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BRBE20170515001 Belgijska firma handlowa sprzedaje produkty ogrodowe i poszukuje partnerów do
produkcji metalowych elementów ze stali kortenowskiej (CORTEN).
BRBG20170316002 Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży hurtowej suszonych
owoców i warzyw szuka dostawców: jabłek, brzoskwiń, moreli, pomidorów i papryki. Firma oferuje
umowę agencyjną.
BRCY20170203001 Cypryjska firma zajmująca się importem i dystrybucją nabiału, jajek, oleju,
tłuszczy i innych produktów poszukuje producentów.
BRKR20170419001 Firma z Korei Południowej specjalizująca się w handlu materiałami spożywczymi
szuka europejskich dostawców. Firma działa w tej branży od 2014 roku i oferuje umowę dystrybucji.
BRRO20170510002 Rumuński dystrybutor materiałów budowlanych poszukuje producentów do
współpracy w ramach umów dystrybucyjnych.
BRSG20170403001 Firma z Singapuru poszukuje dostawcy orzechów, suszonych owoców, chipsów i
innych rodzajów przekąsek z różnych krajów w Europie, aby zaspokoić potrzeby związane z produkcją
w ramach outsourcingu lub umowy o świadczenie usług produkcyjnych.
BRCN20170322001 Chińska firma założona w 2013 roku z kapitałem zakładowym 60 mln $, posiada
pełną sieć logistyczną: kolejową, drogową, morską i lotniczą. Firma importuje wiele wysokiej jakości
produktów z UE do Chin i chce rozwinąć import w szczególności produktów niemieckich. Firma
oferuje umowę agencyjną.
BRIT20160330001 Włoska firma założona w 2008r. specjalizuje się w dystrybucji produktów
przemysłowych, narzędzi, małych maszyn i wyposażenia dla klientów włoskich. Firma oferuje swoje
usługi jako agent lub dystrybutor.
BRUK20170427001 Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje doświadczonego producenta ceramiki do
produkcji sanitariatów na podstawie umowy outsourcingowej lub produkcyjnej. Firma zleci produkcję
umywalek, bidetów, sedesów w stylu tradycyjnym.
BRUK20170505001 Brytyjska firma projektuje, produkuje i sprzedaje produkty z branży medycznej,
które używane są na co dzień przez ludzi starszych i niepełnosprawnych. Firma szuka innowacyjnych
produktów w celu dystrybucji.
BOUA20170406001 Ukraiński producent mebli tapicerowanych oferuje dystrybutorom szeroką gamę
mebli tapicerowanych - sofy, sofy modułowe, fotele, łóżka i materace dla dystrybutorów i chciałby
zawrzeć długoterminowe umowy dystrybucyjne z potencjalnymi partnerami. Firma jest w stanie
zaoferować europejski poziom jakości i wzornictwa, wykorzystując europejskie komponenty i
urządzenia produkcyjne.

BORO20170317001 Firma rumuńska specjalizuje się w produkcji i montażu konstrukcji metalowych i
obróbki skrawaniem. Produkuje spawane konstrukcje, zgrzewane i obrabiane metalowe podzespoły
oraz różne części obrabiane. Obszary zainteresowania to budowa, obróbka metali, przemysł
kamienny i ziemny, przemysł recyklingowy, technologia spożywcza, przemysł chemiczny i
infrastruktura, górnictwo, urządzenia naftowe, gazowe i energetyczne. Firma jest zainteresowana
zawarciem umowy o podwykonawstwo lub outsourcing.
BORO20170309001 Firma z Rumunii z ponad 10 letnim doświadczeniem na rynku usług
turystycznych szuka partnerów biznesowych takich jak agencje turystyczne czy touroperatorzy
zainteresowanych współpracą na zasadzie umowy usługowej.
BOPT20170320003 Portugalska firma działająca w sektorze spożywczym i producent regionalnych
tradycyjnych słodyczy, ciast i lodów poszukuje dystrybutorów lub agentów do bezpośredniej
sprzedaży i reprezentowania produktów na rynkach zagranicznych. Firma ta jest szczególnie znana ze
swoich słodkich jajeczek z Aveiro, które są miejscową specjalnością i chronionym oznaczeniem
geograficznym.
BOLT20170413001 Litewska firma specjalizuje się w produkcji plastikowych okien standardowych i
niestandardowych w kształcie i rozmiarze, na rynki europejskie i skandynawskie. Firma poszukuje
dystrybutorów, agentów handlowych i oferuje umowę podwykonawstwa.
BOJP20170426001 Japońska firma oferuje swoje usługi europejskim producentom, zainteresowanym
eksportem kosmetyków do Japonii. Jej usługi obejmują niezbędne badania oraz sprawdzanie składu
w celu ustalenia czy produkt spełnia japońskie normy bezpieczeństwa i jakości. Firmę informuje
również swoich klientów o wszelkich zmianach, których muszą dokonać przed wejściem na japoński
rynek. Firma oferuje usługi outsourcingu.
BOFR20170427002 Francuskie MŚP opracowało rozwiązanie dotyczące ochrony kabli miedzianych
przed kradzieżą. Firma poszukuje partnerów handlowych i/lub umów dystrybucyjnych w Czechach,
Niemczech, Polsce, Włoszech i Hiszpanii z agentami sprzedaży, dystrybutorami będącymi w relacjach
z firmami odpowiedzialnymi za utrzymanie techniczne przedsiębiorstw kolejowych i innymi
przewoźnikami, sieciami elektrycznymi lub telekomunikacyjnymi, dostawcami usług
telekomunikacyjnych i energetycznych, lotnictwa i innych przedsiębiorstw przemysłowych.
BOGE20170427001 Gruziński producent krajowych słodyczy, suszonych owoców i warzyw oraz
tradycyjnych słodyczy poszukuje nowych rynków w Europie. Firma poszukuje partnerów
dystrybucyjnych i przedstawicieli handlowych w celu wprowadzenia produktów firmy na nowe rynki,
zwłaszcza w krajach bałtyckich, w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii i Czechach.
BOUK20170120002 Renomowana szkoła języka angielskiego oferuje specjalistyczne kursy językowe
w Wielkiej Brytanii. Kursy łączą w sobie odpowiednio dobrany program i zakwaterowanie w
rodzinach goszczących co pozwala uczniom doświadczyć języka na każdym kroku oraz uczyć się
szybciej i w każdej sytuacji. Firma chce zawrzeć umowę usługową lub agencyjną.

