OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ZAGRANICZNYCH
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BRDE20171005001 Niemiecka firma specjalizuje się w handlu częściami zamiennymi do samochodów
osobowych, ciężarówek i autobusów, ciężkim sprzętem, dostawami dla przemysłu cementowego oraz
sprzętem wiertniczym do kopalni odkrywkowych i podziemnych (części oryginalne, a także części
OEM). Firma poszukuje dostawców części zamiennych do rozszerzenia swojej linii produktów i oferuje
umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRAT20160804001 Austriacka firma produkuje części do wentylacji, a także zajmuje się
przetwórstwem metali poszukuje firmy z branży przetwórstwa metali z doświadczeniem i
odpowiednimi zasobami w obróbce blachy do produkcji komponentów dla inżynierii mechanicznej.
Firma poszukuje partnera w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Polsce i Rumunii.
BRUK20171019001 Brytyjska firma specjalizuje się w wodoodpornych, wiatroodpornych,
oddychających ogrzewaczach nadgarstków i rąk zaprojektowanych głównie dla branży sportowej i
rekreacyjnej ale też dla branży medycznej. Firma oferuje umowę produkcyjną dla partnera, który
dostarczy materiał typu soft shell potrzebny do produkcji ogrzewaczy.
BRBE20171010002 Belgijski importer wina, który importuje wino z całego świata i dystrybuuje wino
do sektora HORECA, sektora detalicznego i do konsumentów bezpośrednio w Belgii i Holandii, chciałby
znaleźć wytwórnie win produkujące wina bezalkoholowe w celu zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRCZ20170830001 Ta czeska firma organizuje trasy koncertowe dla czeskich i zagranicznych orkiestr
muzycznych. Firma poszukuje obiektów noclegowych w Centralnej Europie z możliwością
pomieszczenia grupy ponad 30 osób. Poszukiwany partner do umowy outsourcingowej.
BRDE20170920002 Niemiecka firma z branży stolarskiej specjalizuje się w projektowaniu i produkcji
mebli do wnętrz. Firma koncentruje się na 3 typach pomieszczeń: masywnych drewnianych kuchniach,
saunach z łazienką/spa oraz meblach/meblach do zabudowy do salonu, sypialni i przedpokoju. Firma
poszukuje partnera produkcyjnego ze Słowenii, Czech, Polski, Rumunii i Bułgarii.
BRMD20170821001 Mołdawska firma specjalizująca się w budowie budynków jest zainteresowana
znalezieniem partnerów z krajów Unii Europejskiej lub Wspólnoty Niepodległych Państw w celu
utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa i realizacji projektu budowlanego oferującego nowoczesne
usługi medyczne.
BRNL20170821001 Ta holenderska firma specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży hurtowej
wyposażenia wnętrz sklepów na holenderskim rynku detalicznym. Firma pragnie wzbogacić swoje
portfolio produktów i poszukuje producentów wyposażenia wnętrz sklepowych i komponentów,
którzy są zainteresowani sprzedażą swoich produktów na rynku holenderskim. Współpraca oparta na
umowie handlowej lub umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BRNL20170927001 Nowa holenderska marka bielizny nocnej z kolekcją dla młodych kobiet poszukuje
partnera produkcyjnego. Firma jest startupem i planuje dystrybucję w 2018 roku. Firma poszukuje do
umowy produkcyjnej partnera z Turcji, Polski, Portugalii, Rumunii i Bułgarii.
BRQA20171009001 Firma z Kataru to jeden z największych producentów w krajach Zatoki Perskiej.
Firma produkuje i dostarcza materace dla różnych grup klientów i szuka materiałów pościelowych w
celu zawarcia umowy produkcyjnej.
BRRO20170905001 Ugruntowana rumuńska agencja reklamowa poszukuje producentów i / lub
dystrybutorów określonych systemów zewnętrznych i wyświetlaczy, takich jak przewijacze,
wyświetlacze LCD i LED do wykorzystania w reklamie panelowej.
BRRO20170927001 Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji elementów ścieralnych poszukuje
producentów i dystrybutorów, którzy dostarczą surowiec na podstawie umowy produkcyjnej lub
dystrybucyjnej.
BRTR20170921002 Turecka firma z branży morskiej, z siedzibą w Antalaya, zajmuje się naprawą i
konserwacją, sprzedażą i zakupem nart wodnych, łódek, silników do motorówek. Firma sprzedaje
również różnego typu wyposażenie takie jak boje do jachtów, węże, błotniki, kamizelki ratunkowe itp.
Firma szuka nowych dostawców podobnych produktów.
BRUK20171006001 Brytyjska firma z niewielką gamą naturalnych, organicznych, wegańskich
produktów do pielęgnacji skóry i włosów, poszukuje dostawców i producentów suszonych kwiatów
tuberozy oraz producentów i dostawców wysokiej jakości pojemników z cyny w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRUK20171011002 Brytyjska firma poszukuje producenta do stworzenia i testowania ich
innowacyjnego urządzenia - dozownika leków używanego przez farmaceutów i opiekunów, którzy
pomagają w dozowaniu leków. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
BRUK20171023002 Brytyjska firma szuka producentów niepalnego papieru (lub papieropodobnego
materiału) "gotowego produktu". Projekt jest na chwilę obecną poufny, dlatego każdy potencjalny
partner będzie zobowiązany podpisać porozumienie o zachowaniu poufności. Firma chce zawrzeć
umowę produkcyjną.
BOCL20170320001 Firma z Chile specjalizująca się w produkcji medycznych oraz aromatycznych ziół z
dodatkami w postaci torebek na herbatę (liofilizowane zioła) i saszetek(koncentraty płynne z ziół) szuka
partnerów do dystrybucji swoich produktów w Europie.
BOSK20170920001 Firma z zachodu Słowacji działająca w zakresie zarządzania wodą oraz ochroną
środowiska rozwinęła nieorganiczny sorbent kompozytowy do usuwania i/lub unieszkodliwiania
metali ciężkich i /lub fosforanów w skażonych ciałach stałych i/lub płynnych. Firmie przyznano patent
w Słowacji, patent europejski, jak również patent w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Firma szuka
dystrybutorów oferowanego rozwiązania.
BOUA20170821001 Ukraińska firma szuka długoterminowej umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej z
potencjalnym partnerem. Firma jest zainteresowana produkcją odzieży sportowej (do boksu, fitnessu,
biegania oraz innych rodzajów sportu) oraz sprzętu sportowego dla innych firm. Firma jest już obecna
na rynkach zagranicznych i jest zdolna zaoferować jakość na europejskim poziomie z użyciem
europejskich tkanin oraz wysokiej jakości rzadkich materiałów.
BOUK20171011003 Brytyjska firma z sektora MSP produkuje posiadające oznakowanie CE urządzenie,
które zapobiega samoczynnemu wysuwaniu się cewników żylnych, dając pacjentowi komfort i

swobodę ruchów oraz umożliwiając wykonywanie codziennych czynności. Firma chce wejść na nowe
rynki zagraniczne, dlatego też poszukuje zainteresowanych jej produktami dystrybutorów.
BOUK20171016001 Firma specjalizująca się w zakresie zestawów do grillowania w Wielkiej Brytanii
szuka partnerów, którzy mogliby sprzedawać online i dystrybuować produkty w swoim kraju. Firma
posiada zastrzeżone wzory produktów, w tym szerokiej gamy akcesoriów. Idealny partner powinien się
specjalizować w sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego i artykułów ogrodniczych przez
Internet. Minimalna wielkość zamówienia to paleta
BORO20171018002 Rumuńska firma dostarcza kompleksowe systemy etykietowania ampułek dla 1
ml, 2 ml, 5 ml i 10 ml. Systemy są dostosowane do specyfikacji i potrzeb klienta, łącząc wymagania
dotyczące audytu farmaceutycznego. Firma poszukuje długoterminowych umów produkcyjnych z
firmami farmaceutycznymi z Europy.
BOUA20170906001 Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji automatycznych zgrzewarek i
półautomatów do podwodnego spawania i cięcia konstrukcji metalowych poszukuje dystrybutorów i
partnerów handlowych.
Firma poszukuje współpracy w formie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerami
sprzedającymi specjalne podwodne urządzenia, którzy mają doświadczenie w branży morskiej i mają
dobrą sieć współpracy z portami i dużym budownictwem morskim.
BOBA20170711001 Bośniacka firma produkująca wyroby i preparaty farmaceutyczne, m.in. wysokiej
jakości olejek i hydrolizat z kocanki włoskiej (helichrysum italicum) poszukuje dystrybutorów. Jej
produkty mogą być stosowane do aromaterapii, w medycynie, przemyśle kosmetycznym, są 100%
organiczne i posiadają ekologiczne certyfikaty.
BOES20160615002 Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji preparatów do konserwacji
drewna (lakierów, preparatów przeciwgrzybicznych itp.) dla różnych sektorów (samochodowego,
rolniczego, tekstylnego itp.) poszukuje zagranicznych dystrybutorów.
BOES20170911001 Hiszpański producent naczyń kuchennych ze szkliwionej, emaliowanej stali
(patelnie, naczynia żaroodporne, patelnie owalne, naczynia typu wok, naczynia kwadratowe itd.), z
nieprzywierającą powłoką, powłoką ceramiczną lub kamienną, jest zainteresowany nawiązaniem
kontaktu z partnerami handlowymi (dystrybutorami i pośrednikami) chcącymi importować i
dystrybuować produkty firmy za granicę pod markami własnymi lub pod prywatnymi markami
dystrybutora.
BOFR20170802002 Francuska firma utworzona w 1995 roku oferuje wysokiej jakości czarne trufle i
oparte na nich produkty. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych w celu rozszerzenia
działalności na rynku europejskim.
BOHR20170829001 Chorwacki producent przekładni, skrzyń biegów, superprecyzyjnych części
wrzecion, kół ślimakowych, kół zębatych i różnych elementów mechanicznych wykonanych na
zamówienie oferuje partnerom międzynarodowym umowę dotyczącą produkcji, umowy o świadczenie
usług i podwykonawstwa.
BOIE20170821001 Irlandzka firma o ugruntowanej reputacji i doświadczeniu w organizowaniu
pobytów szkolnych i rodzinnych dla zagranicznych uczniów (8-18 lat) uczących się angielskiego w
Irlandii. Uczniowie uczestniczą w irlandzkim systemie edukacji publicznej od kilku tygodni do pełnego
roku szkolnego. Firma poszukuje agentów handlowych do oferowania swoich usług bezpośrednio
uczniom.

BOKR20170726001 Południowokoreańska firma, założona w 2015 roku produkuje akcesoria do
telefonów komórkowych, takie jak etui i folie ochronne na ekrany. Firma chce rozszerzyć swoją
obecność na rynku europejskim, w tym celu poszukuje partnerów będących dystrybutorami i agentami
handlowymi.
BOPT20171003002 Portugalska firma zajmująca się projektowaniem, rozwojem i produkcją sprzętu i
akcesoriów dla przemysłu chłodniczego, obejmująca komponenty do sprzętu domowego,
komercyjnego i przemysłowego poszukuje partnerów zagranicznych. Są zainteresowani zawarciem
umowy dystrybucyjnej.
BOQA20171011001 Ta katarska firma, w pełni należąca do grupy katarskiej, produkuje wysokiej jakości
mieszanki polietylenowe dla branży kabli i przewodów. Fabryka znajduje się na terenie Nowego
Obszaru Przemysłowego Kataru o przewidywanej rocznej zdolności produkcyjnej 16 000 ton
metrycznych polietylenu sieciowanego o niskim napięciu (XLPE) i mieszanek polietylenowych (PE).
Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych w Europie, Azji, Ameryce Południowej,
na Bliskim Wschodzie oraz w krajach Afryki Północnej.
BORO20170905002 Rumuńska firma zajmuje się produkcją i handlem wysokiej jakości produktami, jak
na przykład kosiarki, kultywatory, narzędzia i sprzęt dla rolnictwa.
Firma jest zainteresowana pozyskiwaniem nowych klientów za granicą w celu dystrybucji swoich
produktów, w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BORO20170919001 Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji tarcz do cięcia i gratowania. Firma
jest zainteresowana współpracą międzynarodową w zakresie sprzedaży swoich produktów - umowa
dystrybucyjna.
BORO20170919002 Rumuńska firma z tradycjami w produkcji wyrobów metalowych dla budownictwa
poszukuje partnerów w Europie. Produkuje i dostarcza klientom arkusze i taśmy z miedzi i mosiądzu.
Wyroby są wysokiej jakości a dostawy realizowane w najkrótszym czasie. Produkcja realizowana jest
przez urządzenia najnowszej generacji do zginania, cięcia, wykrawania, spawania, powlekania i
anodowania.
BORO20170921001 Rumuńska agencja turystyczna specjalizująca się w obsłudze przyjezdnych,
poszukuje partnerów zainteresowanych dodaniem Rumunii do swojego portfolio i nawiązać
współpracę na podstawie umowy agencyjnej. Agencja posiada ponad 20 lat doświadczenia w
działalności na rumuńskim rynku, plasując się w pierwszej piątce tour operatorów w kraju i
współpracując z 1300 agencjami turystycznymi.
BOSI20170222001 Słoweńska firma prowadzi działalność w zakresie produkcji różnych filtrów, a
mianowicie filtrów do klimatyzacji, kabin natryskowych, filtrów podłogowych, filtrów sufitowych,
filtrów wysokotemperaturowych do suszarek, filtrów do przemysłowego zbierania pyłu i do różnych
zastosowań przemysłowych. Firma poszukuje dystrybutorów zajmujących się sprzedażą filtrów do
współpracy w formie umowy dystrybucyjnej.
BOUK20170905001 Brytyjska firma zajmująca się torbami podróżnymi, których produkcja odbywa się
w Chinach opracowała pieczęć bezpieczeństwa podróżnego (TSS), która powiadamia właściciela
bagażu komunikatem wysyłanym bezpośrednio na telefon komórkowy (bluetooth), gdy ich bagaż
został naruszony podczas odlotu i przylotu. Firma szuka kanałów dystrybucji swoich produktów na
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i / lub umowy agencyjnej i ewentualnie umowy
produkcyjnej.

