Wybrane oferty międzynarodowej
współpracy biznesowej
WRZESIEŃ 2016

We wrześniu 2016 roku dodaliśmy 297 ofert. Statystyka w podziale na kraje:
AM ....... 1
AT ........ 1
BE ...... 15
BG ........ 4
BR........ 2

CN........ 4
CY ........ 4
CZ ........ 2
DE ........ 9
DK ........ 2

ES ...... 13
FI ......... 2
FR...... 11
GE ........ 1
HR ....... 4

HU ..... 10
IE .......... 2
IL .......... 8
IT ....... 20
JO ......... 1

JP ......... 4
KR ........ 8
LT......... 5
LV ........ 1
ME........ 1

MK ....... 2
NL ...... 16
PE ........ 1
PL ........ 1
PT ...... 11

RO ..... 15
RS........ 2
RU ..... 31
SE ........ 4
SG ........ 2

SI ..........4
SK .........1
TR ..... 14
UA ........4
UK ..... 54

Jeśli są Państwo zainteresowani poniższymi ofertami, prosimy o podanie wybranych numerów referencyjnych
w formularzu na stronie internetowej: http://westpoland.pl/baza-ofert/ lub kontakt z najbliższym ośrodkiem
Enterprise Europe Network (lista ośrodków znajduje się na końcu dokumentu lub pod adresem http://westpoland.pl/kontakt/)
[Kraj / nr referencyjny] treść oferty
[AM / BOAM20160223001 ] Armeńska firma produkuje 100% czysty olej wyciśnięty z nasion (lnu, konopi, sezamu) i pestek
(moreli, winogron i brzoskwini). Firma poszukuje dystrybutorów oraz agentów do zdobycia nowych rynków.
[AT / BOAT20160804001] Ta austriacka firma inżynierska jest wykonawcą elektrowni na biomasę, wykorzystujących
nowoczesny, chroniony proces gazyfikacji do produkcji skojarzonej ciepła, zasilania i wysokiej jakości węgla drzewnego
uzyskiwanego z niskiej jakości trocin. Chcąc rozszerzyć swoją sieć dystrybucji, firma poszukuje partnerów w Europie i poza
nią.
[BE / BRBE20160805001] Belgijska firma jest aktywna w różnych obszarach działalności takich jak sprzęt medyczny,
weterynaria, rolnictwo i hodowla, energia odnawialna, sektor rolno-spożywczy. Firma poszukuje nowych dostawców
produktów i/lub usług.
[BE / BRBE20160706001] Belgijska firma, działająca w niszowym rynku produktów spożywczych najwyższej jakości,
produkuje i sprzedaje czekolady, lody i produkty cukiernicze. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę
przejęcia lub joint venture w Europie, Ameryce Północnej, Chinach i Korei Południowej
[BE / BRBE20160430001] Belgijska firma poszukuje producentów maszyn przemysłowych, którzy chcieliby rozszerzyć swój
biznes o działalność agenta sprzedaży lub poszukują kanałów dystrybucji dla produktów przemysłowych w krajach Beneluxu
lub innych krajach w Europie. Firma jest również otwarta na inne rodzaje współpracy.
[BE / BOBE20160805002] Belgijska firma specjalizująca się w bezpiecznych i komfortowych produktach dla pacjentów
szpitali i ośrodków rehabilitacyjnych do pozycjonowania, wsparcia i poruszania się. Firma opracowała szereg wyrobów
profilaktycznych, które obejmują dyskretne, ale skuteczne formy pomocy. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów w
krajach europejskich.
[BE / BOBE20160803001] Belgijska firma projektuje i sprzedaje unikalne, opatentowane biustonosze i odzież dla matek
karmiących piersią, a także odzież ciążową. Firma poszukuje dystrybutorów, agentów i / lub biorców licencji
(franczyzobiorców) dla swoich produktów.
[BE / BOBE20160714001] Niezależna belgijska firma konsultingowa prowadząca działalność z zakresie operacji
kapitałowych oferuje usługi pośrednictwa handlowego jako przedstawiciel lub podwykonawca.
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[Kraj / nr referencyjny] treść oferty
[BE / BOBE20160704001] Belgijska firma prowadzi działalność w dziedzinie środków smarujących i produktów do
pielęgnacji samochodów przystosowanych do wszelkiego rodzaju samochodów osobowych, motocykli i maszyn
ogrodniczych. Firma poszukuje dystrybutorów (detalistów sprzętu, akcesoriów i komponentów dla sektora motoryzacyjnego
i przemysłu, garaży samochodowych, hurtowników produktów z różnych sektorów, itp.) poprzez umowy o świadczenie
usług dystrybucji.
[BE / BOBE20160628002] Belgijska firma prowadząca działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu urządzeń
do pomiaru temperatury poszukuje dystrybutorów. Firma produkuje i dystrybuuje termopary i termometry oporowe oraz
sprzedaje wszelkie materiały niezbędne do pomiaru temperatury.
[BE / BOBE20160627001] Belgijska firma specjalizująca się we wszystkich typach logistyki i możliwości transportu (lotniczy,
morski, rzeczny, drogowy, kolejowy). Firma dysponuje składem celnym w Brukseli. Firma oferuje potencjalnym partnerom:
umowę z dużymi firmami poszukującymi rozwiązań logistycznych w Europie i poza nią, umowę agencyjną lud umowę o
dystrybucję, podwykonawstwo w transporcie i logistyce, a także zawarcie spółki partnerskie w transporcie i logistyce.
[BE / BOBE20160617001] Belgijska firma jest producentem przyrządów pomiarowych przy użyciu ultradźwięków i innych
technologii w celu kontroli szczelności urządzeń przemysłowych i pojazdów. Firma poszukuje wyłącznych dystrybutorów do
sprzedaży swoich produktów w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i Serbii.
[BE / BOBE20160613001] Belgijska firma jest aktywna w obszarze produkcji i komercjalizacji kilku materiałów medycznych.
Firma dystrybuuje produkty takie jak: ultrasonografy, oprogramowania, osprzęt do spirometrów. Firma poszukuje
dystrybutorów medycznych i zdrowotnych produktów zwłaszcza w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
[BE / BOBE20160608003] Belgijska firma zajmuje się produkcją akcesoriów do wina: łapaczy kropel, pierścieni na szyjkę i
podkładek pod butelki. Produkty mogą być oferowane pod marką własną. Jest to unikalny sposób na pokazanie marki
przedsiębiorstwa podczas wydarzeń i wystaw. Na chwilę obecną firma poszukuje dystrybutorów i/lub agentów z kanałami
sprzedaży i portfelem klientów obejmującym sieci hotelowe, restauracje, bistra, bary, winiarnie i domy towarowe.
[BE / BOBE20160602001] Belgijska firma produkuje wysokiej wydajności włókna wzmacniające szuka producentów
wstępnie impregnowanych materiałów kompozytowych w celu podpisania porozumień produkcyjnych. Belgijska firma
poszukuje w szczególności małych firm o podobnej wielkości działających w określonych obszarach zastosowań. Partner
będzie wówczas mógł korzystać z wysokiej wydajności innowacyjnej i oryginalnego produktu, cechującego się
interesującymi właściwościami mechanicznymi i chemicznymi.
[BE / BOBE20160512001] Belgijska firma specjalizująca się w konsultacjach strategicznych, finansowych, rozwojowych,
zarzadzania innowacją w przemyśle telekomunikacyjnym/ICT, oferuje partnerstwo (umowa usługowa lub podwykonawstwo)
w zadaniach doradczych.
[BE / BOBE20151116001] Belgijska firma świadczy usługi na rzecz dostawców urządzeń medycznych w następujących
obszarach: zarządzanie jakością (QMS), doradztwo prawne, pomoc przy audytach, usługi tymczasowe w charakterze
menedżera ds. jakości lub menedżera ds. prawnych. Firma poszukuje partnerów, którzy mają kontakty z dostawcami nowych
urządzeń medycznych i jest gotowa zaoferować im współpracę w ramach umowy o świadczenie usług, w zakresie
doradztwa jakościowego i prawnego.
[BG / BOBG20160816003] Szwajcarska firma z siedzibą w Bułgarii skoncentrowana na przejmowaniu pracochłonnych
operacji montażowych, oferuje usługi montażowe zoptymalizowane kosztowo dla firm europejskich w ramach umowy o
świadczenie usług outsourcingowych i umowy o podwykonawstwo.
[BG / BOBG20160715001] Ugruntowana bułgarska spółka z pustym magazynem poszukuje partnerów zagranicznych,
którzy chcą przenieść swój proces produkcyjny do Bułgarii w ramach umowy outsourcingowej. Firma może zapewnić
wsparcie i zarządzanie procesem produkcji w zależności od potrzeb i standardów klienta.
[BG / BOBG20160706001] Bułgarska firma produkująca ciasta, założona przez doświadczonych i ambitnych specjalistów z
ponad 20-letnim doświadczeniem i szeroką wiedzą w produkcji ciasta filo, ptysi, tortów oraz gotowego ciasta poszukuje
dystrybutorów z UE oraz krajów trzecich.
[BG / BOBG20160705001] Bułgarska firma, producent elementów, komponentów i urządzeń dla przemysłu, a także
konstrukcji stalowych do 5 ton, oferuje współpracę w ramach umowy produkcji z partnerami takimi jak: firmy logistyczne,
transportowe i budowlane.
[BR / BOBR20160729001] Brazylijska firma produkująca modną, wysokiej jakości odzież plażową i do fitnessu oraz akcesoria
rzemieślnicze, poszukuje długoterminowego partnerstwa z agentami i dystrybutorami sprzedającymi do siłowni i detalistów
odzieży pływackiej.
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[BR / BOBR20160121001] Brazylijska firma specjalizująca się w nowocześnie zaprojektowanych artykułach kuchennych i
domowych z innowacyjnymi, intuicyjnymi rozwiązaniami do codziennego użytku, poszukuje partnerów do wejścia na rynek
europejski. Przewidziane rodzaje współpracy to umowa przedstawicielstwa i usług dystrybucyjnych.
[CN / BRCN20160816001] Chiński producent wysokiej jakości karmy i zabawek dla zwierząt domowych oferuje umowę
dystrybucji firmom z Europy, które sprzedają zaawansowane produkty z tej branży. Chińska firma posiada ponad 10-letnie
doświadczenie w biznesie i eksportuje swoje produkty do Azji i Europy, firma posiada duży udział w lokalnym rynku.
[CN / BRCN20160720001] Chińska firma, zaangażowana głównie w badania, produkcję i sprzedaż wysokiej jakości wody
gazowanej, poszukuje producentów lekkich szklanych butelek oraz fabryk wody butelkowanej w Europie, głównie takich ,
które mogą dostarczyć butelki do napojów dostosowane do potrzeb firmy w oparciu o umowę produkcyjną.
[CN / BOCN20160720001] Chińska firma ma zajmuje się wyrobami typu folia aluminiowa, arkusze, płyty aluminiowe,
powłoki, płyty okrągłe, itd., które są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Firma poszukuje agentów działających
wśród lokalnych platform logistycznych w krajach europejskich, w celu rozwoju swojej działalności.
[CN / BOCN20160630001] Chińska firma z sektora badań i rozwoju, produkująca i sprzedająca dodatki do PCV (polichlorku
winylu) poszukuje dystrybutorów w Europie. Jest to największa firma w Chinach z branży modyfikatorów akrylowych.
Produkty są szeroko stosowane do takich wyrobów jak profile okienne i drzwiowe PCV, rury, uchwyty do rur, rury i arkusze z
tworzyw spienionych, folia kompozytowa z drewna i plastiku.
[CY / BOCY20160622001] Cypryjska firma produkująca wyroby z pianki poliuretanowej poszukuje agentów handlowych i
dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą ich produktów w swoich krajach. Firma oferuje również usługi produkcji na
zamówienie.
[CY / BOCY20160616002] Cypryjska firma oferuje swoje doświadczenie w dziedzinie usług finansowych i doradczych, a
także wykonywania określonych funkcji dla potencjalnego partnera w ramach umowy outsourcingowej.
[CY / BOCY20160601001] Cypryjskie biuro podróży z ponad 40-letnim doświadczeniem oferuje innym biurom podróży z
Europy i poza Europy szeroki zakres usług turystycznych.
[CY / BOCY20160323002] Cypryjska firma, specjalizująca się w sprzedaży wyrobów hutniczych, materiałów budowlanych,
sanitarnych i urządzeń gospodarstwa domowego itp. stworzyła konkretny projekt i szuka partnera joint venture w celu
opracowania nowego podmiotu poprzez tworzenie centrów handlowych w Grecji i Egipcie.
[CZ / BOCZ20160802004] Czeska firma produkuje wysokiej jakości akcesoria religijne zwane również dewocjonaliami, które
są wykorzystywane dla podwyższenia szacunku, pobożności i wiary wierzących, czy też jako pamiątki z miejsc świętych i
wydarzeń religijnych. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i / lub dystrybutorów handlowych w celu zawarcia
umowy handlowej i / lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
[CZ / BOCZ20160616001] Firma z Czech produkuje metalowe konstrukcje i elementy stalowe oparte na projektach
klientów. W ofercie firmy klienci znajdą prefabrykowane stajnie dla koni, dostarczane również do najstarszych stajni na
świecie, a także szafki szkolne. Firma zapewnia produkty o odpowiedniej jakości za rozsądną cenę, a stajnie mogą być
dostosowane do wymagań klientów. Firma poszukuje dystrybutorów lub innych partnerów w zakresie serwisu na podstawie
umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy o świadczenie usług bądź umowy pośrednictwa handlowego.
[DE / BRDE20160803001] Niemiecki agent komercyjny posiadający rozbudowaną sieć klientów poszukuje produktów do
pakowania, znaczenia, metkowania itp. by sprzedawać je na niemieckim rynku w ramach umowy agencyjnej.
[DE / BODE20160804001] Niemiecka firma, która produkuje i dystrybuuje technologie w zakresie czystej wody i dezynfekcji,
poszukuje dystrybutorów i agentów - docelowo wiodących dostawców usług w tym sektorze. Obecnie firma szuka dalszych
możliwości światowej ekspansji poprzez rozwijanie sieci nowych partnerów w ramach umów dystrybucji i porozumień
handlowych. Najlepiej, jeśli partnerzy będą mogli wykazać się ugruntowanym doświadczeniem w branży oraz będą
zaangażowani również w dystrybucję produktów komplementarnych.
[DE / BODE20160727003] Niemieckie MŚP poszukuje współpracy w dziedzinie zastosowań urządzeń elektronicznych.
Zamierza integrować swoje produkty jak słuchawki, ekrany, krokomierze itp. z produktami sportowymi, odzieżą roboczą oraz
produktami bezpieczeństwa i automatyki budynków. Współpraca może prowadzić do nowych rynków poprzez innowacyjne
produkty transsektorowe jak również przez otwarcie nowych baz klientów. Przewidziany typ współpracy to umowa
podwykonawstwa i produkcyjna.
[DE / BODE20160727002] Niemieckie MŚP aktywne w rozwoju i sprzedaży elektroniki użytkowej poszukuje dystrybutorów
w Europie. Przewidziany typ współpracy to umowa usług dystrybucyjnych.
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[DE / BODE20160726002] Niemieckie MŚP działające w dziedzinie inżynierii plastycznej poszukuje podmiotów do
wspólnego przedsięwzięcia finansowego z powodu ogromnego popytu na produkty firmy. Głównym celem partnerstwa jest
rozszerzenie produkcji. Głównym zajęciem firmy jest produkcja na zlecenie: wytłaczania profili z tworzyw sztucznych (
kompozyty z tworzyw sztucznych - WPC, itd.), Wytwarzanie (1.) związków do odlewania ciśnieniowego, (2) z tworzywa
sztucznego (3) towarów handlowych.
[DE / BODE20160720002] Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji giętych drutów i sprężyn poszukuje
podwykonawców produkcyjnych i partnerów badawczych w Szwajcarii i krajach UE (ze szczególnym uwzględnieniem
Polski).
[DE / BODE20160701003] Niemiecka firma poszukuje partnera handlowego lub dystrybucyjnego z doświadczeniem w
branży motoryzacyjnej w Czechach i Polsce. Niemiecka firma jest producentem repelentów na owady w celu ochrony
samochodów.
[DE / BODE20160622001] Niemieckie MŚP specjalizujące się w innowacyjnych rozwiązaniach pokryć opracowało
odbijające promienie słoneczne i wodoodporne pokrycie dachowe, zapobiegające przegrzewaniu się budynków, pojazdów
itp., zmniejszając znacznie koszty klimatyzacji. Zwiększa również wydajność kolektorów słonecznych i chroni przed wodą
deszczową i zużyciem spowodowanym promieniowaniem UV. Firma poszukuje partnerów do umów dystrybucji, agencji
handlowej lub franczyzy, ale jest otwarta na inne formy współpracy.
[DE / BODE20160429007] Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji i wykorzystywaniu alg poszukuje partnera z
zakresu B&R oraz rozwijania produktów, a także oferuje usługi podwykonawstwa, dystrybucji oraz możliwość zawiązania
spółki joint venture. Firma jest zainteresowana znalezieniem miejsc do budowy pilotażowych instalacji do produkcji alg.
[DK / BRDK20160808001] Nowo powstały duński startup zaprojektował spinki do włosów dla kobiet, gdzie guma jest
używana zamiast metalu, aby chronić włosy przed zniszczeniem poszukuje partnera do wytworzenia ich pierwszego
zamówienia w ramach umowy produkcyjnej.
[DK / BRDK20160801001] Duński projektant pilnie poszukuje producenta, który początkowo mógłby dostarczać małe ilości
kolekcji ubrań sportowych, które mają być wprowadzone na rynek w grudniu 2016. Poszukiwany rodzaj współpracy to
umowa produkcyjna.
[ES / BRES20160524001] Nowa innowacyjna galicyjska organizacja producentów mięsa poszukuje producentów
opakowań. Produkcja mięsa w Galicji jest bardzo tradycyjna i jakość produktów jest dobrze znana, uznawana przez krajowe i
międzynarodowe instytucje. Rosnąca potrzeba zagwarantowania produktom dłuższej przydatności do spożycia wymaga
nowych sposobów pakowania mięsa poprzez zapewnienie jego bezpieczeństwa i dobrego wyglądu. Błony używane do
pakowania mięsa powinny być otrzymywane z syntetycznych materiałów.
[ES / BOES20160808002] Zlokalizowana w Barcelonie firma projektowa posiada bogate doświadczenie w artykułach
papierniczych. W 2014 promowała nową linię ręcznie robionych długopisów kulkowych: ręcznie malowanych i
sprawdzanych jeden po drugim w celu zapewnienia wysokiej jakości. Firma projektuje również notesy, które pasują
wzornictwem do długopisów. Może również zaprojektować specjalne nadruki lub nawet dodać logo klienta na każdym
produkcie. Firma poszukuje dystrybutora lub agenta.
[ES / BOES20160726002] Hiszpański producent zestawów biologicznych i przenośnych urządzeń do pomiaru biomarkerów
w płynach biologicznych i bioparametrów w żywności, poszukuje dystrybutorów lub agentów z kontaktami z grupami
badawczymi (szpitale, uniwersytety, firmy spożywcze) w Europie.
[ES / BOES20160714001] Hiszpańska firma zajmuje się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy rozwiązań z zakresu
termicznej, akustycznej i wodoodpornej izolacji. Są również specjalistami z zakresu produktów posiadających wartość
dodaną, takich jak korek izolacyjny czy farby termiczne. Firma poszukuje hurtowni, dystrybutorów produktów izolacyjnych w
Europie, którzy zajmują się sprzedażą produktów do punktów sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych, sklepów z
farbami oraz sklepów z branży wykańczania wnętrz.
[ES / BOES20160713004] Hiszpańskie laboratorium badawcze wykorzystuje narzędzia genomowe do określania
różnorodności mikrobiologicznej danej próbki. Proces oparty jest na globalnej izolacji DNA, znakowaniu i masowym
równoległym sekwencjonowaniu. Badania mogą zostać rozszerzone do analizy profilu ekspresji genów, która wskazuje, które
geny wykazują aktywne zachowania i wpływają na procesy biologiczne. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych
outsourcingiem lub umową o świadczenie usług.
[ES / BOES20160708001] Hiszpański producent luksusowego obuwia damskiego ("made in Spain"), poszukuje agentów,
dystrybutorów i hurtowników posiadających ugruntowane kontakty z butikami i sklepami, oferującymi ekskluzywne artykuły
dla kobiet.
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[ES / BOES20160628002] Hiszpańska firma z Balearów specjalizująca się w kreowaniu treści: filmy krótkometrażowe, seriale
TV, reality show, reklamy i zdjęcia; w dostarczaniu sprzętu i personelu na castingi oferuje swoje usługi klientom
zainteresowanym filmowaniem i doradztwem z zakresu reklamy.
[ES / BOES20160614002] Centrum technologiczne, położone w Galicji, o powierzchni ponad 6.300 m2 rozmieszczone na 5
piętrach przeznaczonych wyłącznie do przeprowadzania badań. Laboratoria i jego najbardziej zaawansowany sprzęt pozwoli
na realizację nowych kierunków badań dla biznesu w sektorze morskim i żywności. Centrum oferuje partnerom usługi w
zakresie badań żywności i zdrowia, a zwłaszcza żywności funkcjonalnej i nutraceutyków oraz współpracy z
mikroorganizmami i enzymami.
[ES / BOES20160610001] Ta hiszpańska firma produkuje realistyczne modele kości żuchwy - bardzo specyficzny produkt
wykorzystywany w szkoleniach i praktycznych warsztatach dla dentystów. Właścicielem firmy i jednocześnie projektantem
oferowanych modeli jest światowej sławy protetyk dentystyczny i chirurg szczękowy. Wśród partnerów mile widziani będą
lekarze oraz dystrybutorzy zaangażowani w sprzedaż dla ośrodków szkolących dentystów.
[ES / BOES20160504002] Hiszpańska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji elementów metalowomechanicznych, oferuje kompleksową obsługę outsourcingową oraz ekspertyzy techniczne, rozwiązania innowacyjne i
usługi produkcyjne. Firma poszukuje agentów handlowych oferujących jej usługi i produkty w całej Europie.
[ES / BOES20160406003] Hiszpańska winnica produkuje i sprzedaje wysokiej jakości wino charakterystyczne dla regionu
L’Empordà, regionu bardzo znanego w dziedzinie produkcji wina, dzięki jakości jego gleb i pogodzie. Firma zajmuje się całym
procesem produkcji, od uprawy winogron do wyrobu win. Firma chciałaby zawrzeć długoterminowe umowy z
dystrybutorami, agentami handlowymi i pośrednikami, aby otworzyć małe kanały dystrybucji, w celu promowania swoich
produktów.
[ES / BOES20160304002] Ta prestiżowa hiszpańska firma produkuje i wprowadza na rynek ryż wysokiej jakości. Ich metoda
produkcji jest nieszkodliwa dla środowiska i przyczynia się do poprawy jakości produktów. Proces uprawy jest bardzo
restrykcyjny w zakresie stosowania nawozów i produktów roślinnych. Firma chce ustanowić długoterminowe umowy z
dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi i partnerami pośredniczącymi, w celu utworzenia małych kanałów
dystrybucji na rynkach produktów spożywczych.
[ES / BOES20160303004] Sieć restauracji z Hiszpanii specjalizuje się w dostawie na wynos. Firma posiada innowacyjną
technologię- swoje know-how i oferuje rozwiązania zmawiania online w restauracji posiadających tę aplikację, jako narzędzie
marketingowe. Firma poszukuje umów licencyjnych i umów z restauracjami, które chcą wdrożyć rozwiązanie
bezpośredniego zamawiania online.
[FI / BOFI20160810001 ] Fiński MSP wytwarza średniej wielkości drukarki 3D do użytku przemysłowego. Drukarki 3D
wykorzystują technologię wytłaczania i są w stanie drukować obiekty z tworzyw sztucznych szybko i tanio. Nowy model
skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich branż dla rozwoju produktu i potrzeb prototypowania. Firma
poszukuje dystrybutorów międzynarodowych przemysłowych i agentów do współpracy na podstawie handlowej umowy
agencyjnej lub umowy usług dystrybucyjnych.
[FI / BOFI20160722001 ] Fińska firma specjalizująca się w jajach i produktach jajecznych poszukuje dystrybutorów w
Europie, na Środkowym i Dalekim Wschodzie. Firma ma unikalne produkty z jaj do sprzedaży detalicznej na rynku zdrowej
żywności oraz dla sektora HoReCa (hotele, restauracje, catering) i przemysłu. Firma podejmie się też podwykonawstwa pod
marką zamawiającego. Produkty nie zawierają glutenu, laktozy i są wytwarzane z jaj bez salmonelli.
[FR / BRFR20160708002] Francuskie MŚP opracowuje obecnie innowacyjną jednostkę kogeneracji i poszukuje partnera
chętnego dostarczyć kotły z drewna z specyficzną wydajnością ciśnienia i temperatury pary w ramach umowy produkcyjnej.
[FR / BOFR20160806002] Francuska firma specjalizująca się w najwyższej jakości przystawkach z warzyw w pojedynczych
porcjach, zarówno dla restauracji, jak i firm cateringowych, poszukuje nowych przedstawicieli handlowych w Europie.
Oczekiwana współpraca - umowa dystrybucji.
[FR / BOFR20160801001] Francuska firma projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje on-line analizatory gazu. Przyrządy te
są wykonywane na zamówienie i dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Przedsiębiorstwo posiada
doświadczenie na rynku krajowym i sprzedało już ponad 400 takich analizatorów. Ich obecny cel to ekspansja na zagraniczne
rynki, dlatego też poszukują dystrybutorów z doświadczeniem w sprzedaży przyrządów metrologicznych do kontroli
procesów przemysłowych i środowiskowych, zdolnych do zapewnienia klientom pomocy technicznej.
[FR / BOFR20160727001] Francuska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży produktów czyszczących dla branży
basenowej. Firma produkuje żel, który czyści brzegi basenów. W celu dalszego rozszerzenia swojej działalności
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międzynarodowej, firma chce podpisać umowy z hurtowniami w zakresie usług dystrybucji we wszystkich krajach
europejskich.
[FR / BOFR20160722002] Francuska firma z sektora MSP zlokalizowana niedaleko Paryża , specjalizująca się w planowaniu i
instalacji podłoża dla boisk sportowych opracowała nowy substrat dla naturalnej trawy dla boisk i placów zabaw . Produkt
jest alternatywą dla sztucznej murawy i oferuje zalety konkurencyjne, takie jak wygoda, stabilność , wytrzymałość , zużycie
wody, odporność na zanieczyszczenie i koszty. Przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutorów.
[FR / BOFR20160629002] Francuska firma handlowa importuje drewniane tyczki zrobione z drewna
południowoamerykańskiej czarnej i czerwonej Kopernicy. Firma poszukuje producentów małży oraz pali, zainteresowanych
tego typu materiałem. Firma jest zainteresowana znalezieniem dystrybutorów.
[FR / BOFR20160615004] Firma z południowo-zachodniej Francji, zajmująca się produkcją pstrąga, poszukuje
ekskluzywnych dystrybutorów w Europie (sklepów, sieci handlowych) w celu nawiązania umów dystrybucyjnych.
[FR / BOFR20160606001] Francuski producent oprogramowania działający na południu Francji, specjalizuje się w
oprogramowaniu do inwentaryzacji i działań logistycznych dla małych firm. Firma poszukuje partnerów w Europie, w celu
zawarcia umowy dystrybucyjnej.
[FR / BOFR20160426004] Francuska firma opracowała szereg kompaktowych systemów fotokatalizy. Metoda ta pozwala na
sterylizację powietrza przez fotokatalityczne reakcje. Jest dedykowana do obróbki powietrza w pomieszczeniach
zamkniętych i pozbywania się dymu. Oczyszczone powietrze jest całkowicie czyste i umożliwia łatwe oddychanie. Firma
poszukuje dystrybutorów i kontraktów z agentami handlowymi do promocji ich produktów i technologii.
[FR / BOFR20160405001] Firma z siedzibą w Moorea - Polinezja Francuska, produkująca rum i wysokiej jakości likiery, wina
ananasowe i różnego rodzaju tropikalne dżemy poszukuje dystrybutorów w krajach europejskich.
[FR / BOFR20151210001] MŚP z siedzibą w Grande Champagne w południowej Francji, specjalizuje się w produkcji koniaku
Cognac, z uprawy winorośli, destylacji, do starzenia się i mieszania. Firma oferuje szeroką gamę wysokiej jakości koniaku w
szklanych butelkach, w różnych rozmiarach.Firma poszukuje dystrybutorów w celu promowania swoich produktów za
granicą, zwłaszcza w Skandynawii, Niemczech, Holandii i Europie Wschodniej.
[GE / BOGE20160720001] Gruziński producentem odzieży wierzchniej pragnie poszerzyć swoją działalność oferując swoje
moce produkcyjne dla projektantów, jak i producentów ubrań i odzieży roboczej, na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub wzajemnej produkcji.
[HR / BOHR20160719001] Chorwackie biuro podróży specjalizujące się w indywidualnie przygotowywanych pakietach
turystycznych dla wszystkich rozmiarów grup, oferuje grupowe i indywidualne pakiety wakacyjne na podróże do Chorwacji i
krajów ościennych. Agencja poszukuje biur podróży / partnerów, którzy są zainteresowani sprzedażą takich wycieczek w
swoich krajach, na podstawie komercyjnej umowy agencyjnej. Oferowana usługa jest kompletna i obejmuje wszystkie
aspekty wypoczynku, od przybycia gości do Chorwacji, aż do odlotu.
[HR / BOHR20160601001] Chorwacka firma z sektora MSP specjalizuje się w projektowaniu, rozwijaniu oraz produkcji
plastikowych opakowań na jedzenie, leki oraz kosmetyki. Firma poszukuje dystrybutorów.
[HR / BOHR20160502001] Chorwackie MŚP działające w dziedzinie produkcji odzieży roboczej zamierza rozszerzyć swoją
działalność za granicą, oferując swoje produkty i usługi hafciarskie. Ich ubrania robocze są tworzone do różnych celów, dla
personelu medycznego, o wysokiej widoczności na miejscach pracy itp. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych
dystrybucją, przedstawicieli handlowych lub umów podwykonawczych. Partnerzy są korzystnie usytuowani w krajach
europejskich.
[HR / BOHR20160323001] Chorwacka firma, twórca portalu internetowego dla rezerwacji zakwaterowania i innych treści
turystycznych, poszukuje agencji turystycznych w celu umowy o świadczenie usług.
[HU / BRHU20160728001] Węgierska spółka zależna globalnej firmy produkcyjnej, posiadającej sieć ponad 150
zróżnicowanych dostawców, poszukuje w związku z dynamiką rynku nowych dostawców z doświadczeniem w sektorze
motoryzacyjnym, którzy będą w stanie dostarczać produkty o wysokiej jakości i konkurencyjnych cenach do zakładu
wytwórczego na Węgrzech. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
[HU / BOHU20160804001] Węgierski zespół utalentowanych i doświadczonych programistów oferuje swoje usługi w
projektach rozwoju oprogramowania zdalnego. Kluczowe obszary: oprogramowanie Microsoft (w tym aplikacje chmury),
Android, Java, rozwój oprogramowania dla rozwiązań B2B magazyn Business Intelligence / danych. Firma poszukuje
programistycznych możliwości podwykonawczych bezpośrednio z potencjalnymi klientami lub poprzez ekspertów
doradczych w branży ICT zarządzających złożonymi projektami ICT dla swoich klientów.
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[HU / BOHU20160725003] Węgierskie przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem, rozszerza produkcję, dystrybuuje filtry
do wody, do renowacji, kalibracji i akredytacji wszystkich liczników typu woda oraz do wytwarzania różnych części INOX (stal)
dla ultrafioletowych obudów reaktorów wykorzystywanych dla oczyszczania ścieków.Firma jest zainteresowana umową
handlową lub dystrybucyjną.
[HU / BOHU20160721002] Węgierskie przedsiębiorstwo z sektora MSP wytwarza nawóz na bazie żywych alg . Komórki
glonów pozostają żywe, podtrzymują ich metabolizm, pomagając w ten sposób roślinie w przezwyciężeniu niedoborów
składników odżywczych i chorób , oraz wspomagają ich optymalny wzrost . Firma poszukuje dystrybutorów, aby rozwinąć
swój rynek .
[HU / BOHU20160714001] Grupa badawcza węgierskiego uniwersytetu opracowała metodę aplikacji , która jest zdolna do
prowadzenia samodzielnego oznakowania immunohistochemicznych immunofluorescencji i cytometrii oraz
przeprowadzenia badań i morfometrii. Główną zaletą zespołu jest doświadczenie w badaniach tkanek limfatycznych i
badaniach komórek B w obwodowej limfatycznej homeostazie. Grupa szuka partnerów, którzy chcą skorzystać z usług w
dziedzinie farmaceutyki, nauk medycznych, nauk przyrodniczych i innych dziedzinach.
[HU / BOHU20160601001] Węgierska firma metalurgiczna specjalizująca się w produkcji elementów maszyn,
technologicznych, inżynieryjnych i mieszkalnych kontenerów. Firma specjalizuje się również w formowaniu blach, produkcji
spawanych konstrukcji stalowych i aluminiowych poszukuje dystrybutora oraz podwykonawców na terenie UE.
[HU / BOHU20160530001] Węgierska firma produkująca ekskluzywne systemy wentylacji powietrza, wykrywania dymu,
ciśnienia oraz przeciwpożarowe poszukuje dystrybutorów i agentów, którzy będą sprzedawać produkty firmy w Europie.
Firma chciałaby również pozyskać kontakty do firm budowlanych, które używałyby produktów firmy podczas budowy, firma
oferuje umowę produkcyjną.
[HU / BOHU20160510001] Węgierska firma konsultingowa oferuje usługi przygotowania analizy rynkowej dot. rynku
węgierskiego. Firma opracowuje szczegółową analizę poszczególnych sektorów i przeprowadza badania rynku
wykorzystując metodologię zorientowaną na cel, zapewniając także szkolenia z dziedziny HR. Posiadając ugruntowane
zaplecze akademickie i kontakty z sieciami biznesowymi, firma jest w stanie współpracować z firmami z różnych sektorów i
grup produktowych. Proponowana forma współpracy: umowa o świadczenie usług.
[HU / BOHU20160426003] Węgierska grupa badaczy z uniwersytetu stworzyła system, który pozwala na tworzenie
transgenicznych roślin, ekstrakcję DNA i RNA z roślin oraz wykonywanie w czasie rzeczywistym PCR (Reakcji łańcuchowej
polimerazy) oraz RAPD (Losowej amplifikacji polimorficznego DNA). Zespół poszukuje partnerów zainteresowanych tego
typu usługami z zakresu ochrony roślin i rolnictwa.
[HU / BOHU20160317001] Węgierska firma specjalizująca się w produkcji ogrodniczek, ubrań roboczych oraz
kombinezonów poszukuje dystrybutorów i oferuje swoje wolne moce produkcyjne firmom z Europy, Szwajcarii i Rosji.
[IE / BRIE20160608001] Irlandzki producent ślimaków jadalnych z gatunków helix aspersa i helix aspersa maxima jest
chętny zawrzeć umowę produkcyjną z firmą doświadczoną w przetwórstwie ślimaków.
[IE / BOIE20160713001 ] Irlandzka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji innowacyjnego urządzenia
ułatwiającego przeprowadzenie, zarówno w pomieszczeniach jak i on line, konkursów i szkoleń opartych na
współzawodnictwie, poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy handlowej.Oferowane urządzenie może być także
wykorzystywane w treningu siłowym, podczas zajęć fitness oraz w różnych sportach (np. rugby).Firma oczekuje
zainteresowania swoją ofertą od dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.
[IL / BRIL20160801001 ] Izraelska firma z ugruntowaną pozycją, działająca w obszarze granulatów tworzyw sztucznych jako
pośrednik handlowy, poszukuje możliwości współpracy z zagranicznym producentem w celu sprzedaży wysokiej jakości
granulatów tworzyw sztucznych na rynku izraelskim.
[IL / BOIL20160726001] Izraelska firma która produkuje różne etykiety do ubrań dla przemysłu włókienniczego chce
rozwinąć swoje działania międzynarodowe. Producent specjalizuje się w produkcji etykiet odzieżowych, drukowanych
etykiet, wszywek, etykiet oznakowania pralniczego, etykiet z kodem kreskowym, taśm termozgrzewalnych, etykietek
metalowych oraz innych. Firma jest zainteresowana znalezieniem dystrybutorów do ich produktów, a także zamierza działać
jako producent etykiet markowych.
[IL / BOIL20160719001] Izraelska firma aktywna w branży medycznej w Europie z międzynarodowym zespołem oferuje
unikalny produkt: w pełni zautomatyzowany system mieszający do wytwarzania ciekłych leków w ramach aptek szpitalnych
lub ośrodków zdrowia. Firma pragnie znaleźć dystrybutorów, którzy już oferują produkty medyczne i mogą dotrzeć do
szpitali jako użytkowników końcowych oraz posiadają doświadczenie w branży urządzeń medycznych.
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[IL / BOIL20160713001] Sieć izraelskich sklepów detalicznych oferuje 2 główne kategorie:1. Ciało i pielęgnacja skóry (kremy
do twarzy, żel pod prysznic i więcej)2. Dom i pielęgnacji domu projektowanie produktów, perfumy, aromaty i substancje
zapachowe. Sklepy firmy już sprzedają produkty do pielęgnacji ciała i substancje zapachowe do pielęgnacji domów w
miastach takich jak Nowy Jork, Paryż i Mediolan.Firma jest zainteresowana znalezieniem franczyzy dla utworzenia sklepu sieci
detalicznej, podczas tworzenia lokalnej świadomości marki.
[IL / BOIL20160530001] Izraelska firma jest dostawcą oprogramowania (SaaS) w dziedzinie bezpiecznej komunikacji.
Główny produkt pozwala użytkownikom dzielić się plikami, dokonywać transakcji i podpisywać kontrakty w sposób
bezpieczny i poufny z każdym partnerem na świecie, przy zachowaniu wymagań zgodności danych. Firma poszukuje
dystrybutorów i/lub licencjobiorców.
[IL / BOIL20160524001] Izraelska firma rozwija i produkuje najnowocześniejsze elektroniczne zagłuszacze radarowe i
systemy kontroli pola bitwy dla globalnego rynku obronności i bezpieczeństwa. Firma dostarcza rozwiązania dostosowane
do potrzeb klienta. Firma poszukuje nowych partnerów, takich jak integratorzy, agenci i dystrybutorzy, aktywnych w sektorze
globalnej obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy mogą dotrzeć do klientów z branży wojskowej i obiektów
krytycznych.
[IL / BOIL20160509001] Izraelska firma, produkująca wysokiej jakości produkty żywności ekologicznej w konkurencyjnych
cenach jest zainteresowana, aby znaleźć dystrybutorów i importerów żywności ekologicznej na całym świecie. Głównymi
produktami firmy są wypieki organiczne , pieczywo, przekąski , owoce i warzywa , zupy, sosy , dżemy soki i wiele innych.
Firma chce znaleźć doświadczonych dystrybutorów i importerów w zakresie żywności organicznej , którzy mogą sprzedawać
produkty detalistom i supermarketom.
[IL / BOIL20160412001] Izraelska firma specjalizuje się w tworzeniu i produkcji suplementów żywności, witamin i minerałów
o wysokich międzynarodowych standardach jakości i pod ścisłym nadzorem. Firma produkuje szeroki wachlarz suplementów
diety i ziół leczniczych w formie miękkich żelowych kapsułek i oferuje innowacyjny produkt, multiwitaminową gumę do
żucia. Firma poszukuje dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i jest chętna pracować jakoś producent suplementów
diety.
[IT / BRIT20160729001] Włoski producent trwałych i przyjaznych środowisku płaszczy zimowych i kurtek szuka materiału na
bazie politereftalenu etylenu (PET) w celu produkcji nowej kolekcji. Firma szuka materiałów z nitek pochodzących w 100% z
recyklingu. Firma oczekuje długofalowej współpracy z dystrybutorami lub producentami tego typu materiałów.
[IT / BRIT20160714001] Włoski dystrybutor ekologicznych produktów dla bezpieczeństwa przechowywania, paletyzacji,
transportu i przemieszczania towarów szuka ekologicznych produktów - biodegradowalnych, poddanych recyklingowi i
kompostowaniu - do pakowania lub przechowywania lub utrzymania towarów na paletach lub wysyłki. Firma
zainteresowana jest umową w oparciu o usługi dystrybucji, umową handlową lub wspólnym przedsięwzięciem.
[IT / BOIT20160729001] Mała włoska firma specjalizuje się w sprzedaży suplementów diety w postaci proszku, płynu,
pastylek, żelu i batonu o składzie opartym na specyficznych potrzebach atletów zawodowych i amatorów. Firma poszukuje
dystrybutorów w UE.
[IT / BOIT20160726001] Firma z północno-zachodniej części Włoch, z trzydziestoletnim doświadczeniem w produkcji i
odlewnictwie w zakresie biżuterii srebrnej wykonywanej techniką filigranu, poszukuje pośredników handlowych i / lub
dystrybutorów.
[IT / BOIT20160714001] Firma usytuowana na południu Włoch oferuje kosmetyki naturalne i produkty parafarmaceutyczne, bazujące na oliwie z oliwek. Firma chce poszerzyć swoją sieć handlową i poszukuje wiarygodnego i
doświadczonego partnera do umowy o świadczenie usług dystrybucji. Poszukiwanymi partnerami handlowymi mogą być
zarówno importerzy, dystrybutorzy, hurtownicy, specjalizujący się w kosmetykach, w tym organicznych kosmetyków oraz
produktach żywieniowych.
[IT / BOIT20160712001] Włoska firma z regionu Apulia, specjalizuje się w produkcji wina. Firma znajduje się w odległości
około 270 metrów nad poziomem morza, gdzie wahania temperatury sprzyjają dojrzewaniu winogron. Firma uprawia takie
winogrona jak Primitivo, Fiano i Verdeca zamieniając je w wysokiej jakości wina czerwone i białe. Firma poszukuje
dystrybutorów, aby rozwinąć swój rynek w UE.
[IT / BOIT20160704001] Firma z południa Włoch działająca w konsorcjum produkującym świeże ostre papryczki chilly,
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w celu budowy nowych międzynarodowych kanałów sprzedaży. Produkty,
dzięki specjalnej charakterystyce podłoża, mają szczególne własności organoleptyczne - bardzo silną pikantność.
[IT / BOIT20160623001] Włoska firma - producent typowych wyrobów piekarniczych - aktualnie działa wyłącznie na rynku
lokalnym, sprzedając swoje produkty dużym detalistom i hurtownikom.Firma chce rozpocząć działalność eksportową w
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oparciu o ten sam typ partnerów, zapewniając, że poważnie rozważy propozycje z każdego kraju. Firma proponuje
współpracę w ramach umowy dystrybucji.
[IT / BOIT20160607001] Włoskie MŚP o ugruntowanej pozycji na rynku, specjalizujące się w projektowaniu i produkcji
niestandardowej elektroniki, opracowało system zarządzania oświetleniem wysokiej wydajności, który pozwala
użytkownikom na włączanie lub wyłączanie świateł, zgodnie z harmonogramem lub w automatycznej reakcji na warunki lub
za pośrednictwem aplikacji internetowej. Użytkownicy oszczędzają energię (a więc wydają mniej pieniędzy) przy
jednoczesnym osiągnięciu lepszego oświetlenia. Firma stara się poszerzyć swój rynek poprzez umowy z dystrybutorami w
innych krajach.
[IT / BOIT20160531002] Włoska firma jest producentem wysokiej jakości słodyczy i słonych produktów . Firma specjalizuje
się w produkcji różnego rodzaju ciastek i paluszków ; ciastka produkowane są z mąki żytniej , mąki kukurydzianej , mają
dodatki orzechów, czekolady, jagód i różnych przypraw.Firma poszukuje sprzedawców na zasadach umów dystrybucyjnych
w Niemczech, Szwajcarii i Danii.
[IT / BOIT20160525002] Włoskie MŚP opracowało innowacyjny i pewny system monitorowania zagrożeń naturalnych (np.
wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi, zejścia lawin) lub zjawisk wywołanych przez człowieka (np. eksplozje) oparty na
detekcji w czasie rzeczywistym fal poddźwiekowych i geolokalizacji źródła, z bardzo niskim poborem energii, pewną
transmisją danych, łatwością użytkowania i utrzymania. Firma jest zainteresowana współpracą typu joint venture lub umową
usługową z partnerami z branż środowiskowych.
[IT / BOIT20160520003] Włoska firma zajmująca się produkcją, według starych receptur, lodów wykorzystując do tego
nowoczesne technologie nawiąże współprace z agentami i sprzedawcami, którzy posiadają rozwinięte kanały dystrybucji
wśród gastronomii lub mniejszych sklepów, łącznie z butikami smaków.
[IT / BOIT20160429003] Włoska firma oferująca usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku od towarów objętych akcyzą
oraz magazynowaniem towarów takich jak wyroby spirytusowe, wina i piwa. Firma oferuje swoje usługi dla firm działających
w przemyśle hutniczym, mechanicznym, kruszyw i przetwarzania asfaltu jak również dla firm działających na terenie UE w
dystrybucji wina, piwa i napojów spirytusowych. Firma chce rozszerzyć swoją działalność i poszukuje partnerów
zainteresowanych doradztwem podatkowym i magazynowaniem.
[IT / BOIT20160407003] Włoska firma zajmująca się produkcją i projektowaniem produktów promocyjnych i podarunków
takich jak amulety, obrączki, pierścionki, breloczki, wisiorki, poszukuje zagranicznych dystrybutorów. Oferowane produkty
mają szerokie zastosowanie promocyjne.
[IT / BOIT20160219002] Włoska firma specjalizująca się w produkcji oliwy z oliwek poszukuje dystrybutorów i agentów w
sektorze rolno-spożywczym (typowymi odbiorcami końcowymi powinny być sklepy i restauracje) w celu dotarcia do nowych
rynków i krajów, a tym samym zwiększenie obecności międzynarodowej w sektorze detalicznym. Firma wybiera najlepszej
jakości oliwki Taggiasca do wytworzenia oliwy z oliwek wysokiej jakości, wraz z marynowanymi oliwkami oraz pasty z oliwek.
[IT / BOIT20160212004] Włoska firma działająca w sektorze ochrony środowiska oferuje sprzęt do ewapotranspiracji,
szczególnie interesujący dla gospodarstw , w których istnieje agrochemiczne zanieczyszczenie ścieków w wyniku czyszczenia
opryskiwaczy i innych pojazdów lub narzędzi.Firma poszukuje agentów i dystrybutorów z dobrymi kontaktami z rolnikami w
celu zawierania umów handlowych.
[IT / BOIT20151204001] Włoska firma jest producentem wina. Firma rozszerzyła produkcję i poszukuje importerów
zagranicznych. Firma posiada szeroką gamę win każdego rodzaju i poszukuje hoteli, restauracji, firm cateringowych,
importerów i specjalistycznych sklepów winiarskich w Europie Wschodniej, krajach bałtyckich i krajach byłego Związku
Radzieckiego, w celu zawarcia umów dystrybucyjnych.
[IT / BOIT20151009001] Farma rodzinna, położona w północno-wschodnich Włoszech, produkuje doskonałą oliwę z oliwek
z własnych gajów oliwnych, ekstrahowanych w zimnym procesie tłoczenia. Producent poszukuje dystrybutorów w krajach
UE (zwłaszcza w Europie Środkowej).
[IT / BOIT20150923002] Włoska firma specjalizuje się w produkcji pojazdów czterokołowych, które cechuje łatwość jazdy i
wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki swojej doskonałej stabilności.Firma poszukuje importerów (nabywców lub najemców)
oraz dystrybutorów w krajach europejskich, w celu znalezienia nowych rynków zbytu.
[IT / BOIT20150728003] Włoska firma , z siedzibą w Neapolu , specjalizująca się w dystrybucji leków , poszukuje
dystrybutorów dla swoich produktów : leków, suplementów diety , wyrobów medycznych , kosmetyków.
[JO / BRJO20160619001] Firma z Jordanii specjalizująca się w produkcji sprężarek śrubowych poszukuje w Europie
dostawcy komponentów dla swoich kompresorów poprzez porozumienie produkcyjne.
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[JP / BRJP20160816001] Japoński instytut badań, specjalizujący się w rynku stali w Azji, poszukuje możliwości współpracy w
oparciu o umowę usługową z firmą consultingową lub instytutem, który ma sieć informacyjną wśród rynku sprzętu
kolejowego UE. Celem współpracy powinno być wyczerpujące sprawozdanie na temat sektora z naciskiem na łańcuch
dostaw oraz ogólne tendencje.
[JP / BOJP20160809001] Japoński producent specjalizuje się w unikalnych, elastycznych materiałach taśmowych (LED) o
cechach wodoodpornym / pyłoodpornym. Firma dąży do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z
doświadczonymi dystrybutorami wysokiej jakości produktów oświetleniowych.Po sukcesie w sprzedaży swoich produktów w
Japonii, firma obecnie poszukuje możliwości dotarcia do rynku UE i uzyskała już oznakowanie CE, a także zgodność z
dyrektywą RoHS.
[JP / BOJP20160808001] Producent z Japonii specjalizujący się w oświetleniu LED z funkcją awaryjnego światła poszukuje
dystrybutorów w UE.Ich produkt jest dobrze znany w Japonii i zapala się automatycznie w przypadku zaniku napięcia lub
odcięcia prądu. W związku z tym, produkt poprawia bezpieczeństwo w domach, biurach, fabrykach i innych obiektach.
[JP / BOJP20160630001] Japońska firma specjalizuje się w produkcji pianek o otwartej strukturze wykonanych z polietylenu
lub EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ich pianki są stosowane do pochłaniania dźwięku w różnego typu
obszarach i środowiskach.Firma poszukuje partnerów do zawarcia umów dystrybucyjnych lub handlowych z europejskimi
dystrybutorami. Dystrybutorzy powinni być również w stanie przeciąć piankę i przechowywać ją zgodnie z życzeniem
użytkowników końcowych.
[KR / BOKR20160808001] Południowokoreański producent specjalizuje się w akcesoriach do telefonów, takich jak uchwyty
pierścieniowe, hakowe i stacje dokujące. Firma poszukuje partnera do umowy o świadczenie usług długoterminowej
dystrybucji.
[KR / BOKR20160802001] Południowokoreański producent robotów, takich jak czujniki momentu obrotowego, poszukuje
dystrybutora lub agenta w Europie. Firma powstała w 2004 roku i obecnie szuka partnera do współpracy, który jest
zaznajomiony z sektorem robotyki przemysłowej w celu rozszerzenia działalności na całym świecie.
[KR / BOKR20160705002] Południowokoreańska firma założona w 2004 roku, specjalizuje się w produkcji specjalnych
pryszniców bąbelkowych i podobnych produktów, które mogą być stosowane do wszystkich rodzajów skóry wrażliwej.
Firma poszukuje agentów i dystrybutorów w Europie, sprzedawców w sektorze elektroniki domowej lub dostawców
armatury łazienkowej.
[KR / BOKR20160630001] Południowokoreańska firma rodzinna działająca w branży pielęgnacji skóry rozwija intensywnie
nawilżające i zapobiegające starzeniu produkty od 2010 roku. Firma chciałaby spotkać się z potencjalnymi partnerami w
Europie, którzy są zainteresowani nawiązaniem umowy handlowej lub dystrybucyjnej.
[KR / BOKR20160629001] Południowokoreańska firma dynamicznie rozwija się w branży produktów typu markizy okienne,
rolety, żaluzje pionowe i ekrany. Firma poszukuje liczących się w tej branży europejskich dystrybutorów i partnerów
gotowych nawiązać współpracę w ramach umowy produkcyjnej.
[KR / BOKR20160628007] Południowokoreańska firma założona w 1990 roku specjalizuje się w opracowywaniu zabawek
dla dzieci, takich jak masa piankowa i masa piaskowa. Firma poszukuje partnera do współpracy, w charakterze agenta lub
dystrybutora, aktywnego w sektorze zabawek.
[KR / BOKR20160628006] Południowokoreańska firma z branży kosmetycznej opracowała produkty na bazie ekologicznych
materiałów, wykorzystując najnowsze technologie. Chcąc zwiększyć sprzedaż oferowanych produktów w Europie, firma
poszukuje agentów i dystrybutorów z branży kosmetycznej.
[KR / BOKR20160628001] Południowokoreańska firma założona w 1983 roku, produkuje i rozwija całą gamę produktów
kosmetycznych, zwłaszcza do pielęgnacji włosów. Firma jest zainteresowana umowami agencyjnymi lub dystrybucyjnymi z
partnerami w Europie.
[LT / BOLT20160804001] Francusko-litewska firma transportowo-logistyczna szuka partnerów
importujących/eksportujących do i z Polski, Litwy, Czech, Francji, Niemiec, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Łotwy, Estonii,
Rosji i Białorusi. Firma oferuję umowę dystrybucyjna lub usługową.
[LT / BOLT20160802003] Litewski producent opakowań drewnianych (palety, niestandardowe rozmiary, pudełka-skrzynki)
ich części i półwyrobów (deski i belki) szuka agentów i dystrybutorów.
[LT / BOLT20160802002] Firma z Litwy działająca na rynku od 2012 roku importuje z Australii i sprzedaje na rynku lokalnym
wysokiej jakości, ekskluzywne produkty: kosmetyki, biżuterię, skórę i australijskie drewno. Firma poszukuje pośredników
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handlowych (agentów i dystrybutorów) na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji i umowy pośrednictwa
handlowego.
[LT / BOLT20160802001] Litewska firma produkująca wysokiej jakości miękkie płótno (pościel i unikalne ubrania dla kobiet i
dziewczynek) poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. Wszystkie wyroby są produkowane zgodnie z normami
europejskimi.
[LT / BOLT20160801001] Litewska firma produkuje części na drukarce 3D, stosując drukowanie z metalu dla unikalnych
rozwiązań konstrukcyjnych i części niestandardowych. Firma oferuje usługi drukowania 3D, tworzenia i projektowania części,
łącznie z dostarczeniem produktu końcowego do klienta. Firma produkuje unikalne przedmioty po stosunkowo niskich
kosztach. Drukarka 3D nie pozostawia produktów ubocznych czy odpadów poprodukcyjnych, a jednocześnie oferuje
doskonałe wykończenie powierzchni i gwarantuje wytrzymałość. Poszukiwani są partnerzy w ramach umów o świadczenie
usług i / lub podwykonawstwa
[LV / BRLV20160805001] Mała rodzinna firma z Łotwy, która zajmuje się produkcją ubrań i akcesoriów poszukuje
dostawców tkanin. Produkty firmy są ręcznie robione z najlepszych jakościowo materiałów. W związku z rosnącym
zapotrzebowaniem firma poszukuje wiarygodnych dostawców. Dostawca powinien być producentem/sprzedawcą
jedwabiu lub firmą specjalizującą się w produkcji/sprzedaży koronki. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna
lub dystrybucyjna.
[ME / BOME20160614001] Czarnogórska firma posiada 40 lat doświadczenia w organizacji targów i wystaw, różnego
rodzaju wydarzeń, imprez firmowych, w tym konferencji, szkoleń i wyjątkowych wydarzeń w Czarnogórze. Firma oferuje
usługi podwykonawstwa.
[MK / BOMK20160711002 ] Macedoński producent i hurtownik wyposażenia łazienek oferuje nowoczesne akcesoria.
Nieoksydowane produkty są wykonane ze 100% mosiądzu i stali nierdzewnej o naturalnym połysku. Potencjalni partnerzy to
agenci i dystrybutorzy produktów sanitarnych zainteresowani podpisaniem umów agencji handlowej lub usług
dystrybucyjnych.
[MK / BOMK20160518001 ] Macedońska firma zaangażowana w produkcję i sprzedaż wyrobów papierowych oferuje
ozdobne torebki i pudełka na prezenty. Produkty wykonane są z wysokiej jakości surowców i mają różne wzory i wymiary.
Potencjalni partnerzy to dostawcy do przedsiębiorstw sprzedaży detalicznej zainteresowani umową o usługi dystrybucji.
[NL / BRNL20160810002] Firma holenderska projektuje własne marki luksusowych butów. Jedną z marek charakteryzują
drewniane podeszwy i obcasy, drugą natomiast wysokie obcasy. Do produkcji tych butów, firma poszukuje dostawcy
drewnianych podeszw i obcasów oraz stabilnych podpodeszw. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna lub
umowa o podwykonawstwo.
[NL / BRNL20160608002] Holenderska firma handlowa specjalizująca się w sprzedaży używanymi halami udojowymi,
częściami zamiennymi i zbiornikami do chłodzenia mleka poszukuje dostawców z Hiszpanii, Portugalii i z krajów Europy
Wschodniej w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej.
[NL / BONL20160810001] Innowacyjna firma holenderska opracowała kombinację instrumentów do monitorowania jakości
wód powierzchniowych. System oparty jest na technologii zdalnego wykrywania na podstawie analizy zdjęć satelitarnych, a
technologia ta została zaimplementowana w urządzeniach ręcznych i stałej pozycji. System zapewnia funkcje
monitorowania, które są kompatybilne z teledetekcją satelitarną.Firma poszukuje dystrybutorów dla umów dystrybucyjnych,
a także do umów usługowych z klientami.
[NL / BONL20160805001] Holenderska firma dostarcza pełen zakres usług doradczych w tym pełne finansowanie
projektów inwestycyjnych. Wartość finansowania zaczyna się od 5 milionów USD/EUR. Potencjalni właściciele projektów
muszą wnieść 3,5%-10% wymaganego kapitału. Umowa o świadczenie usług oferowana jest partnerom biznesowym, którzy
mogą zapewnić potencjalne finansowanie projektów i wykwalifikowanych agentów, którzy posiadają potencjalne projekty w
swoim portfolio.
[NL / BONL20160802001] Holenderska firma działa w dziedzinie chemikaliów, rozwija, produkuje i dostarcza wysokiej
jakości środków chemicznych do obróbki powierzchni metalowych . Środki te są stosowane jako działania wstępne przed
lakierowaniem proszkowym i mokrym. Firma posiada także w ofercie produkty przeznaczone do anodowania. Firma
poszukuje dystrybutorów, którzy mają doświadczenie w pokrewnych branżach.
[NL / BONL20160728001] Holenderska firma posiada ogromne doświadczenie w opracowywaniu, produkcji i aplikacji
wyposażenia ozonowego, zwłaszcza w trudnych warunkach. Firma głównie skupia się na oczyszczaniu wody, ale posiada
również wyposażenie i wiedzę niezbędną do oczyszczania powietrza. Przykłady zastosowania to oczyszczanie / dezynfekcja
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wody chłodzącej albo dezynfekcja magazynów. Firma poszukuje agentów lub dystrybutorów (w szerokim znaczeniu) w
Europie z wyjątkiem Francji i Włoch.
[NL / BONL20160719004] Holenderski producent oferuje szeroką gamę materiałów drukarskich, które mogą być stosowane
jako opakowania prezentów i upominków. Oferują oni koncepcję wstążki , z której można utworzyć piękne kokardki
satynowe z osobistą wiadomością. Są doskonałe do zastosowania na rynkach detalicznych , w przemyśle kwiatowym,
prezentach , w hotelach, winiarniach , salonach samochodowych itp. Firma poszukuje partnerów do komercyjnych umów
agencyjnych lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. .
[NL / BONL20160713001] Holenderskie MŚP jest przedstawicielem handlowym producenta twórczych podarunków z
siedzibą w Buenos Aires w Argentynie. Holenderska firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucji w celu osiągnięcia większego rynku w krajach UE. Firma jest szczególnie zainteresowana
partnerstwem we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce.
[NL / BONL20160704001] Holenderska firma stworzyła narzędzie do robienia zdjęć lotniczych w prosty i szybki sposób, bez
wysokich kosztów. Aparat może zostać przymocowany do solidnego masztu z włókna węglowego i być obsługiwany
bezprzewodowo przy użyciu wi-fi. Poprzez aplikację na smartfona lub tablet możliwy jest podgląd na żywo z ziemi. Maszt
fotograficzny jest łatwy w użyciu, bardzo lekki do przenoszenia i oferuje wiele możliwości dla różnych grup użytkowników. W
celu rozwoju za granicą, firma poszukuje lokalnych partnerów zainteresowanych umową o usługi dystrybucji.
[NL / BONL20160630002] Ta holenderska firma chemiczna oferuje swoje usługi w sferze procesów surowców lub
półproduktów. Inne firmy mogą rozszerzać swoje możliwości podażowe i moa dostarczać produkty według specyfikacji
swoich klienta, bez konieczności inwestowania kapitałowego w sprzęt lub tworzenia procesów, które nie są dostępne we
własnych obiektach. Firma oferuje umowy produkcyjne lub umowy outsourcingu partnerom, którzy chcą zlecić produkcję
chemiczną i firmom, które szukają producenta dla swojej własnej marki.
[NL / BONL20160630001] Holenderska firma z sektora bezpieczeństwa rozwinęła system alarmowy przeciwwłamaniowy
wykrywający ruch z wysokozaawansowanymi czujnikami 3D. System funkcjonuje jako osobna jednostka ale może być
połączony z innymi systemami bezpieczeństwa takimi jak wyłączniki, kamery, moduły mobilne i GPS. Firma szuka partnerów
w ramach umowy dystrybucyjnej.
[NL / BONL20160627002] Holenderska firma modowa poszukuje marek / firm modowych, które potrzebują wsparcia w
zakresie produkcji, materiałów, projektowania, rozwoju produktu i /lub zarządzania łańcuchem dostaw, by marka mogła
skupić się na swojej podstawowej działalności. Firma w swojej działalności jest przejrzysta i odpowiedzialna społecznie i jest
zainteresowana współpracą w ramach umowy o świadczenie usług produkcji, podwykonawstwa i/lub umowy świadczenia
usług.
[NL / BONL20160624001] Holenderska firma specjalizująca się w systemach magazynowania opracowała system antresoli
oparty na profilach walcowanych na zimno i gorąco. Firma oferuje projektowanie w 3D i montaż zestawu według
zamówienia klienta w dobrej cenie. Firma poszukuje partnerów do sprzedaży zainteresowanych umową usług
dystrybucyjnych lub agenta handlowego, a także do współpracy w ramach umowy joint venture lub produkcyjnej.
[NL / BONL20160621003] Holenderska firma opracowała aplikację, ukierunkowaną na wspieranie sieci skupiającej
pracowników socjalnych i rodziny osób z demencją. Obecnie firma porusza się w grupie wielu organizacji zaangażowanych
w walkę z chorobą Alzheimera, chciałaby jednak dotrzeć do potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem licencji na swój
produkt w innych jeszcze krajach. Inwestycja może się zwrócić poprzez sprzedaż sublicencji użytkownikom, ponadto może
też być częścią strategii marki różnych organizacji komercyjnych, które obrały sobie za cel uzyskanie dostępu do
wspomnianej wyżej, szybko rosnącej grupy. Preferowany rodzaj współpracy: umowa licencyjna.
[NL / BONL20160531002] Holenderska firma stworzyła dwa samoutrzymujące się systemy, napędzane energią ze źródeł
odnawialnych, służące do dostarczania dużych ilości wody pitnej lub wody do nawadniania pól. Firma poszukuje dużych
gospodarstw rolnych ze stref ciepłego klimatu, zainteresowanych tego typu produktami. Proponowane rodzaje umów to
agencyjna, finansowa oraz licencyjna.
[NL / BONL20160419001] Firma z Holandii produkuje systemy uzdatniania wody UV do użytku przemysłowego i
miejskiego. Oferowana technologia zaprojektowana jest w celu redukcji zawartości mikroorganizmów w wodzie pitnej,
ściekach i wodzie przemysłowej. Firma zapewnia produkty do użytku w basenach, zbiornikach wody balastowej i w sektorze
akwakultury. Współpraca na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub agencyjnej.
[PE / BOPE20160513001] Peruwiańska firma specjalizująca się w produkcji produktów do pielęgnacji ciała, których surowce
pochodzą z obszarów andyjskich i amazońskich w Peru, poszukuje dystrybutorów w Europie. Produkty do pielęgnacji ciała
zostały zaprojektowane, aby zapewnić konsumentom witalność i dobre samopoczucie, dostarczając wysokiej jakości
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produkty zdrowia i urody. Produkty te wykonane są z najlepszych kombinacji naturalnych olejków eterycznych w celu
promocji dbania o zdrowie.
[PL / BOPL20160811002] x
[PT / BOPT20160812001] Portugalski start-up tworzy oprogramowanie z zakresu komputerowego przetwarzania obrazu.
Firma stworzyła technologię nawigacyjną, będącą pierwszym efektywnym systemem przeprowadzania artroskopii w oparciu
o zdjęcia. Firma poszukuje licencjobiorców i możliwości zawiązania spółki joint venture.
[PT / BOPT20160809003] Portugalska firma stworzyła innowacyjny system zarządzania operacyjnego, lokalizacji oraz
zarządzania wydajnością produkcji. Firma poszukuje agentów handlowych, oferuje usługi outsourcingu oraz możliwość
zawiązania spółki joint venture.
[PT / BOPT20160809002] Portugalska firma spożywcza specjalizująca się w produkcji cukierków czekoladowych oferuje
swoje produkty dla partnerów komercyjnych i dystrybutorów. Firma produkuje cukierki i tabliczki czekolady, trufle, ocet
balsamiczny, produkty bez cukru i glutenu oraz cukierki dekoracyjne. Firma jest aktywna już w Stanach Zjednoczonych i
Angoli, obecnie poszukuje nowych partnerów w całej Europie.
[PT / BOPT20160719001] Portugalski producent profesjonalnej odzieży roboczej opracował nową gamę produktów
przeznaczonych do pracy w ujemnych temperaturach, łącząc wysoką ochronę cieplną z lekkością i swobodą przemieszczania
się. Firma poszukuje partnerów świadczących usługi dystrybucji.
[PT / BOPT20160712001] Portugalska firma specjalizująca się w diagnostyce i poszukiwaniu rozwiązań w zakresie
optymalizacji systemów hydraulicznych, takich jak efektywność energetyczna i optymalizacja, zarządzanie stratami wody,
zarządzanie opadami pochodzącymi z infiltracji i zarządzanie infrastrukturą aktywów, poszukuje potencjalnych partnerów
zainteresowanych rozprzestrzenianiem jej usług na rynkach zewnętrznych na bazie komercyjnej umowy agencyjnej.
Portugalska firma jest zainteresowana współpracą głównie na rynku hiszpańskim, ale jest otwarta na wszystkie rynki.
[PT / BOPT20160617002] Portugalski przedsiębiorca projektuje, rozwija i wdraża urządzenia medyczne w wyjątkowej
synergii pomiędzy inżynierią i zdrowiem. Firma poszukuje dystrybutorów urządzeń medycznych do zajęć rehabilitacyjnych.
Urządzenie medyczne jest naciskową platformą z wizualnym biofeedbackiem. Portugalska firma poszukuje agentów
handlowych do reprezentowania ich nowego urządzenia oraz w celu dystrybucji z zapleczem i wiedzą na rynku urządzeń
medycznych w fizykoterapii i rehabilitacji.
[PT / BOPT20160511002] Portugalska firma rozwijająca certyfikowane wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (CE-IVD):
narzędzia bioinformatyki dla bardzo dokładnych integracji genetycznych, farmakogenetyki, wytycznych i danych klinicznych;
CE-IVD zestawy testów genetycznych do chorób układu krążenia do położnictwa, kardiologii, onkologii i sercowofarmakogenetyka, nawiążą współpracę z firmami medycznymi i ośrodkami badawczymi, które poszukują nowych testów
genetycznych / genetycznych systemów raportowania, w celu nawiązania współpracy w oparciu o usługi dystrybucyjne i
umowy outsourcingowe.
[PT / BOPT20160511001] Portugalska firma prowadzi działalność w zakresie produkcji elementów mechanicznych
poprawiających technikę, przy użyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń. Jej główną działalnością jest precyzja
obróbki projektów mechanicznych, przyrządy kontrolne i narzędzia . Firma oferuje swoje działania w zakresie
podwykonawstwa, porozumienia produkcji i wzajemnej produkcji. Poszukuje komercyjnej umowy agencyjnej z partnerami
posiadającymi wiedzę w zakresie inżynierii mechanicznej, w przemyśle motoryzacyjnym i spożywczym, energetyce i
przemyśle jądrowym.
[PT / BOPT20160510001] Portugalskie MSP buduje przyczepy przemysłowe (z sypialniami, jadalniami, biurami, łazienkami i
połączonymi mieszkaniami), które pozwalają na wysoką efektywność zasobów i czasu dla przedsiębiorstw w sektorach
górnictwa, ropy i gazu oraz budowy, umożliwiając około 3500 € / miesiąc oszczędności. Portugalski MSP poszukuje
europejskich firm zainteresowanych wprowadzeniem produktu na rynek afrykański i na rynku Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Firma poszukuje komercyjnych umów agencyjnych lub umów dystrybucji usług.
[PT / BOPT20160503001] Grupa producentów z siedzibą w Portugalii zajmująca się tradycyjnymi rasami mięsnymi z
regionu północnego (Minho) poszukuje partnerów dystrybucyjnych w krajach europejskich. Grupa produkuje wysokiej
jakości cielęcinę, wołowinę i produktów przetworzonych. Współpraca międzynarodowa może umożliwić relacje biznesowe,
które napędzą wzrost sprzedaży. Idealnymi partnerami w UE są dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi z doświadczeniem i
biegłością w przemyśle rolno-spożywczym.
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[PT / BOPT20160309001] Firma z Portugalii - doświadczony producent serów, chciałaby rozszerzyć swoją działalność na
rynki zagraniczne i poszukuje dystrybutorów i pośredników sprzedaży na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji
lub umowy pośrednictwa handlowego.
[RO / BRRO20160721001] Rumuńska firma specjalizująca się w systemach bezpieczeństwa do użytku domowego, w
instytucjach i komercyjnego oferuje producentom tego typu systemów usługi dystrybucji na rynku rumuńskim.
[RO / BRRO20160701001] Rumuńska firma, działająca w dziedzinie instalacji wodociągowych, cieplnych i instalacji
klimatyzacyjnych, chciałaby działać jako dystrybutor dla dostawców europejskich w Rumunii.
[RO / BORO20160801002] Firma rumuńska, ze 100% rumuńskim kapitałem prywatnym i 20-letnim doświadczeniem w
prowadzonej działalności, oferuje pełną gamę usług, w tym rozwiązania na wszystkich etapach produkcji, takich jak:
wykonanie szablonu, szycie, pranie oraz suszenie, pakowanie, etykietowanie, na podstawie umowy produkcyjnej lub
podwykonawstwa.
[RO / BORO20160721001] Rumuńska firma specjalizująca się w transporcie lądowym, logistyce i pomieszczeniach
magazynowych oferuje swoje usługi firmom zamierzającym importować lub eksportować towary z lub do Rumunii. Firma
jest zainteresowana współpracą w ramach umowy usługowej.
[RO / BORO20160714001] Rumuńska firma jest obecna na rynku parafarmaceutyków od 10 lat. Katalog jej produktów
obejmuje watę medyczną, gazę, bandaże, jałowe i niejałowe gaziki oraz inne produkty z waty. Firma poszukuje
dystrybutorów oraz oferuje usługi produkcyjne, a także poszukuje inwestora.
[RO / BORO20160707003] Rumuński MSP specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania aplikacji audiobook dla Androida
lub iOS i w internecie. Firma zainteresowana jest zawarciem partnerstwa z franczyzobiorcami z zagranicy do ich aplikacji
audiobook.
[RO / BORO20160624001] Założona w 2012 roku w Siedmiogrodzie, mała Rumuńska firma rodzinna specjalizująca się w
uprawie warzyw, owoców i zbóż poszukuje zagranicznych dystrybutorów, aby rozwinąć swoją działalność na rynku
międzynarodowym.
[RO / BORO20160617004] Rumuński producent wafli, ciastek, ciast i biszkoptów poszukuje potencjalnych partnerów
zainteresowanych współpracą na podstawie umowy zakupu udziałów firmy/przejęcia firmy.
[RO / BORO20160608001] Zlokalizowana w Transylwanii, rumuńska firma produkuje naturalne, ręcznie robione mydła, takie
jak: mydła z błękitną gliną i nagietkiem, mydła z kurkumą i witaminą E, mydła z lawendą, itp. Wszystkie produkty
skomponowane są z naturalnych składników i są tworzone zgodnie z potrzebami klienta. Rumuńska firma poszukuje
dystrybutorów, aby wejść na nowe rynki na świecie.
[RO / BORO20160523001] Rumuński producent wysokiej jakości warzyw sezonowych (żółte papryki, ogórki i kapusta)
poszukuje zainteresowanych dystrybutorów w Polsce.
[RO / BORO20160505001] Firmą rodzinna z Transylwanii, w Rumunii, która produkuje oleje roślinne (słonecznikowy, z dyni,
orzechowy, rzepakowy, konopny i lniany) wykonane z wykorzystaniem technologii zimnego tłoczenia poszukuje
dystrybutorów dla swoich produktów.
[RO / BORO20160415003] Rumuńska firma zaangażowana jest w produkcję nawozów dolistnych opartych na borze
zalecanych w rolnictwie ekologicznym. By rozszerzyć działalność na rynki europejskie i poza Europę firma chciałaby nawiązać
współpracę z partnerami biznesowymi na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucji i umów pośrednictwa
handlowego.
[RO / BORO20160413001] Firma z Rumunii działająca w sektorze budowlanym poszukuje partnerów w Europie, by
nawiązać współpracę na podstawie umowy podwykonawstwa na projektowanie i budowę domów pasywnych.
[RO / BORO20160103001] Rumuński producent wina eksploatuje ponad 850 hektarów najbardziej znanych winnic w kraju.
Firma produkuje szeroki wybór czerwonych, różowych i białych win, które otrzymały wyróżnienia w konkursach
międzynarodowych. Producent poszukuje dystrybutorów na całym świecie.
[RO / BORO20151228001] Firma rumuńska z sektora spożywczego, produkuje chrupki kukurydziane. Produkty firmy są
zgodne z najwyższymi europejskimi standardami jakości i bezpieczeństwa żywności. Firma poszukuje dystrybutorów z silnym
doświadczeniem na rynku spożywczym.
[RS / BRRS20160818001] Serbska firma działająca w branży przetwórstwa żywności organicznej od 1991 roku, poszukuje
producenta/dostawcy organicznego cukru z trzciny cukrowej (bio). Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa dystrybucyjna.

str. 14/23

[Kraj / nr referencyjny] treść oferty
[RS / BORS20160707001] Serbska firma zajmująca się ręczną produkcją akcesoriów ze skóry poszukuje domów handlowych
oraz dystrybutorów na rynkach zagranicznych.
[RU / BRRU20160819001] Rosyjska firma z Uljanowska specjalizuje się w produkcji części zamiennych dla krajowych i
zagranicznych marek. Firma poszukuje partnerów do zamówień części motoryzacyjnych zgodnie ze schematem rosyjskiej
firmy do własnej produkcji. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
[RU / BRRU20160816004] Mała firma badawcza z regionu Nowosybirsk w Rosji specjalizuje się w rozwoju i produkcji
biopestycydów opartych na bakulowirusach. Firma jest zainteresowana pozyskaniem poczwarki (cotton worm chrysalis) w
oparciu o umowę usługową. Poczwarki będą przeznaczone do celów badawczych.
[RU / BRRU20160816003] Firma rosyjska działająca w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego częściami
samochodowymi i akcesoriami poszukuje zagranicznych producentów opon, kół samochodowych, akumulatorów i rowerów
w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych.
[RU / BRRU20160816002] Rosyjska firma z regionu Kursk jest producentem ubrań dziecięcych i ubrań dla niemowląt. Firma
poszukuje producentów hipoalergicznych tkanin w Europie w celu zawarcia umowy produkcyjnej.
[RU / BRRU20160816001] Rosyjska firma z Kurska specjalizuje się w produkcji produktów mlecznych, takich jak mleko,
jogurty, kefiry, "ryazhenka", "bifidoc", masła i serów. Firma poszukuje producentów opakowań szklanych w Europie w ramach
porozumienia produkcyjnego.
[RU / BRRU20160811003] Rosyjska firma z Uljanowska specjalizuje się w produkcji urządzeń medycznych do pobierania
krwi włośniczkowej. Firma poszukuje partnerów do zamówień probówek ulokowanych z antykoagulantem i jest
zainteresowana podpisaniem umowy produkcyjnej.
[RU / BRRU20160811002] Rosyjska firma produkująca naturalne kosmetyki do ciała i włosów dla ośrodków SPA poszukuje
producentów destylatów ziołowych w celu zawarcia umowy produkcyjnej.
[RU / BRRU20160811001] Rosyjska firma z Kurska, producent odzieży i ubrań dziecięcych dla niemowląt, poszukuje
partnerów - producentów antyalergicznych tkanin w Europie w celu zawarcia porozumienia produkcyjnego.
[RU / BRRU20160810001] Rosyjska firma z regionu Kursk specjalizuje się w produkcji tekstyliów do wyposażenia wnętrz,
firma poszukuje producentów tkanin w Europie, którzy zaopatrywać firmę w perkal, poplin, satynę oraz flanelę.
[RU / BORU20160816008] Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych kosmetyków z probiotykami (propolis,
miód, mleko, cedr, itp.). Firma poszukuje partnerów w Unii Europejskiej w celu zawarcia umowy o usługi dystrybucji.
[RU / BORU20160811004] Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji oraz nalewaniu gazowanej i niegazowanej wody
mineralnej oraz napojów z dodatkiem ekstraktów z dzikich roślin, jagód oraz ziół na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Firma
poszukuje dystrybutorów.
[RU / BORU20160811001] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji wyposażenia ferm świńskich i kurzych, takich jak
podajniki talerzowe do karmienia oraz karmniki ławkowe dla kur i prosiąt poszukuje dystrybutorów.
[RU / BORU20160810004] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji filtrów samochodowych do paliwa , oleju ,
powietrza, filtrów kabinowych , i innych poszukuje partnerów , aby rozszerzyć swój udział w rynku na zasadach handlowej
umowy agencyjnej.
[RU / BORU20160810003] Rosyjska firma specjalizująca się w urządzeniach wymiany ciepła, modułach termoelektrycznych
oraz urządzeniach chłodniczych i produkcji przemysłowej, poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
[RU / BORU20160810002] Rosyjska firma zajmuje się produkcją i dostarczaniem aluminium oraz papieru do produkcji
opakowań. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.
[RU / BORU20160810001] Rosyjski producent części motoryzacyjnych i akcesoriów, szczególnie płyt osłonowych i
bagażników dachowych do różnych modeli samochodów i motocykli poszukuje partnerów zagranicznych na podstawie
umowy o świadczeniu usług dystrybucji.
[RU / BORU20160809005] Rosyjska firma transportowa oferuje usługi transportu krajowego i międzynarodowego dla
partnerów z zagranicy.
[RU / BORU20160809004] Młody rosyjski producent urządzeń podnoszących, w tym dźwigów, suwnic i żurawi do
stosowania w różnych gałęziach przemysłu poszukuje partnerów za granicą do współpracy w ramach umowy o
podwykonawstwo.
str. 15/23

[Kraj / nr referencyjny] treść oferty
[RU / BORU20160809003] Rosyjska firma zajmująca się produkcją zbrojenia z tworzywa sztucznego wzmocnionego
włóknem szklanym, z przeznaczeniem do różnych celów budowlanych oraz do podłóg z płyt, poszukuje przedstawicieli
handlowych.
[RU / BORU20160809002] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu do produkcji skrobi i wstępnego
przetwarzania warzyw poszukuje partnerów na podstawie umowy o usługi dystrybucji.
[RU / BORU20160809001] Rosyjski producent mebli z brzozy dla dzieci i przedszkoli, poszukuje partnerów do dystrybucji i
sprzedaży bezpośredniej.
[RU / BORU20160805002] Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji i handlu różnego rodzaju miodem, w tym miodu
białego, kwiatowego oraz miodu z mleka macicznego pszczół, poszukuje partnerów zagranicznych w celu poszerzenia
rynków zbytu, w oparciu o świadczenie usług dystrybucji.
[RU / BORU20160805001] Rosyjski producent biodegradowalnych elastycznych materiałów do pakowania poszukuje do
współpracy partnerów zagranicznych na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji.
[RU / BORU20160804003] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji wyposażenia ogrodowego proponuje cztery
produkty: drewniano-plastikowe kompozytowe odeskowanie, drewniano-plastikowe kompozytowe łóżka ogrodowe,
metalowe szopy oraz hamaki. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.
[RU / BORU20160804002] Rosyjska firma jest producentem mebli z drewna obejmujące modułowe serie, meble do
sypialni, salonów, holów, meble dziecięce, szafki, półki i stoły. Firma poszukuje partnerów do sprzedaży swoich produktów na
podstawie umów dystrybucyjnych i umów agencyjnych.
[RU / BORU20160804001] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji jednoosiowych przyczep, poszukuje partnerów do
sprzedaży swoich produktów na rynku UE, gotowych podjąć współpracę w ramach umowy dystrybucji.
[RU / BORU20160803004] Rosyjska firma produkująca kombinezony dla gimnastyki artystycznej i łyżwiarstwa figurowego, a
także ubrania szkoleniowe dla tych sportów poszukuje partnerów w innych krajach w ramach umów handlowych lub
dystrybucyjnych.
[RU / BORU20160803003] Rosyjska firma, która rozwija próbki mikrobiologiczne, które produkują bio-konwersję
(przyspieszona fermentacja) odpadów rolniczych oferuje nawozy o wysokiej wartości odżywczej i poszukuje partnerów do
promowania swoich produktów w ramach umowy pośrednictwa handlowego.
[RU / BORU20160803002] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji hydrodynamicznych maszyn wiertniczych, takich jak
silniki wiertnicze i turbo-wiertła do wiercenia ropy naftowej i gazu poszukuje dystrybutorów i partnerów komercyjnych za
granicą.
[RU / BORU20160803001] Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji mebli dziecięcych z laminowanego drewna i płyt
pilśniowych, wykonanych z troską o bezpieczeństwo i wszechstronnych, poszukuje dystrybutorów do sprzedaży swoich
produktów na rynkach europejskich.
[RU / BORU20160713001] Rosyjska firma z regionu penzeńskiego specjalizuje się w produkcji drzwi wewnętrznych
wykonanych z płyty pilśniowej (MDF) fornirowanych (drewnopodobna okleina PCV). W celu sprzedaży swoich produktów
firma poszukuje partnerów biznesowych na całym świecie, by nawiązać współpracę na podstawie umowy o świadczeniu
usług dystrybucji.
[SE / BRSE20160614001] Szwedzka firma szuka dostawców mobilnych i kompaktowych rozwiązań energetycznych.
Szczególnie interesują ich system hybrydowy 500W/H 12V składający się z turbiny wiatrowej i panelu słonecznego. Sprzęt
powinien spełniać wymogi UE, funkcjonować w klimacie skandynawskim i mieć możliwość dostosowania do różnych
potrzeb. Szwedzka firm chciałaby zostać dystrybutorem w Szwecji i Skandynawii.
[SE / BOSE20160822003] Szwedzka firma działająca w zakresie rozwoju produktu, sprzedaży i marketingu swoich
markowych wyrobów czekoladowych poszukuje dystrybutorów działających w sektorze spożywczym z dobrą siecią
sprzedaży w ramach handlu detalicznego i specjalistycznych sklepów, HoReCa.
[SE / BOSE20160815001] Szwedzka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji artykułów do zapobiegania urazom
na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien (RSI) oraz zespołowi cieśni nadgarstka, opracowała nowy
opatentowany wspornik do efektywnego zapobiegania i leczenia RSI. Firma poszukuje partnerów do pełnienia roli agentów
lub dystrybutorów tego innowacyjnego produktu w Europie.
[SE / BOSE20160803001] Szwedzka innowacyjna firma z dużym doświadczeniem w przetwórstwie przemysłowym oferuje
rozwiązania dostosowanych kontenerów zarówno dla sektora publicznego i prywatnego, w tym rozwiązań kontenerowych
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pod klucz o wielkości 8-40 stóp. Firma oferuje zarówno kontenery ze standardowym wyposażeniem oraz zaawansowane
konstrukcje spełniające potrzeby klientów na zasadzie podwykonawstwa.
[SG / BOSG20160613001] Singapurska firma jest uznanym producentem cylindrów wysokociśnieniowych . Firma poszukuje
dystrybutorów oraz możliwości zawiązania spółki joint venture z firmą z Europy.
[SG / BOSG20160505001] Producent dżemu kaya (na bazie kokosów) z Singapuru poszukuje dystrybutorów i oferuje swoje
usługi produkcyjne firmom europejskim, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Danii i Holandii.
[SI / BOSI20160714001] Słoweński producent mebli chce zaoferować współpracę na zasadzie umowy produkcyjnej
firmom, które projektują i wytwarzają meble. Firma słoweńska jest zaangażowana w produkcję mebli dla akademików,
domów spokojnej starości, hoteli i gastronomii, a także mebli przystosowane dla ludzi o specjalnych potrzebach.
[SI / BOSI20160524002] Słoweński producent produktów edukacyjnych i miękkich zabawek do zabawy poszukuje partnera
biznesowego - dystrybutora lub agenta aby rozwijać sprzedaż na rynkach europejskich.
[SI / BOSI20160203001] Słoweński producent opracował nietoksyczną pułapkę na gryzonie i poszukuje dystrybutorów dla
tego prostego, nadającego się do wielokrotnego użytku i skutecznego produktu. Firma jest zainteresowana umowami o
świadczenie usług dystrybucji.
[SI / BOSI20160202001] Słoweńska firma rodzinna zajmuje się produkcją wysokiej jakości wewnętrznych klamek do drzwi
przy użyciu metody pełnego frezowania profili. Firma poszukuje dystrybutorów.
[SK / BOSK20160523001] Słowacka firma wydobywająca i przetwarzająca naturalne zeolity i produkująca wyroby na bazie
naturalnego zeolitu, oferuje wypełniacze zeolitowe (dla przemysłu papierniczego, tworzyw sztucznych i gumy, przemysłu
drzewnego), zeolit sorpcyjny (użyteczny w przypadku wypadków środowiskowych i przemysłowych), suche środki, sorbenty
zapachów, składnika obojętnego produktów mieszaniny i materiału do ochrony środowiska w produkcji i układania asfaltu.
Firma poszukuje dystrybutorów.
[TR / BOTR20160824002] Turecka firma programistyczna specjalizująca się w tworzeniu aplikacji chroniących systemy
informatyczne opracowała oprogramowanie ciągłego monitoringu bezpieczeństwa sieci. Oprogramowanie identyfikuje
najsłabsze ogniwo w bezpieczeństwie pracy sieci.
[TR / BOTR20160801002] Turecka firma, specjalizująca się w produkcji lin morskich, windowych, dźwigowych i lin do
wyciągów krzesełkowych, poszukuje dystrybutorów w Europie.
[TR / BOTR20160727006] Turecka firma specjalizuje się w rozwijaniu wewnętrznych i zewnętrznych reklam oraz produktów
identyfikacji korporacyjnej dla firm paliwowych, banków, sektora samochodowego, towarów trwałych, hoteli , firm
telekomunikacyjnych oraz budowlanych. Firma poszukuje pośredników handlowych - agentów i dystrybutorów.
[TR / BOTR20160726002] Turecki producent filtrów do powietrza, oleju i paliwa dla przemysły samochodowego poszukuje
dystrybutorów w Europie.
[TR / BOTR20160726001] Turecka firma specjalizująca się w produkcji samochodowych części zamiennych, takich jak szyby,
osłony przeciwsłoneczne i lampy dachowe oferuje swoje usługi jako podwykonawca. Poza tym, firma oferuje swoje usługi
produkcyjne dla producentów zamiennych części samochodowych.
[TR / BOTR20160714002] Firma turecka opracowała oprogramowanie teleradiologiczne, które umożliwia szpitalom
przyspieszenie prac nad analizą obrazów diagnostycznych, wysyłając je do lekarzy za pośrednictwem systemu. Firma oferuje
swoje usługi jako podwykonawca i poszukuje partnerów zagranicznych do zawarcia umowy o świadczenie usług.
[TR / BOTR20160607001] Turecka firma specjalizująca się w produkcji opakowań, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych z dobrymi kontaktami z hurtownikami działającymi na rynkach krajów UE. Firma produkuje głównie wysokiej
jakości wyroby przemysłowe, dostarczając je do lokalnych lub krajowych sieci sprzedaży. Produkty spełniają wszelkie
wymagane, tureckie i europejskie, standardy.
[TR / BOTR20160531001] Turecka firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych soków owocowych, nektarów i
produktów mlecznych chce znaleźć dystrybutora dla swoich produktów na rynku międzynarodowym.
[TR / BOTR20160428001] Młoda turecka firma, która specjalizuje się w produkcji narzędzi skrawania zainteresowana jest
podjęciem współpracy z firmami w krajach partnerskich oraz w oparciu o franczyzę i umowy pośrednictwa handlowego.
Poszukiwani są potencjalni partnerzy, którzy powinni pochodzić z Europy, Rosji i USA.
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[TR / BOTR20160225002] Turecki producent wyposażenia dla lotnisk (sprzęt do obsługi naziemnej (GSE), obsługi bagażu
(BHS) systemy i układy przenoszenia ładunków )poszukuje dystrybutorów. Firma dostarcza swoje produkty do
przedsiębiorstw świadczących usługi naziemne na lotniskach.
[TR / BOTR20160225001] Turecka firma, która powstała w Bursie w Turcji, w 2004 roku, specjalizuje się w projektowaniu,
analizie, produkcji, kontroli jakości i instalacji urządzeń przemysłowych, urządzeń, blach i form kompozytowych dla przemysłu
motoryzacyjnego i lotniczego. Firma chce stworzyć nową współpracę w dziedzinie rozwiązań technicznych z europejskimi
firmami w ramach umowy o świadczenie usług i / lub umowy outsourcingowej.
[TR / BOTR20160111006] Turecka firma oferuje typowe śródziemnomorskie rośliny leśne, drzewa i palmy do wszystkich
typów krajobrazów i zastosowań architektonicznych. Firma poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów.
[TR / BOTR20151124002] Turecka firma specjalizuje się w produkcji i handlu pojemników z tuszem (cartridge), tonerów
proszkowych oraz komponentów do drukarek. Chcąc rozwijać się na rynku europejskim, firma poszukuje przedstawicieli
handlowych i dystrybutorów.
[TR / BOTR20151019001] Turecka firma stworzyła rzeczywiście zautomatyzowane urządzenie do oznaczania zawartości
węglanów w próbkach gleby dla tych, którzy w są zainteresowani wysokiej jakości wynikami. Firma poszukuje partnerów do
nawiązania komercyjnej umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej z firmami z innych krajów. W związku z tym, firma
poszukuje przedstawiciela lub dystrybutora do reprezentowania / sprzedaży jej produktów.
[UA / BOUA20160802002] Ukraiński producent maszyn rolniczych oferuje szeroką gamę urządzeń - przyczepy, leje,
zbiorniki, świdry, roztrząsacze do sprzedaży za pośrednictwem dystrybutorów i chciałby zawrzeć długoterminowe umowy
dystrybucyjne z potencjalnymi partnerami. Firma jest obecna na rynkach zagranicznych i oferuje jakość na europejskim
poziomie dzięki zastosowaniu europejskich komponentów i urządzeń produkcyjnych.
[UA / BOUA20160713001] Producent drewnianych ram i całych rowerów z Ukrainy poszukuje dystrybutorów. Innowacyjne
drewniane ramy, które absorbują uderzenia i wibracje oraz posiadają zwiększoną wytrzymałość są bardzo popularne na
Ukrainie. Firma poszukuje dystrybutorów i inwestorów w celu rozszerzenia działalności międzynarodowej.
[UA / BOUA20160705001] Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji ciekłych ceramicznych pokryć do izolacji
termicznej, które mogą być stosowane w budynkach przed sezonem grzewczym, na rurach i ciepłociągach, w rolnictwie lub
przemyśle samochodowym. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w Europie.
[UA / BOUA20160616001] Ukraiński producent energooszczędnych okien i drzwi z PCV oraz konstrukcji z aluminium i
różnych rodzajów szkła poszukuje agentów i dystrybutorów. Firma posiada doświadczenie w szkleniu dużych obiektów,
budynków, budynków publicznych oraz indywidualnych projektów.
[UK / BRUK20160824001] Brytyjska firma doświadczona w imporcie i eksporcie napojami alkoholowymi przez kilka lat. W
ostatnim czasie wprowadziła własną markę piw i jest obecnie w trakcie wprowadzania kolejnej marki dla innych napojów
alkoholowych. W celu promocji i wprowadzania na rynek nowych produktów brandowych firmy, poszukuje ona producenta
prezentów korporacyjnych.
[UK / BRUK20160815001] Ta brytyjska firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej jedzenia i napojów do małych
niezależnych lub dużych krajowych sprzedawców po obniżonych cenach. Obecnie firma poszukuje nowych produktów w
celu włączenia ich do swojego portfolio dlatego poszukuje zagranicznych producentów i dostawców jedzenia.
[UK / BRUK20160808001] Brytyjska firma rozwinęła innowacyjną, niskobudżetową i nieszkodliwą technologię do izolacji
podłóg, w szczególności do izolacji podwieszanych stropów drewnianych. Firma poszukuje producentów materiałów
izolacyjnych.
[UK / BRUK20160805001] Brytyjski producent odzieży przeznaczonej do jazdy rowerem potrzebuje zlecić produkcję serii
kurtek rowerowych w ramach umowy produkcyjnej.
[UK / BRUK20160720001] Firma brytyjska z siedzibą w Londynie jest znanym biurem turystycznym, które szuka
zagranicznych klientów by dodać ich do swojej bazy partnerów. Firma chciałaby zawrzeć umowę agencyjną z organizacjami
turystycznymi i z sektora dziedzictwa kulturowego.
[UK / BOUK20160823005] Brytyjskie MŚP z południowo-zachodniej części kraju ma sprawdzone doświadczenie jako
dostawca usług dla międzynarodowych firm kosmetycznych i producentów środków higieny osobistej. Firma oferuje usługi
techniczne, doradcze i szkoleniowe firmom chcącym korzystać z możliwości rynku europejskiego w ramach umów
podwykonawstwa i świadczenia usług. Firmom spoza UE oferowana jest umowa usługowa na pełnienie roli "podmiotu
odpowiedzialnego" (Rozporządzenie EC Nr 1223/2009).

str. 18/23

[Kraj / nr referencyjny] treść oferty
[UK / BOUK20160812004] Szkocka firma z dużym doświadczeniem w produkcji solarnych paneli grzewczych, poszukuje
dystrybutorów. Firma jest dostawcą systemów Solar Thermal i Solar Photo Voltaic do wytwarzania gorącej wody i energii
elektrycznej. Firma ma ugruntowaną pozycję w Wielkiej Brytanii i posiada już partnerów zagranicznych, chciałaby jednak
rozszerzyć swoją działalność międzynarodową za pośrednictwem umów dystrybucyjnych.
[UK / BOUK20160809003] Brytyjska firma produkująca unikalne narzędzia systemowych platform służących do
bezpiecznego wykonywania konserwacji przemysłowych. Produkt wykorzystuje opracowane podejście systemowe, jest
bardzo wszechstronny i w pełni zgodny z przepisami bezpieczeństwa. Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku i
współpracuje z klientami o wysokim profilu. Firma chce zwiększyć sieć dystrybucji poprzez znalezienie partnerów
zagranicznych do umowy dystrybucyjnej lub komercyjnej umowy agencyjnej.
[UK / BOUK20160808003] Firma z Wielkiej Brytanii zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym, opracowała
oprogramowanie odpowiadające na różnego rodzaju zagrożenia, jakie w szczególności napotykają dzieci korzystające z
internetu. Oprogramowanie blokuje w czasie rzeczywistym wiadomości i szkodliwe treści, zanim zostaną one widziane przez
użytkownika i przed wyrządzeniem szkody. Firma poszukuje dostawców usług internetowych do zawarcia umowy
licencyjnej.
[UK / BOUK20160808001] Brytyjska firma jest wiodącym producentem wysokiej integralności specjalnych łączników (na
przykład śrub, wkrętów, śrub dwustronnych, nakrętek i podkładek), spełniających dokładne wymagania klientów w
zastosowaniach w trudnych warunkach.W ramach rozwoju swojego projektu firma poszukuje agentów i dystrybutorów w
Europie.
[UK / BOUK20160805001] Brytyjska firma opracowała i zgłosiła patent na dziecięce siodełko rowerowe. Obecnie produkt
jest wytwarzany i oferowany w Republice Czeskiej. Firma poszukuje dystrybutorów z branży rowerowej, nosideł i podobnych
artykułów dziecięcych, którzy chcą poszerzyć swoją ofertę.
[UK / BOUK20160804002] Firma z Anglii wschodniej współpracuje z ekspertami naukowymi z największych na świecie
instytucji badawczych i uniwersytetów. Mając dostęp do wielu tysięcy najlepszych ekspertów naukowych, są w stanie
zaoferować wysokiej jakości innowacje, strategie i usługi należytej staranności we wszystkich dziedzinach technologicznych
dla wszystkich branż. W szczególności oceniają zasadność ewentualnych rozwiązań oferowanych do specyficznych potrzeb
technologicznych. Firma oferuje umowy usługowe dla przedsiębiorstw przemysłowych.
[UK / BOUK20160803002] Brytyjska firma opracowała innowacyjne oprogramowanie oraz proces benchmarkingu dla
profesjonalnych usług (takich jak branża prawna) umożliwiające mierzenie, śledzenie i porównywanie ich wyników. Firma
szuka nowych klientów europejskich, którzy mogą korzystać z narzędzia poprzez umowy o świadczenie usług lub
profesjonalnych konsultantów serwisowych, działających na podstawie umowy licencyjnej.
[UK / BOUK20160803001] Firma z Wielkiej Brytanii opracowała uniwersalny akumulator awaryjny LED kompatybilny z
oprawami i panelami oświetlenia LED z zewnętrznym sterownikiem, który może być używany do urządzeń o różnej mocy od
3 do 80W i 42V prądu stałego. Jest on prosty w instalacji, kompaktowy, uniwersalny, chroniony patentem. Firma poszukuje
dystrybutorów i/lub agentów z doświadczeniem w sektorze oświetlenia, którzy chcieliby pomóc wprowadzić produkt na
nowe rynki. Współpraca proponowana jest na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa
handlowego.
[UK / BOUK20160802004] Ugruntowana brytyjska firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w obróbce drewna, produkuje
wysokiej jakości narzędzia do cięcia drewna, pilarki, przyrządy i akcesoria. Firma chce rozwijać swoją działalność eksportową
poprzez znalezienie nowych partnerów, takich jak sklepy narzędziowe i platformy e-commerce. Firma szuka usług
dystrybucyjnych.
[UK / BOUK20160802003] Brytyjska firma specjalizująca się w produktach wegetariańskich, wegańskich, "uczciwego
handlu", organicznych, etycznych, "wolnych od" i naturalnych poszukuje dystrybutorów/hurtowników w Europie, Chinach i
Japonii, którzy zaopatrują sklepy, supermarkety, restauracje i firmy cateringowe. Poza oferowanymi produktami znanych
marek firma posiada własne produkty spożywcze i nie tylko.
[UK / BOUK20160802002] Firma z Wielkiej Brytanii z ponad 50-letnim doświadczeniem, producent powłok
fluorowęglowych, oferuje szereg produktów do powlekania powierzchni w wielu różnych sektorach. Firma oferuje rozwój
produktów oraz wiedzę techniczną wraz z kontrolą na miejscu i rozwiązaniami redukującymi kosztów dla potencjalnych
partnerów w ramach umów produkcyjnych, licencji i podwykonawczych.
[UK / BOUK20160802001] Firma doradczo- szkoleniowa w Wielkiej Brytanii oferuje usługi ISO 9000: 2015, standardowe
usługi dla małych przedsiębiorstw, usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu zarządzania jakością. Firma współpracuje z
wieloma organizacjami, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić system zarządzania jakością swoich
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procesów. Firma poszukuje głównie przedstawicieli jednostek stowarzyszonych, w ramach umowy o świadczenie usług lub
wspólnego partnerstwa.
[UK / BOUK20160801003] Brytyjski producent wysokiej jakości mebli i akcesoriów szpitalnych, do domów opieki i
społeczności zdrowotnej, poszukuje agentów, którzy mogliby pomóc w przetargach w sektorze publicznym, a także
dystrybutorów, którzy mogliby działać na zasadzie wyłączności.
[UK / BOUK20160729003] Brytyjska firma z sektora MSP specjalizująca się w toksykologii oferuje usługi swojego zespołu z
ponad 150 -letnim doświadczeniem w zakresie zintegrowanej strategii toksykologii i naukowej dla firm , uczelni i instytucji
badawczych w sektorze farmaceutycznym. MSP pomoże partnerom rozwijać i dostarczać innowacyjne odkrycia oraz
opracowywanie strategii.Zakłada się, że współpraca będzie miała formę umowy o świadczenie usług , chociaż kooperacje
badawcze w ramach umów joint venture będą również brane pod uwagę.
[UK / BOUK20160729001] Zlokalizowana w Londynie firma poszukuje wiodących dystrybutorów i sprzedawców
detalicznych designerskich produktów do przechowywania dla dzieci, do sprzedaży oryginalnych, zdobywających nagrody
wyrobów dla dzieci. Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku Wielkiej Brytanii i teraz chciałaby rozszerzyć swoją obecność na
świecie. Unikatową cechą firmy są wyroby dla dzieci, które są praktyczne, stylowe i etyczne, aby wspierać ich niezależność.
Firma poszukuje umów o usługi dystrybucji.
[UK / BOUK20160727003] Brytyjska firma specjalizującą się w branży IT, bezpieczeństwie sieci i Internecie opracował
rozwiązanie uwierzytelniania wieloczynnikowego podczas logowania dla zabezpieczenia dostępu do stron internetowych,
aplikacji w chmurze, sieci i stacji roboczych. Firma poszukuje partnerów do umów dystrybucyjnych.
[UK / BOUK20160727002] Brytyjska firma inżynieryjna i technologiczna oferuje zaawansowane usługi modelowania
numerycznego i symulacji do zastosowań inżynieryjnych. Pracując w wielu sektorach firma ma ogromne doświadczenie i
multidyscyplinarny zespół. Jego umiejętności obejmują takie sektory jak dynamika płynów, analiza strukturalna i
wytrzymałość materiałów. Firma poszukuje partnerów do umów usługowych lub joint venture na projekty aplikujące o
dofinansowanie.
[UK / BOUK20160726002] Brytyjska firma z południowej Anglii, oferuje swoje usługi w zakresie projektowania, rozwoju i
produkcji precyzyjnych części ze stali nierdzewnej. Firma oferuje podwykonawstwo różnym rodzajom klientów od zamówień
na małe ilości po produkcję na masową skalę na podstawie umowy produkcyjnej.
[UK / BOUK20160726001] Firma z południowo-zachodniej części Wielkiej Brytanii -wielokrotnie nagradzany rzemieślniczy
producent dobrej jakości przetworów, galaretek, musztard i sosów inspirowanych lokalnymi produktami poszukuje
dystrybutorów i pośredników handlowych posiadających doświadczenie w sektorze żywności, by zwiększyć sprzedaż poza
granicami kraju. Firma oferuje sprzedaż bardzo szerokiego zakresu wysokiej jakości produktów pod marką własną odbiorców,
HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie) i FMCG (dobra szybkozbywalne).
[UK / BOUK20160725002] Brytyjska firma wyspecjalizowana w branży układów RF, projektuje i produkuje niestandardowe
cewki MRI (Magnetic Resonance Imaging) oraz fantomy do zastosowań w badaniach klinicznych i przedklinicznych. Firma
poszukuje dystrybutorów i umów produkcyjnych, aby zwiększyć swoją sprzedaż międzynarodową.
[UK / BOUK20160725001] Firma konsultingowa pochodzenia brytyjskiego rozwija technologię i usługi. Może zacząć od
pustej kartki papieru, opracować koncepcję produktów, usług i pracę poprzez projektowanie elektroniki i produkcji oraz
wsparcie firm poprzez wartościowe propozycje i strategie biznesowe. Firma poszukuje umowy o świadczeniu usług lub
umów o podwykonawstwo z partnerami przechodzącymi do elastycznej przestrzeni technologicznej potrzebujących
czerpać z ich doświadczenia i wiedzy.
[UK / BOUK20160721004] Innowacyjna brytyjska firma, działająca głównie w sektorze naftowym i gazowym, opracowała
szereg technologii pomiarowych i kontrolnych z raportowaniem precyzji i oprogramowaniem analitycznym, które
zapewniają wykrywanie i analizę wad w niektórych z najbardziej niedostępnych miejsc, takich jak przewody, końce rur,
zewnętrzne rury szerokiego zakresu (zawierające ropę i gaz), przemysł lotniczy i jądrowych. Firma poszukuje partnerów w
celu nawiązania umów licencyjnych lub produkcyjnych.
[UK / BOUK20160721002] Brytyjska firma oferuje katalog półproduktów, które mogą być wykorzystywane do
projektowania i syntezy innowacyjnych związków, a także do innych szerokich zastosowań komercyjnych. Poszukiwani są
partnerzy zainteresowani nabyciem takich półproduktów i zaopatrywaniem w nie w dużych ilościach badaczy oraz firmy,
oferując stosunkowo krótki czas realizacji zamówień.Spółka jest zainteresowana współpracą w ramach umowy nabycia z
firmami z branży medyczno-farmaceutycznej, zainteresowanymi wykorzystaniem takich półproduktów do wspólnego
opracowywania innowacyjnych wyrobów.
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[UK / BOUK20160721001] Brytyjska firma oferuje dostęp do usługi światowej klasy specjalistycznych opisów
radiologicznych. Badania medyczne oraz testy kliniczne mogą być bardziej wiarygodne jeśli zostaną ocenione w Wielkiej
Brytanii, w której pracują jedni z najlepszych konsultantów z tego zakresu na świecie, a prywatne firmy ubezpieczeniowe
mogą zaoferować swoim klientom wyższy poziom opieki zdrowotnej. Firma oferuje te usługi na podstawie umowy o
świadczeniu usług.
[UK / BOUK20160719001] Ta firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest nagradzanym projektantem i producentem
designerskich rozwiązań oświetleniowych niskoenergetycznych. Firma oferuje szeroką gamę współczesnych żarówek LED,
opraw oświetleniowych i akcesoriów a teraz chce rozszerzyć sprzedaż, zwiększając swoją sieć dystrybucji w Europie. Firma
poszukuje partnerów w sektorze handlu detalicznego i hurtowego elektroniką w celu zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucji.
[UK / BOUK20160718001] Firma UK projektuje i tworzy skuteczne, wydajne i efektywne ekonomicznie komputery do
wspierania potrzeb klientów. Każdy komputer w ich standardowej klasie zużywa mniej energii niż typowa żarówka. Firma
poszukuje dystrybutorów w branży sprzętu IT w całej UE i poza nią.
[UK / BOUK20160713007] Nowy dostawca w 100% odnawialnego, termoplastycznego produktu odpływowego do wód
powierzchniowych i podpowierzchniowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii poszukuje agentów i dystrybutorów. Produkt jest
wytwarzany z mieszanych polimerów termoplastycznych i nadaje się do wielu zastosowań, jak np. infrastruktura cywilna,
kształtowanie krajobrazu, chodniki, sport i rekreacja oraz wszelkich inne branże, które wymagają zarządzania wodą, z
uwzględnieniem pomocy przeciw powodziowej oraz połączeniami z istniejącymi systemami odwadniającymi.
[UK / BOUK20160713003] Brytyjska firma poszukuje dostawców sprzętu dla elektronicznych firm dystrybucyjnych w celu
dystrybucji ich nowatorskiego systemu monitorowania ciśnienia dla kabli elektroenergetycznych wypełnionych płynem pod
wysokim napięciem (FFC). Technologia ta zapewnia w czasie rzeczywistym monitorowanie izolacji kabla. Firma jest w stanie
zaoferować montaż i szkolenia oraz poszukuje możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej z firmami dystrybucyjnymi w
wielu krajach europejskich, które wykorzystują olej lub przewody wypełnione płynem.
[UK / BOUK20160711008] Firma z siedzibą w Londynie, produkująca jedyny na rynku brytyjskim napój na bazie cynamonu
poszukuje partnerów do dystrybucji swoich produktów za granicą w celu rozwijania swojej działalności w Europie.
[UK / BOUK20160711007] Londyński firma tłumaczeniowa i interpretacyjna specjalizująca się w rynkach włoskim i
brytyjskim oferuje szeroki wachlarz usług tłumaczenia symultanicznego dokumentów pierwszej klasy. Dzięki sieci wsparcia
obejmującej ponad 1200 wykwalifikowanych lingwistów, usługi te są oferowane w ponad 150 językach. Firma oferuje swoje
doświadczenie i wysoko wykwalifikowane zasoby dla klientów ze wszystkich sektorów chcących inwestować we Włoszech,
Wielkiej Brytanii lub w innym miejscu na podstawie umowy usługowej.
[UK / BOUK20160711006] Brytyjska firma z ponad 40-letnim doświadczeniem krajowym i międzynarodowym w
projektowaniu, produkcji i instalacji automatycznych urządzeń do pakowania, ładowania, paletyzacji i wszystkich rozmiarów i
systemów opakowań dla rolnictwa, żywności, paszy dla zwierząt oraz branży farmaceutycznej poszukuje umowy agencyjnej
lub dystrybucyjnej z wiarygodnymi i proaktywnymi agentami i dystrybutorami w Europie i Ameryce Północnej.
[UK / BOUK20160711005] Brytyjska firma konsultingowa specjalizująca się w dostarczaniu światowej klasy rozwiązań
biznesowych na zamówienie poszukuje firm technologicznych w Europie. Firma ma doświadczenie w realizacji
profesjonalnych usług i odgrywała kluczową rolę w wielomiliardowych programach transformacyjnych. Firma oferuje
umowy usługowe partnerom europejskim.
[UK / BOUK20160708003] Firma działająca w Londynie i Indiach, oferująca szeroki zakres usług IT obejmujący rozwiązania
dla klientów indywidualnych i firm, konsulting IT, przetwarzanie dużej liczby danych, rozwój oprogramowania, poszukuje firm
do zawarcia umów franczyzy lub licencji na promocję produktów.
[UK / BOUK20160708002] Firma z Wielkiej Brytanii produkująca specjalistyczne produkty do czyszczenia silników poszukuje
agentów, by pozyskać klientów na nowych rynkach zbytu. Produkty służą do czyszczenia turbosprężarek in-situ i pozwalają
uniknąć kosztownej naprawy silnika. Poszukiwani są partnerzy aktywni w branży napraw pojazdów. Firma proponuje
współpracę na podstawie umowy pośrednictwa handlowego.
[UK / BOUK20160708001] Brytyjskie MŚP poszukuje europejskich dystrybutorów i oferuje umowy licencyjne na nową,
innowacyjną i wszechstronną torbę na prezenty.
[UK / BOUK20160707001] Brytyjska firma pomaga studentom zagranicznym przeprowadzać się do Wielkiej Brytanii, oferuje
zakwaterowanie, edukację i inne usługi ułatwiające im aklimatyzację. Firma szuka szkół, konsultantów ds. edukacji,
programów stypendialnych i uczelni. Firma płaci prowizję za polecenie studentom jej usług.
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[UK / BOUK20160706002] Brytyjski dostawca globalnej usługi outsourcingowej w zarządzaniu gotówką, redukcji kosztów i
maksymalizacji dostępności poprzez optymalizację fizycznej gotówki dla instytucji, operatorów bankomatów i kantorów. Z
25 letnim doświadczeniem w zarządzaniu obrotem gotówki, firma łączy zaawansowane modelowanie z ich
wysokowykwalifikowanym zespołem w analizach matematycznych. Firma poszukuje agentów handlowych lub
usługodawców do wdrożenia systemu prognozowania gotówki i składania zamówień.
[UK / BOUK20160705002] Brytyjska firma zaprojektowała innowacyjne jednorazowe filiżanki do kawy z przykrywką z
otworem, które pozwalają klientom dodać cukier lub mleko do napoju i skorzystać z zintegrowanego mieszadełka do
rozmieszania składników. Firma poszukuje dystrybutorów do sprzedaży ich produktów w sklepach z kawą w Niemczech,
Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.
[UK / BOUK20160704003] Brytyjska firma z siedzibą w północno-wschodniej Anglii, która zajmuje się projektowaniem i
produkcją bezzałogowych pojazdów (UAV) o masie do 7kg stosowanych do badań gruntów i mających zastosowanie w
rolnictwie poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. Przedsiębiorstwo jest szczególnie zainteresowane
pozyskiwaniem partnerów w Ameryce Północnej, Południowej oraz Europie Wschodniej.
[UK / BOUK20160704002] Firma z Londynu opracowała narzędzie do wspomagania procesu uczenia i poznawania dla
dzieci z autyzmem, dysleksją, zespołem Downa, niemotą i innymi trudnościami wliczając analfabetyzm i niedouczenie.
Rozszerzając dostęp do edukacji dla wszystkich dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i okoliczności, narzędzie to może
być dostosowane do formalnych i nieformalnych środowisk z natychmiastowym dostępem. Firma poszukuje partnerów do
zawarcia umowy usług dystrybucyjnych.
[UK / BOUK20160629002] Brytyjska firma świadczy profesjonalne usługi projektowania cyfrowego. Ich wiedza obejmuje
począwszy od strategii Marketingu Mediów Społecznościowych po projektowanie stron internetowych. Ich rozwiązania są
dostosowane do nowych firm, małych i dużych przedsiębiorstw. Firma oferuje swoje usługi dla brytyjskich klientów
krajowych i międzynarodowych oraz poszukuje umów dotyczących usług.
[UK / BOUK20160628003] Brytyjska firma opracowała system bezpieczeństwa pojazdu, w którym mobilna aplikacja
współdziała z systemem samochodu, aby zapobiec kradzieżom. Bezpieczeństwo produktu nie może być zawiedzione w
żadnej z następujących sytuacji: klonowanie kluczyka, kradzież portu OBD, działanie zagłuszaczy, zniszczenie systemu lub
odcięcie zasilania, złamanie hasła itp. Firma poszukuje partnerów biznesowych do reprezentacji produktu w ramach umowy
handlowej.
[UK / BOUK20160628002] Zlokalizowana w Wielkiej Brytanii firma stworzyła rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa
pojazdów, w którym mobilna aplikacja współpracuje z wbudowanym w samochodzie systemem bezpieczeństwa, aby
zapobiegać kradzieżom samochodów. Bezpieczeństwo produktu nie może być zagrożone w żadnej z następujących sytuacji:
"sklonowanie" klucza, przejęcie złącza OBD, wykorzystanie jammera, uszkodzenie systemu lub odcięcie zasilania, złamanie
hasła itp. Brytyjska firma poszukuje partnerów do sprzedaży swoich produktów na podstawie umowy dystrybucji.
[UK / BOUK20160622001] Brytyjska firma, z siedzibą w Londynie, specjalizuje się w produkcji formowanego akrylu i paneli
PCV, które mogą być instalowane na istniejących płytkach lub jakiejkolwiek innej powierzchni. Ich produkty są o 40% tańsze i
o 20% bardziej efektywne termicznie od zwykłych paneli. Brytyjska firma poszukuje partnerów biznesowych do sprzedaży ich
produktów w ramach umowy dystrybucyjnej.
[UK / BOUK20160621003] Brytyjska firma produkuje odlewane płytki z akrylu i PCV, które można instalować na każdej
powierzchni oraz na innych płytkach. Płytki te są 40% tańsze i posiadają 20% lepsze właściwości izolacyjne niż zwykłe płytki.
Firma z poszukuje partnerów biznesowych w ramach spółki joint venture lub umowy finansowej.
[UK / BOUK20160606001] Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów innowacyjnych nadmuchiwanych przenośnych siedzisk
dla dzieci, idealnych do samochodów z wypożyczalni, taksówek lub autokarów w czasie wycieczek szkolnych. Firma jest
szczególnie zainteresowana wejściem na rynek akcesoriów samochodowych.
[UK / BOUK20160601002] Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i dystrybucją niezawodnych,
wytrzymałych i bezprzewodowych czujników geotechnicznych na potrzeby sektora kolejowego, górniczego i budowlanego
poszukuje dystrybutorów na światowe rynki. Dzięki unikalnej komunikacji bezprzewodowej oraz wydajności energetycznej
polegającej na wykorzystaniu energii słonecznej czujniki są łatwe w zastosowaniu i umożliwiają stosowanie wizualizacji w
czasie rzeczywistym.
[UK / BOUK20160118001] Brytyjska firma zajmująca się doradztwem w zakresie infrastruktury poszukuje reprezentantów,
którzy pomogą jej wejść na rynki zagraniczne. Firma oferuje usługi doradztwa w zakresie budownictwa, aby pomóc
odbiorcom końcowym uzyskać oszczędności za pomocą wiedzy eksperckiej.
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Jeśli jesteś zainteresowany(a) wybraną ofertą, prosimy o podanie wybranych
numerów referencyjnych w formularzu na stronie internetowej:
http://westpoland.pl/baza-ofert/
lub kontakt z najbliższym ośrodkiem Enterprise Europe Network (http://westpoland.pl/kontakt/)

Adresy ośrodków Enterprise Europe Network – Polska Zachodnia:

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław, tel. 71 320 3318
mail: een@wctt.pl www: www.wctt.pl
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój, tel. 74 648 0450
www: www.darr.pl
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Syrkiewicza 6, 66-002 Nowy Kisielin, tel. 504 070 274
www: www.cptt.uz.zgora.pl
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu
ul. Damrota 4, 45-064 Opole, tel. 77 456 5600
www: www.een.opole.pl
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. 61 827 9746
www: www.ppnt.poznan.pl
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 6058
www: www.kip.kalisz.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, tel. 63 245 3095
www: www.arrkonin.org.pl
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin, tel. 91 449 43 54
www: www.innowacje.zut.edu.pl
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, tel. 91 433 0220
www: www.zsrg.szczecin.pl

Listę wszystkich polskich ośrodków Enterprise Europe Network
znajdą państwo pod adresem
http://een.org.pl/index.php/kontakt.html
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