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BRRO20170525001 Rumuńska firma zajmująca się badaniami i rozwojem doświadczalnym w
dziedzinie nauk przyrodniczych i inżynieryjnych jest zainteresowana importem urządzeń do produkcji
wody alkalicznej na sprzedaż zarówno władzom publicznym, jak i firmom prywatnym. Firma oferuje
umowy dotyczące produkcji i dystrybucji.
BRTR20170606001 Turecka firma zajmująca się importem i eksportem szerokiej gamy towarów
konsumpcyjnych i przemysłowych, w tym materiałów budowlanych i żywności, oferuje dystrybucję
produktów dla niemowląt w Turcji.
BRUK20170621001 Brytyjska firma zaprojektowała innowacyjny produkt szkolny, butelkę wody,
która mieści się w kieszonce na butelkę. Ze względu na zwiększony popyt firma stara się znaleźć
nowego producenta zarówno worków wodoodpornych, jak i butelek z tworzywa sztucznego.
BRBE20170601001 Belgijska firma funkcjonująca od 2016 roku posiada specjalistyczny sklep online
handlujący różnego rodzaju produktami dziecięcymi i niemowlęcymi oraz ubraniami. Firma bierze
pod uwagę czynnik organiczny produktów. Firma poszukuje europejskich partnerów, którzy będą
projektować i produkować certyfikowane ubrania dziecięce (0-12 lat) i akcesoria z marką/logo firmy.
Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
BRBG20170608001 Bułgarska firma zajmuje się dystrybucją i sprzedażą części samochodowych do
europejskich, koreańskich, japońskich samochodów, ciężarówek i maszyn specjalnych. Firma
poszukuje nowych dostawców części zamiennych w ramach umów dystrybucyjnych lub umów
handlowych.
BRBG20170613002 Bułgarska firma jest importerem drutów do spawania,
materiałów
spawalniczych, ściernych i urządzeń spawalniczych oraz taśmociągów gumowych dla przemysłu
wydobywczego. Firma poszukuje producentów taśmociągów gumowych ze stalowym wykończeniem
w celu dystrybuowania ich na rynek bułgarski. Firma jest zainteresowana wyłączną dystrybucją.
Potencjalni partnerzy powinni pochodzić z Europy, najlepiej z regionu Bałkanów.
BRDE20170502001 Niemiecka firma produkująca łodzie dla sektora rekreacyjnego poszukuje
partnera w Polsce do umowy o podwykonawstwo w zakresie laminowania, montażu i wykończenia.
Łodzie są małe o długości 4,50-7.20 m z silnikami zaburtowymi.
BRDE20170622001 Niemieckie mikroprzedsiębiorstwo handluje online strojami odświętnymi dla
chłopców, dziewczynek, niemowląt, nastolatków na takie okazje jak chrzciny, komunie, przyjęcia
ślubne itp. Firma oferuje umowę produkcyjną firmom odzieżowym i poszukuje dostawców takich
strojów w dobrej jakości i cenie.
BRDK20170607001 Mały start up z Kopenhagi z doświadczeniem w projektowaniu tekstyliów
poszukuje producentów pościeli w oparciu o użycie druku cyfrowego na bawełnie. Firma oferuje
umowę produkcyjną.

BRDK20170615001 Duńska firma zbudowała silną pozycję sprzedaży online sprzedając odzież
damską z naciskiem na trwałość i nowoczesne wzory. Firma poszerza zakres swoich produktów i
poszukuje w tym celu producenta ręczników wykonanych z organicznej bawełny/włókien Tencel, z
którym podpisze umowę produkcyjną.
BRDK20170616001 Młoda firma projektowa z Kopenhagi (Dania) opracowała prototypy nosidełka i
poszukuje europejskich firm, które byłyby w stanie je produkować używając organicznej bawełny z
nadrukami w oparciu o umowę produkcyjną.
BRES20170322001 Hiszpańska firma jest zainteresowana mrożonymi produktami cukierniczymi w
celu dystrybuowania ich na swoim rynku, w związku z czym poszukuje dostawców z Francji , Włoch,
Polski, Belgii i Portugalii.
BRFR20170607001 Francuska firma zajmująca się projektowaniem silników elektrycznych i
generatorów szuka podwykonawców w tym samym sektorze, w Europie. Firma ta dostosowuje
produkty o różnych wariantach dostosowanych do wymagań klientów i chce rozszerzyć swoje
rozwiązania i wiedzę fachową.
BRHU20170530001 Węgierskie MŚP, które działa w obszarze dystrybucji produktów związanych ze
zdrowiem (urządzenia medyczne, suplementy diety) jest otwarte na różnorodne możliwości
współpracy oparte na pośrednictwie handlowym. Firma poszukuje nowych produktów w celu
poszerzenia oferty asortymentowej głównie o nutraceutyki i urządzenia medyczne. Firma poszukuje
partnerów w krajach UE i Szwajcarii.
BRIE20170302001 Irlandzka firma poszukuje obecnie odpowiedniego partnera produkcyjnego z
naciskiem na zdolność wypełniania płynem toreb w procesie pakowania. Partner produkcyjny musi
posiadać doświadczenie w produkcji wstępnie wypełnianych płynów w warunkach aseptycznych. Pod
uwagę brane są wszystkie kraje europejskie z wyłączeniem Wielkiej Brytanii. Ta irlandzka firma
opracowuje kampanie sprzedażowe w celu promocji swojej marki mrożonej kawy na sprzedaż w
różnych punktach sprzedaży żywności.
BRIN20170531001 Indyjska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem handlowym dąży do importu
żywności ekologicznej i produktów dla niemowląt z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji. Poszukiwanymi produktami są ciastka, ciastka
ryżowe, batoniki owocowe, sery, środki do pielęgnacji skóry i inne nieprzetworzone produkty dla
dzieci.
BRIT20160330002 Włoska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu, produkcji i
rozwoju wymienników ciepła poszukuje partnerów do umowy o podwykonawstwo w zakresie
produkcji rur, przewodów i cewek w tych wymiennikach.
BRLV20170607001 Łotewska firma produkująca damskie obuwie poszukuje do współpracy
producentów butów skórzanych w małych ilościach w oparciu o umowę produkcyjną. Potencjalny
partner powinien być w stanie dostarczyć buty o różnorodnych obcasach, wykonane z różnych
materiałów i kombinacji użytych materiałów, w które będą wyposażone.
BRPT20170221001 Portugalska firma produkująca ekologiczny olej napędowy z olejów roślinnych
poszukuje dostawców olejów jadalnych (UCO), którzy mogą zebrać zużyty olej kuchenny z restauracji,
hoteli i innych miejsc do tego przeznaczonych.
Firma jest zainteresowana umową handlową lub umową dotyczącą usług dystrybucyjnych.

BRPT20170426001 Firma portugalska z wyspy Madera specjalizująca się w produkcji tradycyjnych
regionalnych ciasteczek i herbatników poszukuje dostawców zmielonych przypraw takich jak: gałka
muszkatołowa, goździki, anyż cynamon w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej.
BRPT20170529001 Portugalska firma z sektora budowlanego poszukuje nowych dostawców
odpowiednich materiałów budowlanych i sprzętu takich jak domy drewniane, energia odnawialna,
ekologiczne materiały budowlane w celu ukończenia nowego projektu efektywnego budownictwa.
Firma poszukuje także specjalistycznych usług architektonicznych NZEB (inteligentnych budynków
energooszczędnych) lub standardowych budynków pasywnych. Firma jest zainteresowana
nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę usługową lub umowę o podwykonawstwo.
BRRO20170521001 Rumuńska firma specjalizująca się w przetwórstwie świeżych owoców i warzyw
przez szybkie zamrażanie poszukuje producentów świeżych warzyw (groch, zielona fasola, papryka,
brokuły i kalafior) w celu zawarcia długoterminowej współpracy opartej na umowie o świadczenie
usług dystrybucji.
BRRO20170523001 Rumuńska firma działająca jako dystrybutor na rynku materiałów grzewczych i
wyposażenia poszukuje producentów konwencjonalnych lub innowacyjnych rozwiązań grzewczych
do współpracy w oparciu o umowę dystrybucyjną.
BRSE20160728001 Szwedzka firma poszukuje producentów ubrań dostosowanych dla osób
niepełnosprawnych w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie. Poszukiwani są partnerzy, którzy będą w
stanie produkować małe ilości i są rzetelni biorąc pod uwagę czas produkcji i dostawy. Produkty
początkowo byłyby sprzedawane w Skandynawii, jednakże firma poszukuje nowych rynków co będzie
uwarunkowane rozwojem i powodzeniem produktów.
BRSE20170613001 Szwedzka firma działająca w obszarze wystroju wnętrz poszukuje producentów
szklanych cylindrów (części składowe wazonu własnego projektu). Firma poszukuje producenta,
który zaoferuje konkurencyjną cenę i będzie w stanie spełnić określone wymagania produkcyjne.
BRSE20170620001 Szwedzka firma poszukuje producenta w Europie Centralnej i Wschodniej do
produkcji naturalnych środków ochrony przeciwsłonecznej opartych na trzech składnikach (wosk
pszczeli, olej kokosowy, tlenek cynku). Nakład produkcyjny dla pierwszego zamówienia wyniesie 510,000 opakowań co równa się 150-300 litrom płynnego preparatu przeciwsłonecznego, który musi
być pakowany w opakowania po 30 ml każdy. Mile widziane doświadczenia partnera zagranicznego
w produkcji kosmetyków opartych na wosku i bez użycia konserwantów.
BRUK20170208002 Brytyjska firma sprzedająca drony z innowacyjną opatentowaną technologią
poszukuje producenta lub dostawcy małych, lekkich serwomechanizmów o dużym momencie
obrotowym lub bezpośrednich silników napędowych ze zintegrowanym położeniem kątowym w
oparciu o umowę produkcyjną.
BRUK20170512001 Firma brytyjska dostarcza meble do szerokiej gamy wymagających środowisk i
poszukuje partnera produkcyjnego do produkcji płaskich paneli do szafek z MDF i frontów szuflad
pokrytych folią winylową oraz płaskich paneli do szafek MFC (płyty wiórowe).
BRUK20170609001 Brytyjski dystrybutor specjalizujący się w produktach pielęgnacyjnych do włosów
poszukuje możliwości opracowania własnej marki szamponów, odżywek i preparatów leczniczych.
Firma poszukuje producentów takich artykułów w celu podpisania umowy produkcyjnej; wymagane
są certyfikaty/badania potwierdzające, że produkty są bezpieczne dla ludzi i mogą być sprzedawane
w Europie.
BRUK20170609002 Brytyjska firma specjalizująca się w technologii małego urządzenia znajdującego
się wewnątrz poduszki, które używa zróżnicowanego alarmu w celu wybudzenia osoby ze snu,

poszukuje partnera produkcyjnego do zawarcia z nim umowy produkcyjnej lub współpracy na
zasadzie joint venture w celu pomocy w budowie, testowaniu i dystrybuowaniu tych urządzeń.
BRUK20170612001 Brytyjska firma opracowała unikatowy sposób generowania energii dla
oświetlenia domowego i komercyjnego poprzez wykorzystanie sieci bezprzewodowej i poszukuje
obecnie partnera do produkcji ich urządzenia w oparciu o umowę produkcyjną lub joint venture.

