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BRFR20180109001 Francuska firma oferuje szeroką gamę okładów ogrzewających - elektrycznych i
chemicznych oraz akcesoria do nich. Firma poszukuje podwykonawców na terenie Europy,
posiadających doświadczenie w produkcji wyrobów do podgrzewania wody.
BRNL20180214002 Holenderska firma z branży modowej z nowo stworzoną kolekcją dla młodych
kobiet i mężczyzn poszukuje partnera produkcyjnego, który może produkować małe partie z
asortymentu T-shirtów, swetrów, bluz i kurtek. Holenderska firma rozwija się i chce współpracować z
odpowiednimi partnerami produkcyjnymi z Turcji, Portugalii, Polski i Bułgarii.
BRDE20180220001 Niemiecka firma specjalizuje się w produkcji inteligentnych produktów
elektronicznych dla elektroniki samochodowej/motoreduktorów i pojazdów użytkowych,
projektowaniu/produkcji/kontraktowaniu OEM oraz systemach testowych dla półprzewodników
mocy. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów, poszukuje ona spółki informatycznej
lub partnera kooperacyjnego w celu stworzenia firmy typu start-up w branży inżynierii
oprogramowania lub joint venture w Estonii, na Łotwie, Litwie, Litwie, w Polsce lub Ukrainie.
BRBE20180129001 Zapytanie pochodzi od szybko rozwijającej się belgijskiej firmy, która opracowała
w pełni zautomatyzowany system szaf zewnętrznych. Koncepcja ta będzie rozwijana w różnych krajach
europejskich i pozaeuropejskich. System ten jest opatentowany. Firma poszukuje producenta wysokiej
jakości stalowych szafek, które będą używane w większych jednostkach. Główną zaletą jest
przechowywanie towarów na imprezach lub plażach. Firma poszukuje długoterminowej współpracy.
BRRU20171109001 Rosyjska firma handlowa i budowlana, posiadająca 10-letnie doświadczenie w
sprzedaży materiałów budowlanych takich jak lakiery, farby, okucia, taśmy ścienne i tynki, poszukuje
zagranicznych dostawców wyrobów metalowych do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRFR20180109001 Francuska firma oferuje szeroką gamę poduszek grzewczych, w tym elektryczne i
błyskawiczne poduszki grzewcze oraz szeroki wybór akcesoriów. Firma poszukuje nowych
podwykonawców w Europie z fachową wiedzą w zakresie ogrzewania wody do produkcji swoich
produktów.
BRNL20180102001 Firma z siedzibą w Holandii posiada sieć odbiorców końcowych złożoną z
mikrobiologów, specjalistów ds. profilaktyki zakażeń oraz profesjonalistów z zakresu sprzątania
zakładów. Ich klienci mają siedziby głównie w placówkach opieki zdrowotnej. Firma poszukuje
innowacyjnych produktów w celu poszerzenia swojej obecnej oferty w obszarze higieny i dezynfekcji.
Oferuje ona swoje usługi w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.

BRDK20180208001 Młoda duńska firma rozpoczynająca działalność, chce wprowadzić na rynek linię
bielizny damskiej i męskiej z bawełny organicznej, PET z recyklingu i tkanin MicroModal i poszukuje
producentów, którzy pomogą im przy pierwszej kolekcji.
BRSE20180117002 Szwedzka firma biżuteryjna z wymiennymi bransoletkami poszukuje producentów
łodzi i liny żeglarskiej do produkcji bransoletek, w ramach umowy produkcyjnej i/lub umowy
podwykonawczej. Bransoletki będą wykonane z mocnej, kolorowej i błyszczącej liny żeglarskiej, która
nadaje biżuterii wyjątkowy wygląd i wrażenie.
BRNL20180212002 Firma z siedzibą w Holandii, specjalizująca się w imporcie i handlu artykułami
żywnościowymi dla niezależnych supermarketów, delikatesów, restauracji oraz kawiarni i take-away w
całej Holandii, poszukuje nowych partnerów. W związku z rosnącym popytem na produkty
specjalistyczne pochodzenia bliskowschodniego i śródziemnomorskiego firma poszukuje producentów
żywności, którzy chcą działać w ramach umowy dystrybucyjnej dla krajów Beneluksu.
BRBE20171122002 Przedsiębiorstwo belgijskie specjalizuje się w produktach do sprzątania
przeznaczonych na rynek flexoprintingu. Firma poszukuje dostawców szczotek mosiężnych i ze stali
nierdzewnej do czyszczenia wałków aniloksowych i płyt polimerowych w celu zawarcia umowy
dystrybucyjnej.
BRRO20180131004 Jeden z najbardziej konkurencyjnych na rynku rumuńskim przedsiębiorstw
zajmujących się handlem maszynami budowlanymi i rolniczymi poszukuje producentów: koparkoładowarek, podnośników pneumatycznych montowanych na samochodach ciężarowych, wózków
widłowych, podnośników nożycowych, platform roboczych, zagęszczarek, koparek, koparek,
ładowarek kołowych przednich i równiarek. Przewiduje się współpracę w formie umowy agencyjnej
lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
BRUK20180213001 Firma z Wielkiej Brytanii, projektuje, produkuje i dostarcza belki rozprężne do
podnoszenia, podnoszenia belek, ram rozprężnych i innych elementów pod hakowym ciężkim
urządzeniem podnoszącym. Firma skupia się na dostarczaniu zarówno gotowych produktów, jak i na
niestandardowych rozwiązaniach technicznych. Poszukuje ona odpowiedniej firmy, która może
produkować te produkty w ich imieniu na podstawie umowy produkcyjnej.
BRMK20171115001 Macedoński producent wyrobów cukierniczych ma ugruntowaną pozycję na rynku
krajowym i działa od ponad 16 lat. Produkty firmy obejmują wszystkie rodzaje słodyczy o różnych
składnikach i smakach. W swoim asortymencie pojawiają się słynne i znane herbatniki typu sandwich,
ciasteczka miodowe, herbata, piernikowe ciasteczka oraz herbata, a także ciasteczka do pierników.
Firma poszukuje producentów mleka w proszku, permeatu serwatki, proszku kakaowego dla piekarni
do współpracy w ramach umowy produkcyjnej.
BRUK20180202002 Brytyjska firma produkująca akcesoria łazienkowe poszukuje europejskiego
producenta obudowanych żarówek i związanego z nimi izolowanego okablowania do stosowania w
mokrym miejscu w celu zawarcia umowy produkcyjnej. Partner będzie musiał dostarczać je regularnie,
ale w małych ilościach. Żarówki i armatura powinny być produkowane zgodnie z odpowiednimi
normami CE i normą IP (zabezpieczenie przed naprężeniami).
BRUK20180130002 Brytyjska (Szkocja) firma specjalizująca się w technologii chemii poszukuje
dostawców mikrosiliki i lateksu. Spółka dąży do poszerzenia oferty produktów chemicznych dla

przemysłu naftowo-gazowego i poszukuje dostawców tych chemikaliów w ramach umowy
outsourcingowej.
BRSE20180213001 Nowa szwedzka marka zajmująca się aranżacją wnętrz poszukuje możliwości
zawarcia umowy produkcyjnej z producentem wyrobów hometextile, który najlepiej jeśli będzie miał
również dostęp do organicznego płótna bawełnianego oraz cyfrowego drukowania tkanin o
przyjaznych dla środowiska barwach pigmentowych. Obecnie marka oferuje wysokiej jakości
drukowane poszewki na poduszki i stara się nawiązać długoterminową współpracę z producentem,
który może zapewnić szycie wyrobów metylowych oraz druk cyfrowy tkanin.
BRFR20161208001 Francuski projektant i dystrybutor odzieży i akcesoriów dla kobiet pragnie nawiązać
współpracę z producentami tkanin lub sprzedawcami detalicznymi w ramach umowy produkcyjnej.
BRFR20170217001 Francuska firma projektuje, normalizuje i dystrybuuje pełną gamę środków
ochrony osobistej, aby chronić człowieka w pracy. Poszukiwany partner to dostawca (producent,
dystrybutor) masek chroniących drogi oddechowe o technicznych właściwościach, który będzie działać
na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma jest otwarta dla szerokiej gamy
krajów dla tego partnerstwa.
BRFR20171107001 Francuskie MŚP specjalizujące się w sprzedaży i konserwacji maszyn handlu
elektronicznego, w szczególności maszyn do wymiany, rozszerza swoje portfolio. Firma poszukuje
zagranicznych producentów produkujących innowacyjne automaty sprzedające i zainteresowanych
wdrożeniem na rynku francuskim lub rynkach sąsiednich. MŚP oferuje umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRNL20171206001 Studio projektowe z Holandii poszukuje producenta porcelany, który będzie w
stanie produkować specjalne porcelanowe doniczki. Obecnie studio współpracuje z małym lokalnym
producentem, ale posiada ograniczone moce produkcyjne. W związku z tym firma chce zbadać nowe
możliwości współpracy z unijnymi producentami porcelany i jest zainteresowana umową produkcyjną.
BRRO20180110001 Rumuński dostawca technologii poszukuje producentów sprzętu do przetwórstwa
owoców i warzyw. Firma oferuje swoje usługi jako dystrybutor lub przedstawiciel handlowy.
Potencjalnymi partnerami są producenci: technologii produkcji soku, technologii produkcji dżemu,
technologii przetwarzania owoców i warzyw; oferujący całe linie produkcyjne lub tylko określone części
/ sprzęt / maszyny.
BRIE20171025001 Dostawcy klinowych paneli drucianych, ekranów z drutu klinowego, siatek
zgrzewanych, siatek plecionych i paneli poliuretanowych w Europie Wschodniej są poszukiwani przez
irlandzkiego producenta mediów oferującego współpracę na podstawie umów dotyczących produkcji,
outsourcingu lub podwykonawstwa.
BRFR20180115001 Martinicki wydawca produktów edukacyjnych poszukuje producenta zabawek z
certyfikatem CE w Europie. Asortyment obejmuje łamigłówki, domino, gry planszowe i karty do gry dla
dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Firma chciałaby zawrzeć umowę produkcyjna z partnerem doświadczonym
w produkcji zabawek drewnianych lub kartonowych zgodnie z przepisami UE dla dzieci (oznakowanie
CE).

BRIL20180207001 Firma izraelska, która ma duże doświadczenie w sprzedaży i marketingu produktów
i urządzeń farmaceutycznych, suplementów diety i kosmetyków do skóry, poszukuje producentów tych
produktów. Produkcja jest przeznaczona do dystrybucji w przemyśle farmaceutycznym i do opieki
zdrowotnej pod nazwą firmy reprezentowanej lub marki własnej. Firma poszukuje umowy o
pośrednictwo handlowe i dystrybucyjne.
BRNL20180124001 Holenderska firma świadcząca usługi dla firm (działających w środowisku
technicznym) odnośnie poszukiwania pośrednika, przedstawiciela handlowego na rynku holenderskim.
Dzięki 20-letniemu doświadczeniu firma może wspierać klienta poprzez tworzenie zamówień oraz
obsługę sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Firma oferuje współpracę w ramach umowy handlowej.
BRUK20180202001 Brytyjski specjalista z zakresu produktów łazienkowych zainteresowany jest
zaopatrzeniem w przewody niskiego napięcia z Europy do podgrzewanych wieszaków na ręczniki, na
podstawie zawarcia umowy produkcyjnej. Firma opracowuje nowe projekty dla swojej gamy
produktów łazienkowych i będzie składać regularne zamówienia u partnera.
BRFR20180220001 Francuska firma projektująca, kreująca i produkująca małe domowe meble
tapicerowane, takie jak podnóżki poszukuje producenta stolarki do obróbki drewna do produkcji
drewnianych ram w kształcie okrągłym lub prostokątnym, a także drewnianych nóżek. Firma szuka
długoterminowego podwykonawcy w krajach Europy Wschodniej.
BRCY20180124001 Cypryjska firma produkująca wysokiej jakości narzędzia dekoracyjne poszukuje
partnerów w ramach umowy outsourcingowej. Firma poszukuje firm produkcyjnych z zagranicy, które
mogłyby dostarczyć uchwyty do pędzli i wałków wykonanych ze skompresowanego kartonu.

