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BRCZ20170302001 Czeska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji materiałów medycznych,
urządzeń i akcesoriów, z dobrą znajomością lokalnego rynku socjalnego, oferuje swoje usługi jako
dystrybutor w tej branży. Firma poszukuje producentów lub dostawców aromatycznych oczyszczaczy
powietrza, produktów dezynfekcyjnych i materiałów medycznych, najlepiej z krajów Europy
Środkowej i Południowo-Wschodniej.
BRDE20170214001 Niemiecka firma specjalizująca się w projektowaniu i integracji nowoczesnych
systemów zautomatyzowanych dla przemysłu motoryzacyjnego poszukuje producenta z Europy
Wschodniej do umowy produkcyjnej. Potencjalni partnerzy powinni mieć doświadczenie w obróbce
mechanicznej, frezowaniu, spawaniu w celu produkcji zamawianych przez firmę części.
BRDE20170303001 Niemiecka firma z obszaru tworzenia aplikacji internetowych, infrastruktury IT,
geoinformatyki, poszukuje partnerów w celu zlecenia im programowania aplikacji z geoinformacją
i mapami cyfrowymi. Firma projektuje, wdraża i uruchamia aplikacje biznesowe z danymi
geograficznymi, a także geoportalami. Firma oferuje również współpracę na zasadzie umowy
o podwykonawstwo. Klientami firmy są firmy transportowe, administracja publiczna, związki i firmy
międzynarodowe.
BRDK20170307001 Duńska firma z sektora zabawek dziecięcych poszukuje partnera do produkcji
drewnianych i tekstylnych zabawek poza Danią w oparciu o umowę produkcyjną. Najlepiej, jeśli
partner produkcyjny będzie pochodził ze Wschodniej lub Centralnej Europy.
BRDK20170309001 Duńska firma poszukuje możliwości przeniesienia swojej produkcji narzędzi
ogrodniczych z Chin do Europy i dlatego jest zainteresowana współpracą z producentem
doświadczonym w produkcji wysokiej jakości narzędzi ogrodniczych w oparciu o umowę produkcyjną.
Firma poszukuje partnera w Polsce, na Słowacji lub w innym państwie Europy Wschodniej lub
Środkowej.
BRFI20170223001 Fińskie zakłady inżynierskie produkujące systemy i zawory centralne do użytku
przemysłowego poszukują nowych europejskich dostawców zaworów kulowych, siłowników
pneumatycznych i wyłączników krańcowych. Firma jest także zainteresowana znalezieniem
europejskiego podwykonawcy to toczenia kształtowego. Przewidywany rodzaj współpracy to umowa
produkcyjna lub umowa o podwykonawstwo.
BRFR20170126001 Firma inżynieryjna z Francji specjalizująca się w rozwijaniu rozwiązań
mechatronicznych i wbudowanych systemów dla branży zdrowia poszukuje nowych produktów
(systemów mechatronicznych, czujników, systemów wbudowanych). Firma oferuje dostęp do rynku
francuskiego nowym partnerom z Europy na zasadzie umowy dystrybucyjnej.

BRFR20170301001 Francuska firma zajmująca się reprezentowaniem i sprzedażą produktów
zagranicznych firm z branży spożywczej oferuje swoje usługi jako agent.
BRIE20170127001 Irlandzka firma specjalizująca się w naprawie smartphonów i tabletów poszukuje
dystrybutorów, którzy będą dostarczać smartphone'y, tablety i akcesoria. Firma jest również
zainteresowana producentami ochronnego szkła hartowanego do wyświetlaczy w celu zawarcia
umowy dystrybucji.
BRIL20170122001 Izraelska firma handlowa, działająca od 5 lat, szuka akcesoriów kempingowych
i produktów związanych z gazem do użytku domowego i przemysłowego. Firma oferuję umowę
agencyjną.
BRIT20170317001 Włoska firma opracowała innowacyjną gamę urządzeń, które redukują ruchy
silnika i kalibrują emisje przepływu gazów wytwarzanych przez silniki spalinowe. Dzięki tym
właściwościom redukowane jest zużycie paliwa w każdym rodzaju silnika powodując przy tym także
redukcję emisji szkodliwych gazów. Firma poszukuje partnera zagranicznego do umowy produkcyjnej.
Partner powinien być w stanie ulepszyć i uprzemysłowić urządzenie.
BRLT20170228001 Litewska agencja nieruchomości, prowadząca działalność od 1993 roku w celu
wzmocnienia swojej marki poszukuje dużej światowej agencji nieruchomości w celu współpracy na
zasadzie joint venture, franczyzy, umowy agencyjnej.
BRRO20170216001 Rumuńska firma zajmująca się kreowaniem marki i produktami promocyjnymi.
Firma szuka producentów butów typu tenisówki/trampki/klapki/płócienne. Buty powinny mieć
elastyczną podeszwę z gumy lub materiału syntetycznego a pozostała część z materiału. Buty
sportowe dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Współpraca na zasadzie podwykonawstwa w małych,
regularnych partiach.
BRRO20170224001 Rumuńska hurtownia sprzedająca naturalne produkty spożywcze i superfood
szuka producentów i/lub dostawców w celu zakupu dużej ilości produktów. Firma oferuje
dystrybucję.
BRRU20170124004 Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji mebli biurowych
i mieszkalnych poszukuje producentów okuć meblowych i artykułów wyposażenia wnętrz w oparciu
o współpracę na zasadzie umowy produkcyjnej.
BRRU20170201002 Rosyjski producent elastycznych opakowań biodegradowalnych szuka dostawców
dużej i małej gęstości polietylenu w celu zawarcia umowy produkcyjnej.
BRRU20170201003 Rosyjska firma specjalizująca się w szyciu na miarę odzieży męskiej poszukuje
partnerów zagranicznych do wykonania swoich zleceń w oparciu o wymagania jakościowe i warunki
produkcji na zasadzie umowy produkcyjnej, dystrybucyjnej lub franczyzy.
BRRU20170206001 Rosyjska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją mebli biurowych
i domowych szuka producentów okuć i elementów wystroju wnętrz do współpracy na zasadzie
umowy produkcyjnej.
BRRU20170207001 Rosyjska firma specjalizuje się w sprzedaży plandek szuka producentów plandek
i pokryć w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej lub agencyjnej.

BRRU20170213001 Rosyjska firma budowlana zajmująca się budownictwem obiektów cywilnych
i przemysłowych poszukuje producentów dźwigów do współpracy w ramach umowy handlowej.
BRSE20170302001 Szwedzka firma z branży zielarskiej zajmująca się terapią żywieniową poszukuje
producenta ziół, który 1) dostarczy wybrane zioła, i/lub 2) wyprodukuje ziołowe suplementy zgodnie
z recepturą firmy. Preferowany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
BRUK20170105001 Brytyjski producent motocykli i technologii do napędów do innych pojazdów
elektrycznych poszukuje producenta lub dostawcy części, które brytyjska firma mogłaby
dystrybuować innym producentom z branży motoryzacyjnej w Wielkiej Brytanii. Firmę interesują
szczególnie, silniki, sterowniki, wyświetlacze, ładowarki do e-motorowerów itp. Firma oferuje różne
formy współpracy: umowę agencyjną, dystrybucyjną, franczyzową lub licencyjną.
BRUK20170201002 Brytyjska firma z 13-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej oferuje
umowę dystrybucji dostawcom wysokiej jakości akcesoriów samochodowych związanych
z siedzeniami, kierownicą, drążkiem zmiany biegów, stylingiem zewnętrznym itp. Firma posiada sieć
dystrybucyjną i bazę klientów końcowych w wielkości 25000 klientów. Firma rozwinęła również
stronę do handlu internetowego, która umożliwia przyjmowanie zamówień z całego świata.
BRUK20170215001 Brytyjski dystrybutor części zamiennych i akcesoriów dla skuterów poszukuje
dostawcy lub producenta części do skuterów Vespa i Lambretta do długoterminowej współpracy.
BRUK20170220001 Brytyjska firma z małą gamą ręcznie robionych, naturalnych, organicznych,
wegańskich produktów pielęgnacyjnych do skóry i włosów poszukuje partnerów, będących w stanie
opracować wysokiej jakości produkty pod marką własną w oparciu o umowę produkcyjną.
BRUK20170227001 Brytyjska firma z ugruntowaną pozycją specjalizuje się w naprawie i regeneracji
kieszonkowych narzędzi tnących oraz w produkcji nowych narzędzi. Firma działa w sektorze
produkcji, głównie w branży metalowej jak np. branża lotnicza, nuklearna, motoryzacyjna, ropy
naftowej i gazu. Firma jest zainteresowana współpracą z partnerami zagranicznymi na zasadzie
reprezentacji europejskich firm, które oferują unikatowe oprzyrządowanie lub powiązane działalności
w oparciu o umowę agencyjną.
BRUK20170303001 Brytyjski sklep internetowy specjalizujący się w odzieży dziecięcej i dziecięcych
akcesoriach podróżniczych poszukuje możliwości poszerzenia swojej oferty o kremy i szampony.
Firma poszukuje europejskich producentów, z którymi zakłada współpracę na zasadzie umowy
produkcyjnej. Wymagane są certyfikaty/badania potwierdzające, że produkty są bezpieczne dla dzieci
i mogą być sprzedawane w Europie.
BRUK20170313001 Brytyjska firma projektuje systemy gier, zestawy słuchowe, ładowarki, kable,
posiada licencję z Sony i innymi wiodącymi markami konsol. Firma poszukuje producenta w Polsce
lub na Węgrzech do produkcji ww. produktów.

