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BRBG20171103001 Bułgarska agencja pośrednictwa pracy z doświadczeniem w rekrutacji dla branży
hotelarsko-gastronomicznej (hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, puby i gastronomia)
poszukuje partnerstwa z agencjami rekrutacyjnymi i instytucjami szkoleniowymi (uczelnie,
uniwersytety i sektor prywatny). Firma chciałaby nawiązać współpracę w zakresie umów
serwisowych ze specjalistami ds. rekrutacji i organizacjami mającymi doświadczenie w pozyskiwaniu
kandydatów w swoich regionach.
BRRU20171221013 Rosyjska firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją przeciwwybuchowych i
wodoodpornych urządzeń do produkcji gazu wybuchowego, ropy naftowej, przemysłu chemicznego i
węglowego, poszukuje do współpracy (w ramach umowy produkcyjnej) zagranicznych producentów
wyrobów ze stali walcowanej, mosiądzu, stali narzędziowej, żeliwa, styków srebrowych, farb i
lakierów.
BRUK20180109001 Brytyjska marka biżuterii poszukuje europejskiego producenta biżuterii do
produkcji naszyjników, bransoletek, pierścionków i kolczyków o wysokim standardzie z
wykorzystaniem srebra pochodzącego z recyklingu w procesie umożliwiającym identyfikację.
Producent musi doceniać zrównoważone techniki produkcji, oferować pełną usługę produkcyjną i być
otwartym na korzystanie z metalizowanych metali szlachetnych pochodzących z recyklingu.
BRBE20180103001 Mała belgijska firma poszukuje innowacyjnego, gotowego do wprowadzenia na
rynek produktu lub urządzenia w sektorze opieki zdrowotnej, który mógłby być sprzedawany i/lub
dystrybuowany w Belgii, Holandii i Luksemburgu. Firma jest zainteresowana współpracą na zasadzie
umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej.
BRDE20171211001 Niemieckie MŚP specjalizujące się w projektowaniu i produkcji przyrządów
pomiarowych do pomiaru naprężeń powierzchniowych i międzyfazowych poszukuje kontaktów z
producentami systemów ważenia do tensometrów. Przewiduje współpracę w formie umowy
produkcyjnej. Oczekuje się, że poszukiwany partner dostarczy około 200 systemów ważenia rocznie
jako element tensometrów niemieckiego MŚP.
BRDE20180111001 Niemiecka firma inżynieryjno-doradcza, koncentrująca się na energii
geotermalnej, technologii wiercenia w głębokich warstwach wiertniczych i specjalnej konstrukcji
maszyn, oferuje usługi dystrybucyjne i umowy agencyjne w regionach niemieckojęzycznych.
BRES20171207001
Mała firma z siedzibą w północnej Hiszpanii, zajmującą się dystrybucją
wszelkiego rodzaju instrumentów medycznych i sanitarnych oraz materiałów z nimi związanych, aby
poszerzyć swoją działalność, poszukuje partnerów europejskich, którymi mogą być firmy
produkujące pierwsze marki instrumentów medycznych i/lub zamienników. Firma jest bardzo

elastyczna i posiada doświadczenie w tej dziedzinie działalności. Hiszpańskie przedsiębiorstwo
mogłoby działać jako wyłączny dystrybutor lub agent/przedstawiciel w Hiszpanii.
BRES20180104001 Hiszpański producent technologii produkcji napojów oraz napojów samogrzanych,
poszukuje producenta metalowych nakrętek do samodzielnego podgrzewania puszki. Producent
mógłby być zlokalizowany w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej. Poszukiwany rodzaj współpracy
to umowa produkcyjna.
BRFR20171221001 Francuski wynalazca opracowuje technologie i produkty hydrauliczne w celu
poprawy jakości życia codziennego. Wynalazca zaprojektował nową luksusową i innowacyjną miskę
toaletową i poszukuje partnera w Polsce, który mógłby ją wyprodukować na podstawie umowy
produkcyjnej.
BRIL20171214001 Izraelska firma produkuje i importuje różnego rodzaju etykiety i naklejki dla
wszystkich sieci handlowych. Zalety to m. in. duża różnorodność produktów, dostosowywanie usług
dla klienta do marki, dążenie do zapewnienia maksymalnej jakości za minimalną cenę itp. Spółka chce
współpracować z producentami papieru termicznego na podstawie umowy joint venture lub umowy
produkcyjnej.
BRJP20180105001 Japońskie przedsiębiorstwo oferuje unijnym producentom sera twarogowego i
mascarpone umowę produkcyjną. Firma nie poszukuje produktów już wprowadzonych na rynek, lecz
surowców, które można by rozwinąć w nowe produkty na rynek japoński. Produkty powinny być
zamrażane i spełniać wymagania jakościowe określone przez japońską firmę.
BRNL20171201001 Firma z siedzibą w Holandii specjalizuje się w projektowaniu tekstyliów
domowych. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ich produkty firma poszukuje fabryk
specjalizujących się w produkcji ręczników Hammana. Ręczniki Hammana muszą posiadać frędzle,
nadruk w pełnym kolorze i muszą być wykonane w 100% z bawełny. MŚP poszukuje partnera
produkcyjnego.
BRPT20171017001 Portugalska firma, która komercjalizuje ponad 750 różnych rozwiązań
maszynowych i posiada własny produkt, chce zawrzeć umowę produkcyjną z producentem
materiałów ściernych, a mianowicie białego i brązowego tlenku glinu, który jest produkowany
poprzez kontrolę nad kalcynowanym boksytem w elektrycznym piecu łukowym.
BRQA20171219001 Firma z Kataru - lider w branży rolno-spożywczej, prowadzi działalność w zakresie
dystrybucji żywności oraz dostaw kwiatów, świeżych owoców i warzyw na rynek lokalny. Firma
poszukuje dostawców/producentów produktów spożywczych poprzez umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRRO20171215001 Rumuńskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w ręcznym wykonawstwie
szerokiej gamy ceramiki gospodarczej i dekoracyjnej, w oparciu o własne projekty. Firma poszukuje
międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy są w stanie dostarczyć surowce niezbędne do
produkcji. Współpraca będzie oparta na porozumieniach produkcyjnych.
BRRU20170801001 Rosyjska firma specjalizująca się w handlu detalicznym i hurtowym sprzętem
inżynieryjnym poszukuje producentów hydraulicznych mechanizmów prostowania konstrukcji

stalowych do dalszej dostawy na rynek zagraniczny. Rozpatrywanym rodzajem współpracy jest
umowa agencyjna.
BRRU20171219001 Rosyjski producent odzieży specjalizujący się w produkcji zaawansowanych
technologicznie produktów premium do odzieży poszukuje dewelopera i właściciela znaku firmowego
do produkcji wyrobów odzieżowych marki handlowej w fabryce rosyjskiej firmy oraz do promocji
marketingowej takich wyrobów na rynku rosyjskim. Spółka chce zawrzeć umowę franczyzową.
BRRU20171221002 Rosyjska firma specjalizująca się w estetyce, poszukuje dostawców wszelkiego
rodzaju kosmetyków (zarówno produktów do pielęgnacji skóry jak i włosów) w krajach UE do
współpracy w ramach umowy świadczenia usług dystrybucyjnych.
BRRU20171222019 Rosyjska firma handlowo-budowlana poszukuje dostawców laminatu we
Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Belgii i innych krajach zagranicznych w celu nawiązania współpracy
biznesowej w ramach umowy świadczenia usług dystrybucyjnych.
BRSE20180103001 Szwedzka firma poszukuje producenta wysokiej klasy lamp w Polsce, Włoszech
czy Portugalii. Producent musi być w stanie obsłużyć mniejsze zamówienia rzędu ok. 100 szt. łącznie z
opakowaniem. Większość lamp wykonana jest ze stali i/lub szkła. Preferowane jest doświadczenie w
podobnych projektach. Producent musi być w stanie obsłużyć szkło (dmuchane i odlewane) oraz
cięcie stali 2D i 3D. Zaletą jest znajomość oznakowania CE i testowania UL.
BRSE20180112001
Szwedzki
start-up
poszukuje
producenta
serwetek
sanitarnych.
Firma chce zawrzeć umowę produkcyjną na produkt o najmniejszym możliwym wpływie na
środowisko, o terminie dostawy wynoszącym trzy tygodnie od złożenia zamówienia oraz możliwości
wydrukowania własnych projektów na opakowaniu.
BRSE20180117001 Szwedzka firma specjalizująca się w dystrybucji, sprzedaży i marketingu
różnorodnych produktów, oferuje swoje usługi pośrednika handlowego producentom ekologicznych
produktów pochodzenia zwierzęcego, którzy chcą wejść na rynek szwedzki. Spółka oferuje umowy
dystrybucyjne i handlowe w celu poszerzenia portfolio produktów.
BRTR20171227001 Turecka firma handlująca używanymi produktami oraz nadwyżkami sprzętu
przemysłu ciężkiego, poszukuje dostawców lub producentów, którzy będą działać jako
współpracujący partner w ramach umowy dystrybucyjnej.
BRUK20171116001 Brytyjska firma pozyskująca komponenty poszukuje producenta silników i skrzyń
biegów do umowy produkcyjnej. Firma chciałaby znaleźć uznanego producenta do produkcji szeregu
silników i skrzyń biegów do zastosowań w ruchu lub pozycjonowania, gdzie użytkownik może wybrać
napęd lub jednostkę przekładni, która ma zostać zamontowana. Firma oferuje współpracę w ramach
umowy produkcyjnej.
BRUK20171216001 Hurtownia brytyjska poszukuje producentów kurcząt w UE, którzy spełniają
wszystkie standardy wymagane do zawarcia umowy produkcyjnej i zaopatrzeniowej. Firma zamierza
poszerzyć swój rynek eksportowy, a także współpracować z niektórymi dostawcami konkretnych
produktów, takich jak mrożone żołądki i wątróbki kurczaków w workach 1 lub 1,5 kg mrożonych
zamiast standardowych opakowań 10 kg.

BRUK20180105001 Brytyjska firma telemarketingowa poszukuje małych firm typu call center, które
mogłyby dostarczać duże ilości kontraktów na połączenia wychodzące i oferuje umowy
outsourcingowe na długoterminową współpracę.
BRUK20180109002 Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem opakowań do żywności poszukuje
możliwości zawarcia umowy produkcyjnej z firmą pakującą, która mogłaby wyprodukować dla nich
tacę z tektury pokrytej PE. Firma zajmująca się pakowaniem współpracuje z przedsiębiorstwem
spożywczym, które produkuje placki na rynek detaliczny, dlatego też produkt musi być odpowiedni
dla tego typu produktów, odporny na działanie ciepła i piekarnika, aby wytrzymać proces gotowania.
Produkcja odbywać się będzie w określonych wymiarach, z gwarantowaną ilością zamówień.
BRUK20180110001 Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem opakowań na żywność dąży do
zawarcia umowy outsourcingowej z firmą produkcyjną, która mogłaby produkować dla nich foliowe
tacki na talerze odpowiednie dla sektora spożywczego. Poszukują dostawcy w Europie, aby skrócić
czas realizacji zamówienia i zaoferować gwarantowaną wielkość zamówienia produktu do wymiarów
magazynowych jak najbliżej 80 x 80 x 30 mm.
BRUK20180110002 Ta północnoirlandzka firma poszukuje producentów szycia, którzy mogą
produkować wysokiej jakości artykuły kuchenne/stołowe z materiałów włókienniczych, takie jak
serwetki, obrusy itp. na podstawie umowy o podwykonawstwo.

