypryjskich
winogrona poszukuje agentów i dystrybutorów na całym świecie.

CY

BRCY20151215001

Cypryjski hurtownik oleju parafinowego poszukuje producentów takich olejów w
Europie oraz poza nią. Firma chce działać jako agent lub dystrybutor.

CY

BRCY20151216001

Cypryjski dystrybutor leków, produktów leczniczych i parafarmaceutyków szuka
producentów z i z poza Europy w celu reprezentowania i/lub sprzedaży ich
produktów na Cyprze.

CZ

BOCZ20151112001

Czeski dystrybutor najwyższej jakości osłonek kolagenowych, drukowanych
włóknistych osłonek , marszczeń i ścieżek i dostawca usług dla przemysłu
spożywczego, poszukuje dystrybutorów z branży spożywczej i oferuje usługi
dystrybucyjne umowy.

CZ

BOCZ20151209004

Czeska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych
technologicznie zamówień aparatury naukowej, które spełniają specyficzne potrzeby
badań i rozwoju w dziedzinie elektroniki, optoelektroniki, automatyki mikro‐
pozycjonowania, diagnostyki osocza, kontroli próżni i sektorów wysokiego napięcia.
MSP jest zainteresowany umowami pośrednictwa handlowego i / lub umowami o
świadczenie usług dystrybucji.

CZ

BRCZ20151027001

Czeska firma zaangażowana w rozwój produkcji oraz dostarczania technologii
obróbki odpadów wodnych, uzdatniania wody oraz oczyszczania powietrza i
wykorzystania energii poszukuje do współpracy partnerów zainteresowanych
wspólnymi projektami badawczymi w ramach problematyki uzdatniania wody.
Współpraca miałaby opierać się na podwykonawstwie. W tej chwili firma
współpracuje z wieloma instytutami akademickimi.

DE

BODE20140527002

Niemiecka agencja wspiera firmy w poszukiwaniu partnerów, towarów i usług na
rynkach europejskich, zwłaszcza w Polsce i Niemczech. Firma posiada wieloletnie
doświadczenie w dostarczaniu praktycznej pomocy dla firm zagranicznych, w ich
wysiłkach zmierzających do utworzenia relacji na konkretnym rynku europejskim.
Agencja oferuje swoje usługi dla wszystkich firm, które są zainteresowane wejściem
na rynki w Polsce i w Niemczech, ale również na innych rynkach europejskich i szuka
długotrwałych umów o świadczenie usług.
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DE

BODE20141229001

Innowacyjna niemiecka firma produkuje koncentraty na bazie PET (politereftalan
etylenu), PBT (Polyethylenterephthalat), PA (poliamid), PP (polipropylen) i PO
(poliolefiny) o różnych jakościach. Firma produkuje materiały, które nadają się do
drobnych rodzajów włókien poliestrowych oraz jedno‐ i wielo‐włókien. Firma
produkuje również wysokiej jakości płatki kolorów. Firma oferuje swoje produkty
dla producentów włókien poliestrowych.

DE

BODE20151012001

Niemiecki projekt domu dla sprzętu elektronicznego, FPGA (programowalnej
macierzy bramek) konstrukcja i wbudowane oprogramowanie z wieloletnim
doświadczeniem oferuje swoje usługi projektowe dla konkretnych projektów
klientów do stosowania w maszynach przemysłowych, urządzeń medycznych z
badań ultradźwiękowych, sterowników laserowych, przetwarzania obrazu itd. firma
poszukuje partnerów do komercyjnej umowy agencyjnej, umowy o świadczenie
usług i / lub umowy produkcyjnej.

DE

BODE20151013001

Wiodąca firma konsultingowa z północnych Niemiec oferuje swoje kompetencje w
obszarze akustyki podwodnej i wygłuszaniu statków, aby wyeliminować problem
hałasu i wibracji. Poprzez doradztwo projektowe, firma pomaga spełnić różnorodne
wymagania akustyczne dla specjalnych statków (np. mega jachtów, badań i statków
handlowych) oraz dla pozostałych fregat. Firma jest zainteresowana zawarciem
umów serwisowych z instytutami projektującymi statki oraz ze stoczniami w Polsce,
Chorwacji, Turcji i Brazylii.

DE

BODE20151111001

Niemiecka firma IT z sektora MSP stworzyła oprogramowanie łączące różne
technologie w obrębie firmy. Różne interfejsy i użyte technologie są zastępowane
centralną platformą integracyjną. Pozwala to na zmniejszenie kosztów obsługi i
zarządzania systemami. Oprogramowanie wspiera integrację zapisanych danych,
innych programów oraz procesów biznesowych. Firma poszukuje agentów i oferuje
licencje.

DE

BODE20151116002

Średniej wielkości firma rodzinna z Saksonii, obecna na rynku od 1990, produkuje
stalowe tuby i kołnierze dla przemysłu. Firma poszukuje dystrybutorów swoich
produktów. Firma posiada duże doświadczenie w handlu międzynarodowym i chce
nawiązać długotrwałe porozumienia.

DE

BODE20151118001

Niemiecka firma produkuje i sprzedaje próżniowe (ssące) uchwyty / mocowania od
ponad 40 lat do klientów na całym świecie, jak również przełączniki, przyciski, ramki
lub złączki jako producent kontraktowy. Firma oferuje swoje produkty dla agencji
sprzedaży i dystrybutorów w Unii Europejskiej.

DE

BODE20151120001

Niemiecka firma produkująca opakowania i gabloty na kamienie szlachetne (pudełka,
szkatułki, gabloty) poszukuje hurtowników, dystrybutorów lub agentów handlowych
z doświadczeniem na rynku klejnotów i zegarków w celu wejścia ze swoim
produktem na nowe rynki.

DE

BODE20151125001

Młoda niemiecka firma, specjalizująca się w produkcji artykułów sportowych i
produktów typu "outdoor", głównie wysokiej jakości akcesoriów wspinaczkowych
(min. uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne, buty wspinaczkowe, kaski),
poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. Oferowane produkty, oprócz
branży sportowej, mogą być stosowane przez wojsko, policję, straż pożarną.

DE

BODE20151126001

Bawarskie MŚP działające w dziedzinie systemów pakowania i transportu
opracowało nowy system przechowywania, który standaryzuje i upraszcza
partycjonowanie przestrzeni ładunkowej w kontenerach. Ponadto, opatentowany
system może być stosowany do szybkiego i bezpiecznego blokowania i usztywnienia
ładunku. System składa się z zaledwie dwóch składników, podpór i poprzeczek.
Poszukiwane są partnerstwa na rzecz rozwoju na nowych rynkach, sprzedaży i
kooperacji produkcyjnej w Europie, USA i Chinach.

DE

BODE20151126002

Niemiecka firma usługowa z siedzibą w Saksonii, specjalizuje się w rekrutacji
personelu oraz doradztwie biznesowym, poszukuje osoby ‐następcy, która ma
podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku i istniejącego potencjału
klientów. Firma oferuje umowę nabycia (Sprzedaż)
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DE

BODE20151203001

Innowacyjna firma z północno‐wschodnich Niemiec, specjalizująca się w inżynierii
instalacyjnej i budownictwie, opracowała kotwicę przytwierdzaną do podłoża za
pomocą siły ssącej, przeznaczoną dla konstrukcji pełnomorskich, takich jak np.
elektrownie wiatrowe, platformy badawcze. Urządzenie ma zastosowanie w płytkich
wodach (głębokość do 50 m). Chcąc wprowadzić swoje rozwiązanie na rynki
zagraniczne, firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy dystrybucyjnej
lub jako podwykonawca z konstruktorami, wykonawcami elektrowni/zakładów
przemysłowych oraz czynnych elektrowniami.

DE

BODE20151204001

Niemiecka instytucja zaangażowana w zapewnianie jakości w przemyśle
spożywczym oferuje walidację procesu termicznego retort, pasteryzatorów,
piekarników i komór. Firma poszukuje długoterminowej współpracy z partnerem
branżowym w ramach umowy technicznej lub usługowej.

DE

BODE20151208001

Niemiecka firma produkująca ostrzałki do wolframowych elektrod spawalniczych
opatentowała model tego typu narzędzia, które może być stosowane przy spawaniu
metodą TIG, plazmowym lub orbitalnym i zapobiega zapaleniu elektrody oraz
przesunięciu łuku spawalniczego. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów.

DE

BODE20151209001

Niemiecki właściciel i producent tradycyjnej żywności, specjalizuje się w
wyrafinowanych , gotowych produktach z mięsa. Oferowane produkty przeznaczone
są do sprzedaży detalicznej i hurtowej dla gastronomii, sklepów typu cash & carry.
Produkty wolne są od jakichkolwiek dodatków, barwników, wzmacniaczy smaku,
przyprawione według gustu klientów i potrzeb rynku.Firma poszukuje partnerów
handlowych na zasadzie umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług
dystrybucji.

DE

BODE20151210001

Niemiecki wytwórca specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych
produktów zrobionych z gumy i materiałów termoplastycznych. Firma posiada
bardzo specjalistyczną wiedzę techniczną w zakresie projektowania i produkcji
uszczelek do systemów instalacji wodnych i ściekowych.Firma przetwarza takie
materiały jak kauczuk butadienowo‐akrylonitrylowy, kauczuk butadienowo‐
styrenowy, kauczuk etylenowo‐propylenowy. Przedsiębiorstwo oferuje swoje
produkty przedstawicielom handlowym i dystrybutorom na całym świecie.

DE

BRDE20151118001

Niemiecki Instytut opracował innowacyjny granulowany i kalcynowany materiał do
filtracji wody. Jest on oparty na specjalnie mielonej glinie i materiale porotwórczym.
Technologia została już przetestowana w filtrach w warunkach rzeczywistych.
Instytut poszukuje w Niemczech, Chinach, Indiach, Polsce i Rosji producentów
specjalnych materiałów filtracyjnych do filtrów wody, np. do basenów, w celu
zawarcia umowy produkcyjnej w zakresie produkcji materiałów filtracyjnych.

DE

BRDE20151207002

Niemieckie MŚP zajmujące się opracowaniem, produkcją i sprzedażą koszów
plażowych poszukuje polskiego podwykonawcy lub partnera produkcyjnego, firma
położona jest w pobliżu granicy z Niemcami. Drewniane elementy wykonane są z
modrzewia lub iroko.

DE

BRDE20151211002

Niemiecki producent części i systemów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego
szuka producentów rur stalowych, części wyciskanych na zimno, śrub, profili
aluminiowych, stali w zwojach, części tłoczonych/frezowanych, części
gratowanych/polerowanych oraz narzędzi do tłoczenia. Firma oferuje zarówno
umowę produkcyjną jak i podwykonawstwo.

DK

BRDK20151208001

Innowacyjna firma duńska ‐ sklep internetowy B2C specjalizujący się w koszulach
męskich na zamówienie klienta poszukuje warsztatów krawieckich będących w
stanie uszyć koszule na zamówienie o odpowiedniej jakości i w terminie pięciu dni.

EE

BOEE20151221001

Estońska firma opracowała i produkuje żele energetyczne na bazie miodu. Produkt
został opracowany jako alternatywa dla najbardziej obecnie dostępnych żeli
energetycznych, które są produktami sztucznymi i zbyt słodkimi w smaku. Po
uruchomieniu produkcji w 2014 roku, firma jest już aktywna w Szwecji, Finlandii i
Danii. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów do budowania
dodatkowych kanałów sprzedaży w całej Europie.
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ES

BOES20150316001

Hiszpańskie MŚP aktywne w zakresie rekreacji i sportu oferuje swoje usługi
pośrednictwa handlowego przez zamknięte lub otwarte pakiety usługowe, w tym
rezerwacje i rekomendacje pól golfowych i hoteli, transfery, organizację wycieczek
grupowych, i tak dalej.

ES

BOES20150519003

Hiszpańskie przedsiębiorstwo oferujące wysoce precyzyjny przyrząd do pomiaru
erozji wywołanej zjawiskami fizycznymi bądź meteorologicznymi poszukuje
dystrybutorów.

ES

BOES20151105002

Hiszpański MŚP specjalizujące się w pracach budowlanych i leśnych poszukuje
europejskich partnerów finansowych do umacniania procesu internacjonalizacji w
Maroku. Firma jest już obecna rynku marokańskim i prowadziła szereg prac dla
klientów prywatnych i publicznych. Celem firmy jest bycie liderem na rynku
marokańskim, w szczególności w zakresie prac leśnych. Firma oferuje umowę
finansową dla inwestorów lub dla innych firm zainteresowanych tym rynkiem.

ES

BOES20151106001

Hiszpańska firma specjalizująca się w branży hydroterapii oraz baterii oferująca takie
produkty jak krany i miksery, kolumny prysznicowe, zestawy prysznicowe, głowice
prysznicowe i prysznice ręczne poszukuje dystrybutorów, importerów, hurtowni
budowlanych i biur handlowych w Europie, a także m. in. w Maroku, Tunezji , Algierii,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

ES

BOES20151113002

Hiszpańska firma z doświadczeniem w produkcji tradycyjnych kiełbas regionalnych,
szynki Serrano oraz łatwych i prostych dań gotowych, poszukuje dystrybutorów.

ES

BOES20151116002

Hiszpańska firma prawnicza z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem poszukuje
partnerów do współpracy handlowej a także klientów, którzy potrzebują pomocy w
kwestiach prawnych w Hiszpanii.

ES

BOES20151118004

Wiodący hiszpański eksporter mrożonych ryb pelagicznych z północy Hiszpanii,
poszukuje dystrybutorów w Europie.

ES

BOES20151124001

Ta hiszpańska firma oferuje profesjonalne usługi (kompleksowe lub częściowe)
związane m.in. z: magazynowaniem, logistyką, sortowaniem i przenoszeniem,
produkcją, fakturowaniem i obsługą sprzedażową. Firma jest zainteresowana
nawiązaniem kontaktów z podmiotami poszukującymi bazy dystrybucyjnej w
południowej Europie i kontaktów z hipermarketami oraz dużymi sklepami
remontowo‐budowlanymi. Firma jest gotowa podjąć współpracę w ramach umowy
przedstawicielstwa lub umowy usługowej z producentami, dystrybutorami,
importerami lub eksporterami na całym świecie.

ES

BOES20151130004

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji tkanin oferuje szeroki zakres usług
doradczych dla nowej konstrukcji tkanin, od włókna i wyboru przędzy, na tkaninie
kończąc.Firma współpracuje z uniwersyteckim centrum badawczym włókiennictwa i
poszukuje partnera potrzebującego usług doradczych w zakresie technologii i
innowacyjności tkanin do podwykonawstwa lub umowy w zakresie świadczenia
usług.

ES

BOES20151214008

Hiszpańska firma działająca w sektorze rolno‐przemysłowym specjalizuje się w
produkcji smacznych, zdrowych i naturalnych łatwych do przygotowania/gotowych
produktów delikatesowych, uprzednio poddanych technologicznemu procesowi
głębokiego mrożenia. Taka metoda przygotowania produktów zapewnia zachowanie
ich wartości odżywczych, smaku, konsystencji i gwarancję zachowania długiego
terminu ich przydatności do spożycia. Firma poszukuje dystrybutorów w celu
wprowadzenia produktów na rynki UE i państw stowarzyszonych.

ES

BRES20151029002

Hiszpańska firma z branży materiałów budowlanych oferuje swoje usługi
producentom chcącym sprzedawać swoje produkty na Balearach.
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ES

BRES20151203001

Firma jest małym przedsiębiorstwem z siedzibą w północnej Hiszpanii, zajmującym
się dystrybucją wszelkiego rodzajuprzyrządów medycznych i sanitarnych i
związanych z nimi materiałów. W celu rozszerzenia swojej działalności, szukają
partnerów europejskich, którymi mogą być firmy, które produkują przyrządy
medyczne i / lub zamienniki. Firma jest bardzo elastyczna i ma doświadczenie w tej
dziedzinie. Hiszpańska firma może działać jako pojedynczy dystrybutor lub agent /
przedstawiciel w Hiszpanii.

FI

BOFI20151203002

Fińska firma promuje zdrowy tryb życia, sportowe odżywki, napoje sportowe i
produkty pokarmowe dla aktywnych. Inwestuje ona w najwyższej klasy know‐how i
wysokiej jakości składniki. Firma poszukuje partnerów hurtowych i sieci
handlowych, jako dystrybutorów w Polsce, Słowacji i Czech.

FR

BOFR20150807001

Francuska firma, specjalizująca się od ponad 50 lat w akcesoriach tekstylnych
(głównie nakrycia głowy) posiada wypracowaną markę, składającą się ze średniej i
wysokiej klasy produktów. Firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych, aby wypromować markę i zorganizować dystrybucję w całym regionie
partnera. Firma poszukuje partnerów w Europie Wschodniej, w krajach takich jak
Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Ukraina.

FR

BOFR20151001002

Francuska firma oferuje rozwiązania dla przemysłu do redukcji ścieków,
optymalizacji czyszczenia linii, bezpiecznych procesów produkcyjnych zwiększając
wszechstronność linii produkcyjnych. Firma wzmacnia swoją obecność wśród
klientów w Belgii, Hiszpanii, Luksemburgu, Polsce, Czechach i rozszerza swoją
działalność na całym świecie, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Firma poszukuje
reprezentanta handlowego celem podpisania umowy komercyjnej.

FR

BOFR20151012001

Francuski producent wina z siedzibą na północnych wzgórzach Dordogne poszukuje
usług pośrednictwa na rynku ‐ dystrybutorów i importerów w celu promowania jego
produktów za granicą. Firma produkuje wina czerwone, różowe i białe z plantacji
winogron w Bergerac i Montravel Grand Cru.

FR

BOFR20151013004

Francuskie MŚP oferuje pełny zakres małego wydajnego oprzyrządowania do
obróbki płynów, zarówno ciekłych jak i lepkich. Jest ono przeznaczone dla takich
sektorów przemysłowych jak spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, chemiczny,
petrochemiczny i biotechnologiczny. Firma poszukuje dystrybutorów na całym
świecie z priorytetem na Europę oraz partnerów nastawionych na rynki Ameryki
Południowej.

FR

BOFR20151026002

Francuska firma z sektora MŚP oferująca usługi konsultacyjne dla sektora lotniczego
‐ producentów samolotów, silników oraz wyposażenia poszukuje partnerów, którzy
potrzebują pomocy w procesie certyfikacji swoich produktów.

FR

BOFR20151026003

Francuska firma działająca jako agent w imieniu francuskich winnic, sprzedająca
wino profesjonalnym dystrybutorom, restauracjom, sklepom z winami, hurtownikom
i detalistom poszukuje partnerów biznesowych zainteresowanych jej katalogiem win.
Firma oferuje głównie wina organiczne i musujące. Firma poszukuje agentów i
dystrybutorów.

FR

BOFR20151029004

Francuska firma konsultingowa, specjalizująca się w zagadnieniach środowiskowych
i we wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego, poszukuje partnerów z
krajów europejskich do współpracy w ramach umów o świadczeniu usług.

FR

BOFR20151116001

Francuska firma specjalizująca się w odkażaniu maszyn, czystych pokoi, laboratoriów
i centrów badawczy oferuje usługi podwykonawstwa.
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FR

BOFR20151116002

Francuska firma z sektora MŚP, zajmująca się inżynierią komórkową oraz transferem
technologii do laboratoriów farmaceutycznych i biotechnologicznych,
specjalizujących się w indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych
(IPSC), poszukuje odbiorców i oferuje swoje usługi w ramach umów
outsourcingowych. Firma kieruje pracami na miejscu w zakładzie klienta,
monitorując ich przebieg w warunkach laboratoryjnych i szkoląc zespół, tak aby
proces wdrożenia technologii przebiegał skutecznie i efektywnie bezpośrednio u
klienta. W razie potrzeby firma oferuje usługi z zakresu B+R.

FR

BOFR20151127001

Ta francuska firma konsultingowa specjalizująca się w zakresie chemii przemysłowej
i inżynierii procesowej. Oferuje swoje usługi badawczo‐rozwojowe i
eksperymentalne usługi produkcyjne dla podmiotów przemysłowych, które chcą
rozwijać innowacyjne procesy chemiczne. Firma chce współpracować w ramach
umowy świadczenia usług.

FR

BOFR20151202003

Francuska rodzinna firma z Normandii specjalizująca się w produkcji cydru,
Pommeau i Calvadosu chciałaby wprowadzić swoje produkty na nowe rynki
zagraniczne. Firma poszukuje partnerów mogących wprowadzić ich produkty na
nowe rynki. Są zainteresowani podpisaniem umów dystrybucyjnych i handlowych
umów agencyjnych.

FR

BOFR20151204001

Francuska firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji mini motocykli i części
zamiennych. Firma poszukuje partnerów w Europie do importu i dystrybucji swoich
produktów.

FR

BOFR20151211003

Francuska firma opracowała jednorazowe chirurgiczne okrycia dla pacjentów
zaprojektowane do łatwego dostępu do części ciała podlegającej operacji. Firma
poszukuje dystrybutorów.

FR

BRFR20150427001

Francuska firma tworząca i dystrybuująca gadżety powitalne na zamówienie oraz
zaopatrzenie dla gości hotelowych i dla branży turystycznej w szczególności dla
dzieci i rodzin poszukuje producentów miękkich zabawek z małymi ubrankami, na
których można nadrukować dedykowaną wiadomość.

FR

BRFR20151130001

Francuska firma, która zaprojektowała podkoszulek zapobiegający bólom pleców
poszukuje producentów mających możliwość użycia maszyn laminujących,
produkujących szwem i ściegiem płaskim.

FR

BRFR20151201001

Francuski producent innowacyjnych zatyczek do wina szuka dostawców białego
wosku pszczelego i oleju rycynowego. Firma specjalizuje się w korkach
technologicznych, które zachowują smak i właściwości organoleptyczne wina. Firma
chciałaby podpisać umowę dystrybucji z hurtowniami lub producentami białego
wosku pszczelego i oleju rycynowego używanych w procesie produkcyjnym
francuskiej firmy.

FR

BRFR20151201002

Francuski producent pieczarek poszukuje dostawcy specjalnego gatunku zwanego
naparstniczka czeska, znany również jako Ptychoverpa bohemica. Francuska firma
chce importować 10 ton tego grzyba przed wiosną 2016 roku w postaci mrożonej.
Francuska firma będzie przetwarzać i dystrybuować te grzyby w skali globalnej w
ramach umowy o usługi dystrybucji.

FR

BRFR20151210001

Francuski MŚP rozwija najnowocześniejsze produkty w dziedzinie urządzeń
wyrównujących szanse niepełnosprawnym. Dla jednego ze swoich nowych
produktów, będących prototypem przemysłowym, poszukiwani są dostawcy
plastikowych, regulowanych karbem, przegubów, które powinny być zamontowane
do walcowania, na rurze o średnicy 25 milimetrów. Firma poszukuje partnera
produkcyjnego, działającego w charakterze podwykonawcy

FR

BRFR20151210002

Francuski przedsiębiorca rozwijający najnowocześniejsze produkty z zakresu
urządzeń kompensacyjnych. Dla jednego z prototypów przedsiębiorstwo poszukuje
dostawcy złącz rurowych, które powinny być zamontowane do podłączenia rurki o
średnicy 25 milimetrów.Firma poszukuje partnera produkcyjnego działającego jako
podwykonawca dla tego rodzaju produktu.
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FR

BRFR20151210003

Francuski MŚP rozwija najnowocześniejsze produkty w dziedzinie urządzeń
wyrównujących szanse niepełnosprawnym. Dla jednego ze swoich nowych
produktów, będących prototypem przemysłowym, poszukiwani są dostawcy
plastikowych krążków wpustowych typu U, montowanych na łożyskach kulkowych
(Ref: podwójne 608‐ZZ), które powinny być zamontowane do walcowania, na rurze o
średnicy 25 milimetrów. Firma poszukuje partnera produkcyjnego, działającego w
charakterze podwykonawcy

FR

BRFR20151217001

Francuskie MŚP, specjalizuje się w imporcie/eksporcie surowców i składników dla
żywności i pasz, pilnie poszukuje partnera zdolnego do produkcji czystego proszku
laktozy bezwodnej (5‐10 ton) do produkcji tabletek. Firma poszukuje
długoterminowego partnerstwa z producentami na podstawie umowy
dystrybucyjnej.

GR

BOGR20150408001

Grecka firma aktywna w dziedzinie nawozów, środków ochrony roślin, użyźniaczy
gleby i innych substancji, które podnoszą wzrost i polepszają zdrowie roślin, oferuje
naturalny ukorzeniacz, biostymulant zawierający bakterie na organicznym podłożu,
wzmagające wzrost roślin. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy agencji
handlowej lub dystrybucji z MŚP z sektora nawozów, ulepszaczy gleby i
biostymulantów.

GR

BOGR20150709001

Szwedzki innowator usytuowany w Grecji, wynalazł pionierski, dwustronny, termo ‐
elektryczny panel solarny, który, w zależności od potrzeb energetycznych obiektu,
może działać zarówno w 100% trybie termodynamicznym lub 100% trybie
fotowoltaicznym. Wynalazca poszukuje potencjalnych inwestorów w ramach umów
licencyjnych lub finansowych i / lub potencjalnych producentów do umowy
produkcyjnej.

GR

BOGR20151106002

Grecka firma z sektora MŚP, działająca w branży IT, oferuje system oprogramowania
do zarządzania windykacjami. System jest prostym i skutecznym narzędziem,
mogącym pracować zarówno samodzielnie lub we współpracy z innymi systemami
(np. typu ERP). Narzędzie jest łatwo konfigurowalne, nawet przez osoby nie będące
specjalistami i zostało z powodzeniem wprowadzone na rynek grecki. Firma
poszukuje dystrybutorów, pośredników handlowych. Rozważana jest także
współpraca na zasadach joint venture.

GR

BOGR20151118001

Grecka firma specjalizująca się w produkcji zamrażarek i chłodziarek dla przemysłu
spożywczego (takich jak zamrażarek skrzyniowych, pionowych zamrażarek i
chłodziarek, zamrażarek przenośnych, wyświetlaczy i liczników zamrażarek,
chłodziarek do wina i piwa) poszukuje współpracy z dystrybutorami.

GR

BOGR20151123001

Grecka firma zlokalizowana na Krecie jest rozwijającą się siecią wypożyczalni
samochodów. Firma działa w oparciu o wysokiej jakości usługi oferowane w
przystępnych cenach i na dogodnych warunkach, dostępne przez 24 godziny na dobę.
W ciągu ostatnich lat firma poczyniła duże kroki w kierunku zapewnienia sobie
wiodącej pozycji na rynku wynajmu samochodów, rozszerzając swoją działalność w
innych krajach, poprzez zbudowanie sprawnego systemu franczyzowego. Firma
poszukuje master franczyzobiorców z krajów europejskich.

GR

BOGR20151201001

Grecka firma z Krety specjalizuje się w hodowli, pakowaniu i produkcji
innowacyjnych wyrobów delikatesowych ze ślimaków Helix Aspersa. Lokalny klimat
wyspy pozwala na produkcję przez cały rok. Firma poszukuje dystrybutorów.

GR

BOGR20151202001

Grecka firma mieszcząca się na Krecie, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży
naturalnych kosmetyków chciałaby wprowadzić je na nowe rynki poprzez agentów i
dystrybutorów. Firma produkuje szeroką gamę produktów z naturalnych składników
z ekstraktów roślinnych, oliwy z oliwek i certyfikowanego aloesu.

GR

BOGR20151216001

Grecka firma działająca w dziedzinie hodowli, produkcji i przetwórstwa ślimaków
(Helix aspersa), poszukuje agentów handlowych i / lub dystrybutorów do sprzedaży
ekskluzywnych produktów żywnościowych, aby rozwinąć swoją działalność za
granicą.
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GR

BRGR20151027001

Grecka firma posiadająca blisko 90 lat doświadczenia w produkcji, handlu i eksporcie
szerokiej gamy przypraw poszukuje współpracy w zakresie produkcji produktów
gastronomicznych. Firma będzie sprzedawać produkty pod własną nazwą.

HR

BOHR20150828001

Chorwacka firma zaprojektowała aplikację, która łączy ludzi na podstawie różnych
zainteresowań, lokalizacji i języka jakim się posługują. Aplikacja przede wszystkim
adresowana jest do osób mieszkających lub podróżujących poza własnym krajem.
Potencjalny rynek jest szeroki ‐ szacuje się, że jest 250 milionów emigrantów i 1
miliard podróżujących po całym świecie. Co więcej, branża turystyczna stanowi 10%
światowego PKB. Przedsiębiorstwo poszukuje partnera na podstawie umowy o
finansowanie.

HR

BOHR20151127002

Chorwacki wynalazca i innowator zaprojektował dekoracyjny i funkcjonalny uchwyt
do drewna kominkowego wykonany z metalu i poszukuje partnerów do dystrybucji i
umowy licencyjnej.

HU

BOHU20141112004

Węgierski producent wyrobów kosmetycznych (jak kremy, płyny, aerozole, saszetki)
i chemii gospodarczej oferuje swoje zdolności produkcyjne pod krótkoterminową
prywatną marką produkcyjną. Węgierska firma poszukuje partnerów w Unii
Europejskiej, jak również w Serbii i Ukrainie w ramach umów produkcyjnych lub
podwykonawstwa.

HU

BOHU20150921003

Węgierska firma specjalizująca się w handlu owocami i warzywami konserwowymi
poszukuje dystrybutorów. Firma jest hurtownikiem szerokiej gamy doskonałych
węgierskich produktów żywnościowych i poszukuje kontaktów z przedstawicielami
hurtowni i dystrybutorami zainteresowanymi tego typu produktami.

HU

BOHU20151103001

Węgierska firma działająca w segmencie multimedialnego centrum logistycznego
oferuje swoje usługi w zakresie transportu, magazynowania i logistyki. Firma
specjalizuje się w usługach wynajmu magazynów, logistyki, transportu morskiego
kontenerów, kontenera na platformy kolejowe i obszary kontenerowe stoczni.

HU

BOHU20151110001

Węgierska firma opracowuje i produkuje produkty zdrowotne bez jakichkolwiek
sztucznych składników. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów
antybakteryjnych wkładek do butów.

HU

BOHU20151112001

Węgierska firma handlująca winem, poszukuje partnerów działających w branży
winiarskiej w Azji, Ameryce i Europie (głównie w Chinach, USA i Rosji). Firma
chciałaby stać się głównym dostawcą starannie wyselekcjonowanych,
renomowanych win, pochodzących ze znanych z produkcji wina regionów.
Propozycja współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa oraz umowy
dystrybucji kierowana jest do hurtowników, dystrybutorów, przedstawicieli
handlowych, sprzedawców, hotelarzy, znanych restauracji.

HU

BOHU20151210001

Firma z Budapesztu posiadająca markę zdrowych przekąsek chce rozszerzyć sieć
dystrybucji, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i
Skandynawii. Przekąski i napoje są w 100% naturalne, produkowane bez dodatków
specjalnymi technikami zapewniającymi dużą zawartość witamin i odżywek.

HU

BRHU20151211001

Węgierski sprzedawca i hurtownik urządzeń sanitarnych, mebli łazienkowych oraz
płytek ceramicznych, z ponad 20‐letnim doświadczeniem handlowym, poszukuje
dostawców, aby rozszerzyć swoją linię produktów i dystrybucję tych produktów na
Węgrzech, w ramach usług dystrybucyjnych i / lub handlowych umów agencyjnych

IE

BOIE20151203001

Irlandzka firma produkująca płynne nawozy organiczne na bazie wodorostów
poszukuje partnerów handlowych i dystrybutorów w Europie.

IL

BOIL20150830001

Izraelski producent rozwija, sprzedaje i rozprowadza dodatki paszowe dla drobiu,
środki odkażające, środki owadobójcze, środki ochrony roślin i szczepionki. Oferta
firmy obejmuje produkty żywieniowe, produkty owadobójcze dla psów, kotów, koni i
bydła. Firma poszukuje umów dystrybucji usług na rynkach lokalnych,
przedstawicieli handlowych i umów produkcyjnych.
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IL

BRIL20151126001

Izraelska firma opracowała recepturę na krem szybko wchłaniający się, wzbogacony
ekstraktami roślinnymi i składnikami nawilżającymi. Krem szczególnie nadaje się do
skóry suchej. Firma poszukuje producentów europejskich w podobnych dziedzinach,
które produkują zgodnie z normami europejskimi. Firma poszukuje partnerów,
którzy mogli by produkować serię kremów w dobrej jakości oraz rozsądnej cenie.

IT

BOIT20150220002

Włoska firma zajmująca się produkcją nowego rodzaju naturalnego produktu
żywnościowego, odpowiedniego także dla dzieci i wegetarian. Firma poszukuje
agentów i dystrybutorów posiadających klientów w sektorach kawiarni i pubów.

IT

BOIT20150623001

Włoski hotel położony w Neapolu promuje swoje usługi zakwaterowania. Hotel
znajduje się w nowoczesnym budynku, dysponuje pokojami w różnych typach oraz
infrastrukturą (sale konferencyjne, showroom) przeznaczoną do spotkań
biznesowych. Strategiczna lokalizacja obiektu, z łatwym dostępem do środków
komunikacji miejskiej oraz głównych autostrad, oferuje najlepsze rozwiązania, w
celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb gości biznesowych. Hotel poszukuje
touroperatorów i biur podróży, które chciałby nawiązać współpracę na zasadzie
agentów.

IT

BOIT20150720001

Włoska firma, z siedzibą na południu Włoch (Neapol), specjalizująca się w produkcji i
dystrybucji eleganckiej i stylowej damskiej odzieży, poszukuje agentów i
dystrybutorów. Ich produkty są wynikiem doskonałej synergii między
wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie maszyn i głębokim,
starorzemieślniczym doświadczeniem.

IT

BOIT20150807001

Włoskie MŚP opracowało nową metodę obróbki skał wulkanicznych poprzez
zastosowanie nowych technologii powierzchniowych. Ponieważ skała wulkaniczna
ma ogromny potencjał w zastosowaniu nanocząstek, jest to interesujące dla sektora
bio‐konstrukcyjnego. Firma szuka dostawców kamienia, importerów, dystrybutorów,
hurtowników w ramach agencyjnych umów handlowych oraz umów dystrybucji.

IT

BOIT20150916001

Firma opracowała nową generację laminatów, naturalnych w dotyku i wyglądzie
skierowanych do stosowania w zakresie wyposażenia i wystroju wnętrz, firma
poszukuje nowych pośredników handlowych w celu zwiększenia swojej obecności na
rynkach zagranicznych.

IT

BOIT20150929001

Włoska firma zajmująca się produkcją i handlem akcesoriów dla hoteli, restauracji i
firm cateringowych poszukuje dystrybutorów. Firma jest w stanie dostarczać
produkty jedno‐ i wielorazowego użytku oraz produkuje chusteczki nawilżane.

IT

BOIT20151019001

Włoska firma specjalizująca się w produkcji odzieży stworzył nową markę
eleganckiej odzieży dziecięcej (na różnego rodzaju przyjęcia, święta, uroczystości) w
całości wyprodukowaną we Włoszech z dbałością o szczegóły i jakość. Dla tej linii
produktów firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych, aby
wejść na nowe rynki.

IT

BOIT20151105003

Włoska firma produkująca czerwony czosnek (Sulmona), oliwę z oliwek extra virgin,
sezonowaną oliwę, warzywa konserwowane w oliwie, poszukuje agentów i
dystrybutorów.

IT

BOIT20151106001

Włoska firma specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych tłumaczeń dla
biznesu oferuje swoje usługi zagranicznym firmom i stowarzyszeniom wchodzącym
na włoski rynek. Firma oferuje usługi z zakresu tłumaczeń technicznych, prawnych,
handlowych i reklamowych. Firma oferuje tłumaczenia z angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, arabskiego, chińskiego, rosyjskiego i
chińskiego. Oferuje krótki czas wykonania usługi i dostępne ceny.
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IT

BOIT20151110001

Włoska grupa z ponad 40‐letnim doświadczeniem niedawno stworzyła markę, która
oferuje produkty rybne w puszkach. Oferowane produkty cechują się wysoką
jakością i są dostępne w różnych kompozycjach smakowych i pojemnościach.
Wszystkie produkty są przygotowywane z ryb z Morza Śródziemnego (anchois,
tuńczyk, makrela) i przyprawione oliwą z oliwek. Firma poszukuje dystrybutorów i
przedstawicieli handlowych zaangażowanych w sektor spożywczy, w celu
wprowadzenia produktów na rynki międzynarodowe.

IT

BOIT20151110002

Młoda włoska firma ulokowana w środkowych Włoszech, produkuje i sprzedaje
wysokiej jakości wina, kierując się przekonaniem, że dobre wino powinno być
doświadczeniem, którym mogą cieszyć wszyscy. Spółka chce rozszerzyć swoją
obecność na rynkach zagranicznych, dlatego też poszukuje importerów i
dystrybutorów do promocji oraz komercjalizacji swoich produktów za granicą.

IT

BOIT20151111001

Włoska firma specjalizuje się w produkcji półek, stelaży na palety, antresol i schodów
dla magazynów przemysłowych. Firma poszukuje dystrybutorów.

IT

BOIT20151113002

Włoski producent wentylatorów osiowych i komponentów z nimi związanych z 30‐
letnim doświadczeniem międzynarodowym poszukuje umów dystrybucyjnych. Firma
oferuje się jako podwykonawca dla poszczególnych komponentów.Firma może
również zapewnić opracowywanie konkretnych komponentów i usług związanych z
produktami ruchu lotniczego.

IT

BOIT20151116001

Włoska firma specjalizująca się w finansach przedsiębiorstw, pozyskiwaniu
funduszy, udzielaniu doradztwa w zakresie funduszach UE oferuje swoje bogate
doświadczenie w wykonywaniu zadań, polegających na pisaniu biznes planu i
wykorzystywaniu badań rynku w ramach projektu UE.

IT

BOIT20151117001

Włoska firma z regionu Apulia specjalizuje się w produkcji czerwonego i białego
wina. Firma skupia się na produkcji winogron miejscowych odmian, takich jak
Negroamaro, Primitivo oraz Fiano di Puiglia, które zbierane są ręcznie przez
członków rodziny, od trzech pokoleń produkującej wino. Oferowany produkt to
niszowe wino, produkowane metodami sięgającymi setek lat wstecz. Firma chce
wejść na rynki europejskie.

IT

BOIT20151118001

Włoska firma, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w produkcji oliwy z oliwek
(monocultivar), oferuje oryginalny produkt wyprodukowany zgodnie z miejscową
tradycją. Brak pestycydów i insektycydów w otoczeniu drzew oliwnych sprawia, że
końcowy produkt jest naturalny i stanowi awangardowy produkt w kategorii oleju,
nie posiadający jakiejkolwiek domieszki chemicznej.Poszukiwani są dystrybutorzy i
przedstawiciele handlowi w celu wejścia na nowe rynki.

IT

BOIT20151118002

Włoska farma, bazując na doświadczeniu rodzinnej firmy istniejącej w branży od 50
lat, utworzyła własną markę na rynku produkcji i dystrybucji cytrusów. Firma stawia
na poszanowanie zasad higieny i autentyczność/oryginalność, wysoką jakość i
naturalność produktów. Firma poszukuje agencyjnych umów handlowych i o
świadczeniu usług dystrybucji w celu rozpowszechniania swoich produktów na
rynkach zagranicznych.

IT

BOIT20151202002

Włoska firma produkuje innowacyjny system do suszenia wtórnych osadów
ściekowych roślin z ścieków miejskich. Innowacyjny moduł oparty na opatentowanej
i udoskonalonej technologii jest w stanie osuszyć osady redukując do 95% ich
objętości. Firma poszukuje przedstawicieli w sektorze oczyszczania ścieków na
całym świecie.

IT

BOIT20151203003

Włoski startup z branży IT opracował platformę, która używa mobilnej rozszerzonej
rzeczywistości do szkoleń i wsparcia pracowników online w nowy sposób.Firma
poszukuje umów dystrybucyjnych z firmami powiązanymi z producentami złożonych
maszyn, które wymagają stałej konserwacji (fabryki, elektrownie, rafinerie ropy
naftowej ...).
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JP

BOJP20151120001

Japońska firma produkująca komponenty elektroniczne poszukuje agentów w celu
stworzenia nowych kanałów sprzedaży w krajach UE. Firma specjalizuje się w
produkcji zminiaturyzowanych potencjometrów, manipulatorów oraz pierścieni
ślizgowych. Są to najmniejsze dostępne produkty tego typu na świecie. Firma szuka
partnerów z doświadczeniem w sektorze komponentów elektronicznych.

KR

BOKR20151123002

Południowokoreański producent mierników UVI (Indexu UV) i cyfrowych sensorów
UV poszukuje dystrybutorów lub agentów w Europie. Firma produkuje mierniki
mające zastosowanie w wielu przenośnych urządzeniach IT. Pożądany partner
winien mieć doświadczenie w dziedzinie urządzeń optycznych lub sensorów.

LT

BOLT20151201001

Litewska firma specjalizująca się w produkcji maszyn do produkcji spożywczej
poszukuje agentów i dystrybutorów. Jej głównym produktem jest linia do produkcji
sera.

LT

BOLT20151215001

Litewski producent, specjalizujący się w okrągłych, drewnianych elementach
wykonywanych z bałtyckiej brzozy, poszukuje pośredników handlowych.
Asortyment firmy może zainteresować producentów mebli, pędzli, drewnianych
zabawek oraz sklepy remontowo‐budowlane.

LV

BOLV20150421001

Doświadczony łotewski producent specjalizujący się w wyrobach metalowych i
konstrukcjach metalowych poszukuje możliwości działania jak podwykonawca.
Możliwe jest wykonanie każdego typu konstrukcji metalowej pod indywidualne
zamówienie i dostosowane do potrzeb każdego klienta.

MT

BOMT20150917001

Maltański firma IT poszukuje partnerów zainteresowanych nabyciem licencji na
system monitorowania danych w czasie rzeczywistym dla swoich klientów.
Proponowane rozwiązanie daje możliwość tworzenia, modyfikacji i zarządzania
danymi pomiędzy wieloma aplikacjami i systemami. Produkt umożliwia lepszą
integrację istniejących systemów, przedłużając tym samym żywotność istniejących
rozwiązań technologicznych.

MT

BOMT20151020001

Maltański producent oprogramowania poszukuje partnerów w celu promowania i
rozpowszechniania jego elastycznego i łatwego w obsłudze oprogramowania
księgowego dla małych firm. Idealnymi partnerami byliby sprzedawcy
oprogramowania oraz firmy prowadzące rachunkowość i księgowość, które mogłyby
oferować ten produkt swoim klientom.

MT

BOMT20151028001

Maltański producent przekąsek, krakersów i herbatników oferuje swoje produkty dla
firm sprzedających tego typu wyroby pod marką własną. Firma poszukuje również
dystrybutorów produktów własnej marki w Wielkiej Brytanii.

MT

BOMT20151127001

Maltańskie MŚP poszukuje sprzedawców z sektora technologii informatyczno‐
komunikacyjnych (ICT). Firma specjalizuje się w dostawie szerokiego zakresu
oprogramowania z zakresu rozwiązań bezpieczeństwa, które może być łatwo
zintegrowane z każdą strukturą organizacyjną firmy. Firma podejmie współpracę w
ramach umowy agencji handlowej.

NL

BONL20150602001

Holenderska firma zaprojektowała i wyprodukowała system do oczyszczania
powietrza i usuwania zapachów oparty na ozonie i tworzeniu cząsteczek plazmy.
Firma prowadzi testy mające na celu wdrożenie systemu do procesu produkcji
bezzapachowej. Firma poszukuje partnerów z Europy zainteresowanych
wprowadzeniem produktu na lokalne rynki.

NL

BONL20150810002

Holenderska, szybko rozwijająca się firma, której międzynarodowy zespół
powiększył się z 4 do 11 osób, zaprojektowała zintegrowany dachowy system energii
wiatrowej. Jest to montowana na dachu zgrabna konstrukcja wyposażona w
umieszczone wewnątrz wydajne turbiny. W celu dalszego rozwoju, by zaistnieć na
rynkach światowych firma poszukuje partnerów w zakresie produkcji i dystrybucji.
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NL

BONL20151126001

Holenderska firma opracowała efektywną energetycznie technologię do usuwania
jonów z wody z użyciem elektryczności z wysokim stopniem regeneracji.
Opatentowany i nagrodzony modułowy system może być używany do zmiękczania
wody w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Firma podejmie współpracę w ramach
umowy dystrybucji lub agencji handlowej z partnerami z przemysłu wody i ścieków,
szczególnie z usuwaniem TDS (całkowicie nierozpuszczalnych cząstek stałych) w
roztworach wodnych.

NL

BONL20151127001

Holenderska firma opracowała technologię czujnika online w czasie rzeczywistym do
monitorowania jakości wody w sieci wodociągowej. System jest zaprojektowany jako
system wykrywania wysokiej gęstości w całej sieci dystrybucyjnej. Technologia
opiera się na unikalnym, opatentowanym i zintegrowanym układzie optycznym.
Holenderska firma oferuje usługi komercyjnej dystrybucji lub umowę agencyjną dla
firm inżynieryjnych z doświadczeniem w sektorze wodnym (woda pitna oraz ścieki).

NL

BRNL20151026001

Holenderska agencja architektoniczna opracowała nowy projekt systemu przenośnej
kabiny mieszkalnej dedykowanego dwóm osobom. Kabina może być stosowana w
okresie przejściowych wydarzeń, takich jak festiwale kulturalne, turnieje sportowe i
rekreacyjne. Kabina jest w pełni wyposażona w łóżko, toaletę, prysznic i urządzenia
komunikacyjne.Jest formą przejściową między hotelem i campingiem. Agencja
poszukuje partnerów w Europie, aby wspólnie rozwijać, produkować i sprzedawać
kabiny.

PL

BOPL20151106002

Polska firma z ponad 19‐ letnim doświadczeniem w dostarczaniu i projektowaniu
oraz budowie sieci łączności radiowej, dostarczanie sprzętu i innych usług
towarzyszących takich jak dystrybucja produktów komunikacyjnych i akcesoriów
oferuje produkcję i poszukuje usług dystrybucyjnych.

PT

BOPT20150814001

Ta portugalska firma konsultingowa, świadczy innowacyjne usługi doradcze w
zakresie zarządzania dla, wiodących w dziedzinie innowacji i dynamicznie
rozwijających się, małych i średnich firm w Portugalii, z których większość działa na
rynkach zagranicznych, głównie w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Firma
prowadzona jest przez doświadczonego konsultanta ds. marketingu (20‐letnie
doświadczenie na stanowiskach kierowniczych). Firma jest gotowa podjąć
współpracę w ramach umowy usługowej z firmami spoza Portugalii,
zainteresowanymi wejściem na rynek portugalski.

RO

BORO20151002002

Rumuńska firma z bogatym doświadczeniem w produkcji i dystrybucji sprzętu do
piekarni, cukierni/ciastkarni lub restauracji poszukuje agentów / dystrybutorów
handlowych w UE, którzy współpracują z przemysłem spożywczym lub podobnymi
tego typu podmiotami. Firma poszukuje współpracy na warunkach umowy
agencyjnej lub komercyjnych usług dystrybucji.

RO

BORO20151015001

Firma powstała ponad 20 lat temu w północnej Transylwanii, w Rumunii i
opracowała kilka linii biznesowych związanych z sektorem energetycznym. Firma
poszukuje dystrybutorów specjalizujących się w sprzedaży średniego i niskiego
napięcia urządzeń elektrycznych.

RO

BORO20151016001

Rumuńska mała firma z rejonu Transylwanii, położona w pobliżu górskiego
naturalnego obszaru chronionego, produkuje naturalne soki owocowe i wyciągi z
rokitnika i żurawiny. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane sprzedażą swoich
naturalnych ekstraktów owocowych i soków za granicą i poszukuje zagranicznych
dystrybutorów.

RO

BORO20151030003

Rumuńska firma, doświadczona w produkcji gigantycznych dekoracji
przeznaczonych dla wewnętrznych i zewnętrznych przestrzeni (centra handlowe,
supermarkety, targi i wystawy) poszukuje partnerów w Polsce, Bułgarii, Serbii,
Węgrzech i Austrii, którzy są zainteresowani nawiązaniem umów produkcyjnych.
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RO

BORO20151106002

Firma, działająca na rynku oświetleniowym w Rumunii od prawie dekady, oferuje
licencjonowane oświetlenie ledowe CREE, które może pomóc firmom znacznie
zwiększyć ich poziom oświetlenia i osiągnąć znaczne oszczędności.Portfolio
produktów firmy oferuje szeroki zakres zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
zarówno dla specjalistycznego oświetlenia produkcji jak i skomplikowanego
oświetlenia architektonicznego.W celu rozszerzenia swojej obecności na
międzynarodowym rynku oświetleniowym, firma poszukuje dystrybutora.

RO

BORO20151117002

Rumuńskie MŚP jest jednym z najlepszych krajowych i międzynarodowych
dostawców zintegrowanych rozwiązań do zarządzania danymi floty, w tym
samochodami osobowymi i ciężarowymi, śledzeniem GPS, kalkulacją i optymalizacją
kosztów zużycia paliwa oraz kompleksowych rozwiązań do zarządzania danymi
tachograficznymi. Rumuńskie MŚP oferuje swoje usługi i rozwiązania dla firm z
dużymi flotami samochodowymi lub dla operatorów z zakresu transportu i logistyki.

RO

BORO20151117003

Rumuńska firma posiadająca nowoczesną linię produkcyjną zajmująca się produkcją
jadalnego oleju słonecznikowego poszukuje dystrybutorów na rynku żywności w UE.

RO

BORO20151119002

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji pasz i koncentratów paszowych dla
zwierząt i drobiu poszukuje dystrybutora, który chciałby reprezentować jej produkty
na rynku Unii Europejskiej.

RO

BORO20151120001

Rumuńska firma produkująca jednofazowe silniki asynchroniczne z wielokrotnymi
wirnikami, na realizację kompleksu układu napędowego z możliwością
wielokrotnego użycia poszukuje partnerów do świadczenia usług dystrybucji za
granicą.

RO

BORO20151120002

Rumuńska firma specjalizująca się w silnikach krokowych, szuka agencji reklamowej
do promowania i sprzedaży tych produktów zagranicą.

RO

BRRO20150904002

Rumuńska firma zajmująca się dystrybucją maszyn i wyposażenia do spawania i
cięcia chce zostać dystrybutorem i poszukuje kontaktów do producentów urządzeń
spawalniczych, maszyn do cięcia plazmowego, maszyn do cięcia sterowanych
numerycznie, materiałów do cięcia plazmowego oraz innego sprzętu do spawania i
cięcia.

RO

BRRO20151030001

Rumuńska firma z ponad 20‐letnim doświadczeniem w imporcie i dystrybucji
profesjonalnych narzędzi, urządzeń spawalniczych i pokrewnych materiałów, a także
urządzeń ochrony i bezpieczeństwa pracy, jest zainteresowana powiększeniem
swojej gamy produktów i byciem w kontakcie z zagranicznymi producentami
zainteresowanymi wejściem na rynek rumuński. W związku z tym, firma rumuńska
jest zainteresowana rozwojem zewnętrznych relacji biznesowych opartych na
komercyjnej umowie agencyjnej i / lub dystrybucji.

RO

BRRO20151103001

Rumuńska firma utworzona w 2003 r. w Transylwanii działająca jako agent
sprzedaży maszyn i wyposażenia średniej wielkości drukarni poszukuje
specjalistycznych produktów z tej branży. Rumuńska firma oferuje swoje usługi jako
agent/dystrybutor.

RO

BRRO20151204001

Rumuńska firma , posiadająca doświadczenie we współpracy międzynarodowej z
europejskimi producentami, działająca jako hurtownik na rynku wewnętrznym, jest
zainteresowana poszerzeniem swojej oferty produktowej. Firma zainteresowana jest
kontaktem z zagranicznymi partnerami działającymi w zakresie produkcji
akcesoriów samochodowych, akcesoriów elektrycznych oraz produktów
pochodnych. Rumuńska firma oferuje swoje usługi w roli dystrybutora na rynku
wewnętrznym w celu sprzedaży produktów partnerów zagranicznych.

RO

BRRO20151218001

Nowopowstała firma rumuńska zajmująca się monitoringiem środowiska szuka
czujników powietrza dla następujących gazów SO2, CO2, CO, NH3, O3 i lotnych
związków organicznych w celu wykorzystania ich w innowacyjnym, mobilnym
aparacie monitorującym jakość powietrza. W celu rozwoju i komercjalizacji systemu
monitorującego firma poszukuje partnera do produkcji w/w czujników, współpraca
oparta na długofalowej umowie produkcyjnej.
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RO

BRRO20151218002

Rumuński producent farb i lakierów szuka partnera zainteresowanego
produkowaniem pod marką rumuńskiej firmy. Firma oferuje długoterminową
współpracę firmom z Bułgarii, Czech, Słowacji, Polski, krajów nadbałtyckich,
skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Beneluksu, Francji i Włoch.

RO

BRRO20151218003

Rumuński dystrybutor produktów spożywczych dla branży medycznej chciałby
poszerzyć swój katalog produktów. Klienci firmy to zarówno klienci końcowi jak i
dietetycy z Rumunii. Firma chciałaby importować tego typu produkty jak i znaleźć
partnerów otwartych na dostosowanie produktów i własne marki w celu zawarcia
długoterminowej współpracy.

RS

BORS20150522001

Serbska firma specjalizująca się w projektach architektonicznych, posiadająca
doświadczenie we współpracy z firmami budowlanymi, geologicznymi i
geodezyjnymi, poszukuje partnerów w Europie i poza nią, w celu zawarcia umowy o
świadczeniu usług.

RS

BORS20150630001

Serbski firma produkuje brykiety i pelety z biomasy i odpadów drzewnych. Obecna
pojemność operacyjna wynosi około 800 ton brykietów miesięcznie, które może być
podwojona w krótkim czasie. Brykiety pakowane są na kilka różnych sposobów:
kartony po 20 kg, folia z masy netto 10 kg lub silne PP (polipropylenowe) worki 25
kg i 30 kg. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów swoich
produktów w Europie.

RS

BORS20150807001

Serbski dystrybutor jest generalnym przedstawicielem wiodących światowych
producentów wtryskarek i urządzeń pomocniczych dla przemysłu przetwórstwa
tworzyw sztucznych i gumy. Firma jest zainteresowana partnerstwem poprzez
zawarcie umów dystrybucyjnych z firmami, które chcą otworzyć nową fabrykę w
Serbii, Bośni, Chorwacji, Macedonii, Słowenii i Czarnogóry, by stać się ich dostawcą
urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych.

RS

BORS20151104001

Młoda serbska firma produkująca krem kakaowy i wafle poszukuje dystrybutorów i
agentów na rynkach europejskich.

RS

BRRS20150710001

Serbska firma zajmująca się sprzedażą i dystrybucją zabawek dla dzieci, poszukuje
nowych marek w celu dystrybucji, za pośrednictwem własnej sieci sklepów w kraju

RS

BRRS20150710002

Serbska firma specjalizująca się w produkcji, pakowaniu oraz handlu miodem
poszukuje nowych dostawców/producentów miodu.

RS

BRRS20151214001

Młody Serbski klaster organiczny z Wojwodiny, posiadający 50 członków,
zainteresowany jest znalezieniem partnerów do wspólnych przedsięwzięć (w
kontekście konkretnych projektów, w dziedzinie rolnictwa ekologicznego), w tym
przyłączenia się do podobnych stowarzyszeń, organizacji i instytucji w zakresie
rolnictwa ekologicznego. Ponadto klaster zainteresowany jest udziałem w
seminariach, mających na celu pomoc jej członkom w informowaniu o bieżących
trendach w rolnictwie ekologicznym. Podejmie współpracę w ramach umowy o
świadczenie usług.

RU

BORU20151117001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji grzejników indukcyjnych jest liderem
rozwiązań tego typu stosowanych w systemach ogrzewania, dostawie ciepłej wody i
technologiach grzewczych. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucji.

RU

BORU20151118001

Rosyjska firma z Uljanowska produkuje i sprzedaje materace ortopedyczne o
konstrukcji kieszeni ze sprężynami. Firma poszukuje dystrybutorów do sklepów
meblowych specjalizujących się w sprzedaży materacy lub partnerów do współpracy
produkcyjnej.

RU

BORU20151118002

Rosyjska firma z Uljanowska specjalizująca się w produkcji produktów i akcesoriów
wytworzonych z naturalnej skóry jest zainteresowana współpracą z europejskimi
przedsiębiorcami na podstawie umów o świadczeniu usług dystrybucji i franczyzy.

RU

BORU20151126004

Rosyjska firma z regionu Kurska, produkująca wysokiej jakości dziecięce wyroby
włókiennicze z lnu i bawełny (spodnie, swetry, legginsy, bluzy, sukienki, itp ),
poszukuje dystrybutorów.
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RU

BRRU20151120001

Rosyjska firma handlująca sprzętem dla przemysłu piekarniczego szuka współpracy
z producentami wyposażenia dla piekarni na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

RU

BRRU20151123001

Rosyjski producent sprzętu wytwarzającego energię elektryczną prądem stałym
(tablice prądu stałego, kabiny automatycznej kontroli prądu stałego, system
monitorowania kabli zasilających, ochrona dystrybucji połączeń, ładowarki baterii).
Firma pochodzi z okręgu Smoleńska i poszukuje zagranicznych dostawców tego
rodzaju sprzętu oraz elementów do ich produkcji. Współpraca miałaby opierać się na
umowie produkcji lub umowie dystrybucji usług.

RU

BRRU20151201001

Rosyjska firma, specjalizująca się w handlu detalicznym i hurtowym materiałami
budowlanymi i wykończeniowymi, poszukuje producentów stali ocynkowanej, chcąc
zawrzeć umowę produkcyjną.

RU

BRRU20151206002

Rosyjska firma specjalizująca się w montażu i sprzedaży wszelkiego rodzaju filmów,
w tym foli dekoracyjnej, ultrafioletowych osłon okiennych, odpornych na wysokie
temperatury, zamierza poszerzyć swoje portfolio i nawiązać współpracę z nowymi
dostawcami, na podstawie umowy o usługi dystrybucji.

RU

BRRU20151206003

Rosyjska firma z regionu Penza, specjalizująca się w produkcji biologicznie
aktywnych dodatków i produktów medycznych, poszukuje partnerów
specjalizujących się w dziedzinie produkcji ziół leczniczych lub ich dostawy, w
ramach porozumienia produkcyjnego, w Europie i krajach WNP.

RU

BRRU20151207001

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów cukierniczych z kakao i innych
naturalnych składników poszukuje partnerów w celu pozyskiwania surowców
stosowanych w produkcji własnej w ramach porozumienia produkcyjnego.

RU

BRRU20151208001

Rosyjski producent działający od 2005 roku w branży meblowej i oferujący
różnorodne meble, kuchnie, szafki, sypialnie poszukuje producentów okuć
meblowych w różnych krajach.

SE

BOSE20151104001

Szwedzka firma wykonująca konserwację, renowację i produkcję resorów
piórowych, zderzaków i sprzęgów śrubowych do pojazdów kolejowych poszukuje
umowy produkcyjnej i usługowej. Jedną z głównych zalet firmy jest ich elastyczność i
zdolność do modyfikowania procesów na żądania klientów. Ich wizja to zostać
wiodącym na rynku renowatorem sprężyn i zderzaków w Europie.

SE

BOSE20151202001

Firma, która specjalizuje się w rozwoju technologii 3‐D oferuje koncepcję produktu,
który ma stanowić rozrywkę dla gości oczekujących w kolejkach na główne
wydarzenie czy atrakcję. System może być również używany do rozwijania nowych
atrakcji. Poszukiwani partnerzy to parki rozrywki i firmy organizujące imprezy,
wystawy i pokazy, zainteresowane rozwojem koncepcji 3‐D dla swoich klientów.

SE

BRSE20151026001

Szwedzka firma, która rozwinęła nową technologię recyklingu wyrobów
włókienniczych rozpoczyna produkcję pilotażową. W celu rozwinięcia
kontrolowanego procesu firma chciałaby zacząć od recyklingu ścinków
bawełnianych pochodzących z odpadów przemysłu włókienniczego. Firma poszukuje
partnerów, którzy będą w stanie dostarczyć 300 ton ścinków z 100% bawełny do
końca listopada 2016 roku a potem 350 ton miesięcznie w 2017. Firma może zapłacić
za transport, ale nie za odpady bawełny.

SE

BRSE20151105001

Mała szwedzka firma zaprojektowała lalki dla dzieci o anatomicznie kształtach, które
przedstawiają prawidłową anatomiczność dorosłych, w celu zmniejszenia wpływu
wąskich ideałów piękna i stereotypów. Obecnie firma poszukuje doświadczonego
producenta w pracy z kauczukiem silikonowym do produkcji pierwszej serii 5000
jednostek lalki. Producent musi spełniać przepisy dotyczące spożywczego krzemu

SG

BOSG20151201001

Producent orzechowych przekąsek z Singapuru, z ponad 40‐letnią historią, szuka
potencjalnych dystrybutorów, którzy są zainteresowani dystrybucją gotowych do
spożycia przekąsek orzechowych na rynku europejskim.
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SG

BRSG20151124001

Firma z Singapuru, która specjalizuje się w dystrybucji produktów konserwujących
poszukuje dostawców konserwantów żywności, które mogłyby im pomóc rozwinąć
nową gamę różnych produktów konserwujących. Firma jest zainteresowana pracą na
podstawie umowy dystrybucyjnej.

SG

BRSG20151208001

Dystrybutor napojów z Singapuru poszukuje europejskich producentów napojów
bezalkoholowych. Singapurska firma oferuje europejskim producentom wyłączną
dystrybucję w Singapurze i Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo‐Wschodniej.

SK

BOSK20151215001

Słowacka firma budowlana oferująca innowacyjne produkty i usługi budowlane,
poszukuje pośredników handlowych lub dystrybutorów na rynkach UE.

TR

BOTR20141118003

Turecka firma z Antalyi jest wyspecjalizowana w sektorze sprzętu przemysłowego i
poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów ze wszystkich krajów
partnerskich. Oferuje również umowy produkcyjne dla potencjalnych partnerów i
wspólnych przedsięwzięć inwestowania oraz wymiany know‐how w celu stworzenia
nowych produktów dla sektora przy niższych kosztach.

TR

BOTR20150226001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji mebli sypialnianych dla nastolatków,
dzieci i niemowląt poszukuje agentów i dystrybutorów posiadających sieć sprzedaży
detalicznej mebli.

TR

BOTR20150410003

Turecka firma specjalizująca się w produkcji specjalnie zaprojektowanych, wysokiej
jakości tekstylia domowych, takich jak: ręczniki, pościel oferuje współpracę w
zakresie umów podwykonawczych dla tekstyliów domowych. Ponadto firma oferuje
swoje produkty i końcówki produkcji dla firm europejskich poprzez umowy
produkcyjne.

TR

BOTR20150416003

Turecka firma specjalizująca się w produkcji półproduktów przeznaczonych do
seryjnej produkcji, dostarczająca surowce oraz części samochodowe na zamówienie
oferuje swoje podwykonawstwo oraz wolne moce produkcyjne na zasadzie
porozumienia produkcyjnego

TR

BOTR20150512001

Turecka firma specjalizująca się projektowaniu i produkcji akcesoriów do dekoracji
wnętrz takich jak stoliki do kawy, stoły, akcesoria ścienne, wazony, świeczniki, itp.
oraz wyposażenie do użytku zewnętrznego jak nogi do stołów ogrodowych czy
oświetlenie uliczne poszukuje dystrybutorów.

TR

BOTR20150702001

Turecka firma specjalizująca się w produkcji platform strażackich, innych platform
montowanych na samochodach, platform z podnośnikami nożycowymi, platform do
przyczep oraz platform samojezdnych poszukuje dystrybutorów.

TR

BOTR20150811004

Turecka firma z siedzibą w Ankarze posiada doświadczenie w produkcji różnego
rodzaju plastikowych siatek z nadrukami lub bez, posiadających szerokie
zastosowania w supermarketach, na rynkach lub przy pakowaniu przemysłowym.
Firma poszukuje dystrybutorów posiadających kontakty w sektorze handlu
detalicznego oraz producentów zainteresowanych znalezieniem podwykonawcy.

TR

BOTR20150914001

Turecka firma produkuje wysokiej jakości środki czyszczące, takie jak wybielacze,
odtłuszczacze, odplamiacze, kwas solny, środki do łazienek i toalet, szkła, środki
zmiękczające, mydła w płynie itp. w porcjach domowych i przemysłowych. Firma
poszukuje dystrybutorów.

TR

BOTR20151014002

Turecka firma działająca w branży tekstylnej poszukuje partnerów do dystrybucji
swoich luksusowych, gotowych do noszenia produktów.

TR

BOTR20151014006

Turecka firma, prowadząca działalność badawczą m.in. w zakresie cewników
medycznych, implantów, narzędzi do usuwania kleszczy, łóżek przeciodleżynowych
oraz wykorzystania kamer termowizyjnych w diagnostyce niektórych chorób,
poszukuje partnerów do wzajemnej produkcji.
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TR

BOTR20151030001

Turecka firma działa w dziedzinie projektowania i produkcji specjalistycznych
maszyn, osprzętu i urządzeń sterowania dla branży motoryzacyjnej i logistycznej.
Firma zaprojektowała, wykonała i produkuje aparat do toczenia krawędziowego i
posiada patent na to urządzenie. Firma oferuje opatentowany produkt dla firm w
Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chinach w ramach licencji, umów
agencyjnych lub dystrybucji.

TR

BOTR20151104006

Turecka firma specjalizująca się w produkcji cyfrowej i druku offsetowym produktów
takich jak broszury, pamiętniki, katalogi, torby z kartonu i kalendarze poszukuje
partnerów dystrybucyjnych w krajach europejskich.

TR

BOTR20151105002

Turecka firma dostarcza efektywne oprogramowanie dla przemysłu wytwórczego,
szczególnie tekstylnego i samochodowego. Program nazywa się "inteligentne
planowanie i inwentaryzowanie (IPS)". Oferta współpracy może być oparta na
umowach dystrybucji, podwykonawstwa i zlecenia.

TR

BOTR20151106004

Turecki producent działający od 1986 roku specjalizuje się w systemach oświetlenia
LED i układach elektronicznych. Firma poszukuje partnerów, którzy mogą zająć się
dystrybucją produktów tej firmy na rynkach międzynarodowych.

TR

BOTR20151110002

Turecka firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości form na ciasto,
zbiorników magazynowych, wyposażenia kuchni i uszczelnień przemysłowych
poszukuje dystrybutorów i agentów.

TR

BOTR20151113003

Turecka firma specjalizująca się w produkcji modularnych mebli domowych, takich
jak szafy, stoliki pod telewizor, regały, biurka, stoły kuchenne, skrzynie na akcesoria,
szafy wielofunkcyjne i szafki łazienkowe poszukuje dystrybutorów.

TR

BOTR20151116001

Turecka firma ‐ lider na rynku krajowym, produkuje meble ogrodowe takie jak
huśtawki, hamaki, poduszki. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów,
hurtowników i handlowców. Firma zainteresowana jest również umową o
świadczeniu usług produkcyjnych w zakresie wytwarzania produktów
niemarkowych.

TR

BOTR20151120002

Turecka firma z sektora MSP stworzyła nowy rodzaj nawozu organicznego. Jest
przyjazny dla środowiska, stosuje się go w jednym kroku, co pozwala zwiększyć jego
efektywność. Może być używany do nawożenia pól, gdzie zastosowano już zwyczajne
nawozy. Firma poszukuje dystrybutorów.

TR

BRTR20151104001

Turecka firma operująca w zakresie pasz, traw, zbóż oraz nasion warzyw poszukuje
producentów nasion z krajów Unii Europejskiej, którzy mogliby współpracować w
oparciu umowy dystrybucji lub agencyjnej.

TR

BRTR20151116001

Turecka firma specjalizująca się w branży elementów łącznych i sprzętu zasilania,
zawierającego śruby, w tym przemysłowe, samowiercące, zaciski plastikowe i
metalowe, podejmie współpracę w charakterze dystrybutora w Turcji, w imieniu
europejskich dostawców połączeń komputerowych.

TR

BRTR20151120001

Turecka firma, oferująca podwykonawstwo dla największych światowych detalistów
odzieżowych, stara się rozwijać nową odzież sportową. W związku z tym poszukuje
producentów / dostawców szybkoschnących włókien. Kwota zamówień jest
zmienna, natomiast jakość dostarczanych towarów jest na tym samym poziomie,
niezależnie od zamówionej ilości. Efektywność, jakość i koszt to główne kryteria
oceny.

TR

BRTR20151217001

Turecka firma, handlująca używanym wyposażeniem w elektrowniach i ciężkim
przemyśle, poszukuje dostawców lub producentów, w celu zawarcia partnerstwa na
podstawie umowy dystrybucyjnej.

TW

BOTW20150902001

Tajwańska firma z prawie 30‐letnim doświadczeniem w obróbce CNC posiada
zaawansowaną wiedzę i techniki obróbki metalu. Jest poddostawcą jednej z ze
znanych marek produkujących motocykle. Firma oferuje usługi OEM/ODM, toczenia,
frezowania i produkcji części dla przemysłu. Firma jest zainteresowana podpisaniem
umowy produkcyjnej.
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UA

BOUA20151107001

Brytyjska firma z udziałem ukraińskim oferuje wysokiej jakości pellet z drewna.
Firma posiada siedzibę w Birmingham, a jej produkty posiadają certyfikat EN Plus
(A1/A2). Firma poszukuje agentów, dystrybutorów i odbiorców przemysłowych,.

UK

BOUK20150513007

Ta brytyjska firma sprzedaje szeroką gamę zestawów przypraw. Każdy zestaw
zawiera listę zakupów, łatwy do naśladowania przepis oraz zestaw wszystkich
wykorzystywanych w przepisie przypraw. Są one dostępne w wielu różnych
smakach. Te zestawy przypraw indyjskich zdobyły uznanie zarówno brytyjskich
konsumentów jak i wśród społeczności imigrantów hinduskich . Firma poszukuje
agentów lub dystrybutorów głównie w południowej Hiszpanii, ale także w innych
krajach europejskich, gdzie znajdują się ekspaci brytyjscy.

UK

BOUK20150513008

Brytyjski producent obuwia dla kobiet i mężczyzn (od szerokich do ekstremalnie
szerokich) poszukuje dystrybutorów i agentów, którzy są zainteresowani wysokiej
jakości butami dla osób o szczególnych potrzebach jeżeli chodzi o szerokość butów.

UK

BOUK20151023001

Brytyjska firma o ponad 30‐letniej tradycji, z ugruntowaną pozycją na rynku zajmuje
się produkcją na zamówienie smarów w aerozolu, środków czyszczących oraz
specjalistycznych klejów. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów. Firma oferuje
również linię aerozoli. Firma nie produkuje dla innych marek własnych.

UK

BOUK20151117004

Brytyjska firma logistyczna, założona w 2001 roku, opracowała sprawnie działającą
platformę zarządzania przesyłkami przez różnych przewoźników. Użytkownicy
usługi mogą znacznie zmniejszyć koszty własne przewozowe i koszty operacyjne.
Firma poszukuje partnerów i klientów bezpośrednich, zainteresowanych
wysyłaniem paczek do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do Europy oraz reszty
świata. Firma może być idealnym partnerem do dystrybucji przesyłek e‐commerce.
Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy usługowej i umowy
dystrybucji.

UK

BOUK20151117006

Brytyjski producent jednorazowych zasłon wykorzystywanych głównie w branży
medycznej poszukuje dystrybutorów w całej Europie. Zasłony są szybką i higieniczną
alternatywą dla tradycyjnych zasłon do zachowania prywatności w szpitalach i
ośrodkach zdrowia.Zasłony mają innowacyjny i opatentowany system hakowy do
szybkiego zastosowania i są łatwe w użyciu.

UK

BOUK20151117007

Brytyjski producent i dostawca standardowych i specjalistycznych węgli aktywnych
w tym wielu rodzajów węgla, łupin kokosowych, węgla drzewnego i
impregnowanych węgli oraz związanych z nimi usług, poszukuje dystrybutorów
europejskich.

UK

BOUK20151118001

Brytyjska firma konsultingowa z ponad 15‐letnim doświadczeniem z zakresu
produkcji, odnawialnych źródeł energii oraz odzyskiwania zasobów oferuje usługi
tworzenia strategii biznesowych, zarządzania procesami oraz tworzenia modeli
handlowych firmom zainteresowanym wejściem na rynek brytyjski. Firma oferuje
usługi podwykonawstwa które poszukują konkretnych klientów i rynków zbytu lub
chcą rozwinąć swoją strategię w celu wejścia na rynek Wielkiej Brytanii.

UK

BOUK20151120001

Brytyjska firma produkująca szereg sterowników klimatyzacji zaprojektowanych do
oszczędnego zużycia energii poszukuje dystrybutorów.

UK

BOUK20151120003

Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji autentycznych
produktów spożywczych z Azji, dostosowanych do europejskiego gustu i zdrowego
trybu życia. Firma poszukuje dystrybutorów.

UK

BOUK20151120004

Dostawca inteligentnych rozwiązań biznesowych oferuje skalowalne platformy typu
chmura z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi BI/zarządzania danych, takich
jak strategia i mapy drogowe, raportowanie płatności, analiza jakości
danych/czyszczenie, przenoszenie danych do systemów ERP, wgląd w analitykę
klienta, BIGDATA, budowanie POC (dowodu konceptu) w serwisach webowych
Amazon. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy usługowej.
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UK

BOUK20151124001

Firma zlokalizowana we wschodniej Anglii wprowadziła na rynek system uczenia się
poprzez zabawę języka obcego dla najmłodszych. Pięknie zaprojektowany system,
opracowany we współpracy z ekspertami, zdobył nagrodę a jego sprzedaż stale
rośnie. System, wraz z pomocą techniczną , oferowany jest dystrybutorom w sektorze
edukacji on‐line.Przedsiębiorstwo oferuje wsparcie w zakresie angażowania
użytkowników i pobudzania interakcji między nimi.Rodzaj umowy: usługi
dystrybucyjne.

UK

BOUK20151125001

Brytyjska firma sprzedająca unikalne modułowe wielofunkcyjne systemy bagażowe
do transportowania nart, desek snowboardowych, butów oraz akcesoriów takich jak
kaski i odzież; poszukuje dystrybutorów w Europie i poza nią.

UK

BOUK20151125003

Brytyjska firma z ustanowionych kontaktami w Brazylii, Ameryce Łacińskiej oraz
portugalsko i hiszpańskojęzycznymi rynkami, oferuje kompleksowe usługi dla firm,
chcą wejść na te rynki. Firma oferuje: badana rynku, planowanie strategiczne,
doradztwo inwestycyjne, misje, spotkania biznesowe, raporty informacyjne,
tłumaczenia i negocjacje kontraktu. Firma szuka partnerów, którzy poszukują
wsparcia w wejściu rynki portugalski] i hiszpański. Współpraca na zasadzie umowy o
świadczenie usług.

UK

BOUK20151126001

Firma z Wielkiej Brytanii jest producentem wysokiej jakości przekąsek i stworzył
unikalną gamę produktów, które są wykonane z różnych składników odżywczych,
bogatych w nasiona, suszone owoce i super pożywienie. Dziełem wiodących
holistycznego szefa kuchni jest zakres przekąsek inspirowanych aktywnym stylem
życia na zewnątrz, bez kompromisów w zakresie żywienia i smaku. Firma zamierza
rozwijać sprzedaż za granicą i poszukuje dystrybutorów i agentów na całym świecie,
którzy mają doświadczenie w pracy w sektorze spożywczym.

UK

BOUK20151126002

Brytyjska firma produkuje ogrzewane, wodoodporne, antywłamaniowe i
wandaloodporne szafki na defibrylatory. Istnieje możliwość pełnej adaptacji
produktu na życzenie klienta, każda szafka zapewnia bezpieczne i posiadające
odpowiednią temperaturę środowisko dla tych urządzeń medycznych, a
równocześnie pozwala na bezpieczny dostęp do nich w miejscach publicznych. Firma
poszukuje dystrybutorów.

UK

BOUK20151127005

Brytyjska firma rekrutacyjna specjalizująca się w usługach poszukiwania i szkolenia
pracowników do międzynarodowych projektów z sektora hotelowego i
turystycznego poszukuje firm z krajów Europy środkowej i wschodniej
zainteresowanych tego typu usługami.

UK

BOUK20151201001

Brytyjska firma posiadająca prawa do dystrybucji na całym świecie szlifowanego
papieru pastelowego nowego typu szuka dystrybutorów materiałów artystycznych i
rzemieślniczych, którzy zaopatrują detalistów, duże sklepy oraz sieci sklepów w całej
UE w celu sprzedaży swojego produktu.

UK

BOUK20151201002

Firma z UK oferuje szereg usług pocztowych dla wielu klientów, zarówno w sektorze
publicznym i prywatnym.Zapewnia gotowe rozwiązanie dla odbioru, składowania,
wysyłki towarów i literatury, a także centrum kontaktowe dla obsługi klienta.Firma
zamierza rozszerzyć swoją działalność, oferując usługi zlecone oparte na
zagranicznych dystrybutorach lub sprzedawcach towarów konsumpcyjnych
pragnących rozwijać bazę UK dla przechowywania, realizacji zamówień i wysyłki.

UK

BOUK20151201006

Brytyjska firma specjalizująca się w outsourcingu, ‐ mieszanie, produkcja i
pakowanie herbaty‐ poszukuje nowych partnerów na całym świecie. Oferuje herbaty
z pojedynczych plantacji oraz wysokiej jakości naturalne składniki typu zioła i
przyprawy stanowiące domieszki do herbat. Firma tworzy unikalne mieszanki
herbaty, np. na zamówienie klienta, które mogą być dodatkiem do ekskluzywnych
prezentów lub przeznaczone do hurtowej sprzedaży. Firma poszukuje usług
pośrednictwa na rynku ‐ agentów i dystrybutorów
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UK

BOUK20151202003

Szkocki producent toreb z tartanu poszukuje dystrybutorów. Torby są
zaprojektowane w Wielkiej Brytanii i wykonane w Szkocji ze 100% wełnianej
tkaniny typu tartan z dodatkiem skóry o wysokiej jakości. Każda torba jest
indywidualną inwestycją, stworzoną na lata. Firma podejmie współpracę w ramach
umowy dystrybucji.

UK

BOUK20151203001

Wiodąca uczelnia marketingowa z Wielkiej Brytanii oferująca w dziedzinie
marketingu i public relations zarówno stacjonarne szkolenie jak i naukę na odległość,
poszukuje szkół biznesowych, które chcą oferować ich uznane szkolenia z
marketingu międzynarodowego w ramach umowy o świadczenie usług. Uczelnia
poszukuje również edukacyjnych konsultantów / agentów do reprezentowania
uczelni w ich krajach w ramach komercyjnych umów agencyjnych. Firma rozważa
również agencyjną umowę franczyzy.

UK

BOUK20151203002

Brytyjska firma specjalizująca się w innowacyjnych produktach chłodzących
przeznaczonych dla pracowników sektora opieki zdrowotnej, sportowców
zawodowych i amatorskich do leczenia i w procesie powrotu do zdrowia po urazach,
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych do rozpowszechnienia
nowatorskiej mgiełki chłodzącej dla osób w okresie przekwitania (środek przynosi
natychmiastową ulgę w przypadku nadmiernego pocenia się, uderzeń gorąca i potów
nocnych) oraz sprayu chłodzącego , który leczy skutki nadmiernego wystawienia
organizmu na działanie promieni słonecznych, ukąszenia i użądlenia owadów.

UK

BOUK20151204001

Angielska firma technologiczna, która projektuje i produkuje szeroką gamę
czujników tensometrycznych dla różnych gałęzi przemysłu, poszukuje
dystrybutorów.

UK

BOUK20151209002

Brytyjska firma zajmująca się dystrybucją środków chemicznych do zastosowania w
biotechnologii, farmacji i przy produkcji antybiotyków, a także bio‐pestycydów dla
rolnictwa poszukuje agentów lub dystrybutorów.

UK

BOUK20151211001

Brytyjska firma projektuje i produkuje lekkie przyczepy gastronomiczne
odpowiednie dla mobilnego cateringu, wydarzeń, festiwali i przemysłu spożywczego.
Spółka zamierza poszerzyć swoją działalność i poszukuje entuzjastycznych
partnerów do umów dystrybucyjnych.

UK

BOUK20151215003

Brytyjska firma dostarczająca ognioodporną włókninę składającą się z połączenia
białej wełny i wiskozy, produkowaną zgodnie z normą BS 5852 CRIB 5, poszukuje
agentów i dystrybutorów na rynku producentów pościeli oraz w przemyśle
meblarskim i tapicerskim. Materiał posiada wiele zalet, więc stanowi dobrą
alternatywę dla bawełny poddawanej chemicznej obróbce. Tkanina stosowana jest
głównie do ogniotrwałego wykończenia mebli tapicerowanych, materacy, siedzeń
kolejowych. Nie jest to jednak jej jedyne zastosowanie.

UK

BOUK20151215004

Ugruntowana firma z Wielkiej Brytanii, produkuje wyszczuplające, damskie stroje
kąpielowe, w ładne, kobiece wzory, wizualnie wyszczuplające sylwetkę za pomocą
odpowiednich deseni i kształtów. Stosowane tkaniny są mocne, ale delikatne, co
pozwala osiągnąć efekt smukłego i kształtnego ciała, modelując partie brzucha i
podtrzymując biust. Firma poszukuje dystrybutorów w całej Europie.

UK

BOUK20151215005

Brytyjska firma produkuje pledy dla koni i kucyków w różnych rozmiarach. Produkty
te pozwalają trzymać zwierzęta w cieple, a także utrzymać ich czystość przed
zawodami i pokazami. Pledy są produkowane w różnych rozmiarach, wzorach i
kolorach. Firma poszukuje dystrybutorów.

UK

BOUK20151215007

Ta brytyjska firma obecnie sprzedaje swoje innowacyjne, wielokrotnie nagradzane
ręczniki oraz akcesoria i produkty łazienkowe na brytyjskim rynku dziecięcym.
Firma chciałaby sprzedawać swoje produkty na innych rynkach przy pomocy
dystrybutorów, którzy mają dostęp do własnych rynków detalicznych.
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UK

BRUK20150915001

Pośrednik z Wielkiej Brytanii poszukuje dostawców złota do współpracy opartej na
umowie dystrybucji. Wszyscy dostawcy będą zobowiązani do wydania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Firma dostała dostęp do systemu Gold
London Delivery (GLD).

UK

BRUK20151130001

Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w grach RPG online i grach na konsolę
poszukuje podwykonawców w zakresie tworzenia gier i projektowania 3D. Firma
poszukuje w szczególności partnerów z doświadczeniem w wydawaniu gier dla wielu
platform włączając konsole i komputery oraz z doświadczeniem w umowach
świadczenia usług/ podwykonawstwa w tej branży.

UK

BRUK20151130002

Brytyjska firma świadcząca usługi w zakresie doradztwa w branży IT specjalizuje się
w informatycznych systemach zarządzania koncentrujących się na integracji,
wdrażaniu i migracji platform BMC Remedy i ServiceNow. Firma szuka współpracy w
zakresie podwykonawstwa z firmami świadczącymi usługi doradcze w branży IT w
Europie Środkowej i Wschodniej oraz z certyfikowanymi konsultantami z zakresu
BMC Remedy i ServiceNow do projektów IT prowadzonych w Wielkiej Brytanii.

UK

BRUK20151130003

Brytyjska firma, która tworzy produkty dla niemowląt i dzieci poszukuje
producentów lub sprzedawców, którzy mogą dostarczać innowacyjne produkty dla
niemowląt i dzieci (0‐4 lat) na podstawie umowy dystrybucyjnej, w celu rozszerzenia
swojego asortymentu.
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