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BRHR20171019001 Ta chorwacka firma poszukuje producentów ziół - ekologicznych ziół i roślin
leczniczych, do stosowania w swoich produktach końcowych, takich jak herbaty i mieszanki herbat,
ekologiczne nalewki i produkty w kapsułkach oparte na ziołach leczniczych. Przewiduje się
współpracę w ramach umowy produkcyjnej.
BRHU20171026001 Węgierski producent ziół ekstrahowanych w oleju, suplementów diety i żywności
funkcjonalnej poszukuje europejskich producentów tłoczonego na zimno oleju z nasion. Poszukiwany
rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
BRRO20170913001 Rumuńska firma komercjalizująca produkty farmaceutyczne poszukuje
partnerów, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w Rumunii na podstawie umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych. Firma koncentruje się na produktach farmaceutycznych, takich jak
suplementy diety, kosmetyki i dermokosmetyki.
BRRO20171115001 Rumuński producent kosmetyków naturalnych poszukuje producentów
i dystrybutorów, którzy dostarczą surowce do produkcji produktów rumuńskiej firmy. Współpraca
z partnerami międzynarodowymi będzie oparta na umowach dotyczących produkcji lub dystrybucji.
BRSE20171109001 Szwedzka firma specjalizująca się w dystrybucji, sprzedaży i działalności
marketingowej produktów żywnościowych i nieżywnościowych, oferuje swoje usługi jako pośrednik
handlowy producentom ekologicznych, organicznych, wegańskich i bio produktów gotowych wejść
na szwedzki rynek. Spółka oferuje umowy dystrybucyjne i handlowe w celu poszerzenia portfolio
produktów.
BRSE20171116001 Szwedzka firma sprzedająca produkty opakowaniowe dla przemysłu fast food
poszukuje producenta wytwarzającego nową gamę opakowań jednorazowych. Nowe produkty
powinny być wykonane z bio-plastików lub materiałów pochodzących z recyklingu. Docelowymi
rynkami zbytu są m. in. kraje bałtyckie, Europa Wschodnia, Wielka Brytania, Włochy, Francja,
Hiszpania.
BRSI20171107001 Niewielka słoweńska firma z regionu Primorska specjalizuje się w produkcji
innowacyjnych lamp LED przeznaczonych dla muzeów, do gablot, salonów, restauracji i barów.
Spółka opracowuje obecnie nowe oświetlenie LED. Firma poszukuje producenta lub dostawcy
określonych profili aluminiowych typu J/U. Firma oferuje umowę produkcyjną.

BRIT20170928001 Włoski przedstawiciel handlowy z ugruntowaną siecią dystrybucji i rozległym
marketingiem oraz wiedzą techniczną w zakresie infrastruktury miedzianej i światłowodowej pragnie
rozszerzyć kontakty za granicą z producentami lub dostawcami kabli i komponentów miedzianych
i światłowodowych, akcesoriów i usług w celu sprzedaży i reprezentacji marketingowej na włoskim
rynku telekomunikacyjnym.

Firma zainteresowana jest umową handlową z wyłącznością opartą na rynkach wertykalnych lub na
konkretnych klientach.
BRTR20161223001 Turecki dystrybutor artykułów sanitarnych, takich jak umywalki, sedesy, wanny,
brodziki i akcesoria łazienkowe i instalacyjne, takie jak krany, zbiorniki toaletowe i zawory do
systemów dystrybucji wody, szuka nowych produktów z Europy, aby rozszerzyć swoje portfolio
produktów w celu dystrybucji na rynek turecki.
BRDE20171120001 Młoda niemiecka firma typu spin-off zajmuje się produkcją stosów baterii
przepływowych redox, tzw. redox flow-stacków dla przemysłu akumulatorowego. W celu zwiększenia
skali działalności produkcyjnej poszukują oni podwykonawcy zajmującego się cięciem folii w małych
ilościach.
BRFI20171109001 Lider na fińskim rynku, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji elastycznych
profili z gumy, elastomeru termoplastycznego (TPE) i silikonu, poszukuje podwykonawcy w zakresie
flokowania i powlekania politetrafluoroetylenu (PTFE): materiałów, maszyn, metod produkcji
własnej. Poszukiwani są partnerzy z Polski, Czech i Włoch.
BRFI20171109002 Fińskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkcji
elastycznych profili wykonanych z gumy, elastomeru termoplastycznego (TPE) i silikonu poszukuje
producentów taśm laminowanych termicznie do własnej produkcji. Szukany klej aktywowany ciepłem
powinien gwarantować trwałe połączenie, zwłaszcza w przypadku uszczelnień wykonanych z
monomeru etylenowo-propylenowo-dienkowego (EPDM) i kauczuku termoplastycznego elastomeru
(TPE). Poszukiwani są partnerzy do umowy produkcyjnej w Niemczech, Polsce, Czechach, Włoszech i
Francji.
BRFR20171023001 Francuski dystrybutor sprzętu ogrodniczego specjalizujący się w dystrybucji
wysokiej klasy ekologicznych urządzeń i akcesoriów ogrodniczych, chce poszerzyć i urozmaicić swoją
ofertę produktową i poszukuje producentów, hurtowników lub dostawców nowych produktów
związanych z ogrodnictwem, aby zaproponować swoje usługi dystrybucyjne w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRHU20170322001 Średniej wielkości przedsiębiorstwo zostało założone w 2014 roku na Węgrzech.
Jego głównym przedmiotem działalności jest hurtowa sprzedaż podstawowych surowców do
produkcji artykułów spożywczych, które są głównie importowane z zagranicy. Spółka poszukuje
nowych dostawców w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRNL20171108001 Holenderska firma jest aktywna w handlu drobnym sprzętem mleczarskim. Firma
pomaga małym przedsiębiorcom w rozpoczęciu produkcji serów lub produkcji świeżych produktów
mlecznych (mleko, jogurt, masło itp.). Poszukuje firmy, która będzie mogła produkować podstawowy
sprzęt mleczarski pod własną marką, zaczynając od małych zbiorników procesowych ze stali
nierdzewnej (60-200 litrów).
BRNL20171124001 Kreatywna holenderska firma z siedzibą w Holandii projektuje i produkuje całą
gamę drewnianych zabawek dla dzieci. Do produkcji kolekcji zabawek firma poszukuje nowego
partnera produkcyjnego, który jest zainteresowany współpracą w ramach umowy produkcyjnej.
BRPT20171102001 Portugalskie firma z sektora MŚP z ponad 9-letnim doświadczeniem w analizie
technicznej, projektowaniu, usługach doradczych dla użytkowników końcowych / inwestorów oraz
wdrażaniu projektów w zakresie efektywności energetycznej poszukuje nowych innowacyjnych
produktów (sprzęt kontrolny i oprogramowanie, czujniki i urządzenia pomiarowe), aby rozszerzyć
portfolio swoich produktów. Firma poszukuje podmiotów prywatnych lub publicznych do zawarcia
umowy handlowej.

BRSE20171019001 Szwedzki projektant zaprojektował podgrzewaną poduszkę i szal. Prototypy będą
gotowe na początku 2018 r. Projektant poszukuje obecnie jednego lub dwóch producentów
z doświadczeniem w pracy z wyrobami włókienniczymi nadającymi się do podgrzewania, którzy złożą
i przyszyją poduszkę do siedzenia i/lub dzianinę oraz przyszyją szal zgodnie ze specyfikacją
projektanta. Preferowane jest również, aby producenci mieli zasoby do nadruku na materiałach
włókienniczych. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
BRSE20171102001 Szwedzka firma specjalizująca się w dekoracji i modzie dla dzieci poszukuje
producenta tkanin ekologicznych, oferującego również rozwiązania w zakresie druku. Docelowymi
rynkami zbytu są: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Bułgaria, Rumunia i Turcja.
BRTW20170801001 Tajwański importer i hurtownik medyczny poszukuje nowych urządzeń
medycznych, chirurgicznych i szpitalnych na całym świecie, aby rozszerzyć swoje portfolio. Firma
poszukuje producentów produktów w celu współpracy w ramach umowy handlowej.
BRUK20171110001 Wiodąca brytyjska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją, dostawą i
montażem systemów blokowania pojazdów poszukuje partnerów produkcyjnych o wysokiej jakości.

