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BRCN20170209001 Chińska firma poszukuje producentów nawozów sztucznych i innych chemikaliów
rolniczych dobrej jakości. Firma chce importować te produkty i dystrybuować je w Chinach.
BRCN20170216001 Chińska firma poszukuje dostawców wysoko jakościowej żywności z Europy.
Produkty żywnościowe, którymi firma jest zainteresowana, to wino, oliwa z oliwek, miód, cukierki,
mięso wołowe, baranina i wieprzowina, orzeszki ziemne i sezam. Firma zainteresowana jest
współpracą dystrybucyjną z potencjalnymi partnerami za pośrednictwem umowy dystrybucyjnej.
BRDE20150730001 Niemiecka firma projektuje i produkuje wiatraki, wentylatory i dmuchawy dla
branży motoryzacyjnej i do użytku domowego. Firma jest głównie dostawcą dla wyżej wymienionych
branż i chce rozszerzyć i zwiększyć swoją produkcję, dlatego poszukuje partnera do produkcji w
Europie Wschodniej. Współpraca na zasadzie joint venture.
BRDE20170406001 Niemiecka firma zajmująca się zaopatrywaniem szpitali i domów opieki poszukuje
dostawców jednorazowych produktów medycznych.
BRFR20170331001 Francuska firma z obszaru napojów organicznych poszukuje nowych europejskich
partnerów takich jak producenci, detaliści lub dystrybutorzy zdrowych i organicznych przekąsek
(warzywne i owocowe chipsy, czekolady, batony owocowe) z marką własną w celu dystrybuowania
ich we Francji.
BRFR20170418001 Francuska firma specjalizująca się w sprzedaży środków spożywczych chce
poszerzyć swój asortyment produktów. Poszukują producentów mięsa, sera, produktów
delikatesowych i wina. Firma oferuje umowy dystrybucyjne na całym świecie.
BRIT20170303001 Włoska firma z Sycylii, lider w przetwarzaniu żywności na przetwory poszukuje
wysokiej jakości surowców do ich produkcji. Firma poszukuje partnerów do umowy produkcyjnej.
BRJP20170327001 Japoński dystrybutor produktów drogeryjnych szuka producentów wysokiej
jakości produktów do pielęgnacji włosów, koloryzacji i pielęgnacyjnych (innych niż kosmetyki)
zainteresowanych rynkiem japońskim.
BRNL20170224001 Holenderska hurtownia sprzętu do spawania szuka producentów lub dostawców
unikalnych technologii powlekania laserem. W przemyśle technologie te są zwane "powdered flux
equipment" (proszek spawalniczy) używane w procesie pokrycia termicznego i do spawania
plazmowego poprzez nakładanie (PTA). Firma szuka partnerów, którzy będą oferować umowę
dystrybucji lub umowę agencyjna.

BRNL20170413001 Dystrybutor produktów do pielęgnacji ciała z siedzibą w Holandii chce rozszerzyć
swoją linię produktów. Firma poszukuje partnera, który może produkować i pakować organiczne
tampony pod własną marką do dystrybucji do aptek i supermarketów w Holandii. Firma oferuje
współpracę w ramach umowy produkcyjnej.
BRPT20170404001 Portugalska firma, start-up założony w 2016r. świadczy usługi architektoniczne i
zarządzania projektami oraz wykonuje prace budowlane i konserwacyjne w budynkach. Firma szuka
dostawców materiałów budowlanych takich jak: płyty gipsowe, drewno i ramy do okien. Firma chce
zawrzeć umowę produkcyjną.
BRRO20170314001 Rumuńska firma, dystrybutor produktów i części składowych do sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, poszukuje europejskich partnerów w celu sprzedaży ich produktów
w Rumunii i krajach sąsiedzkich. W oparciu o zdobyte doświadczenie, firma chce rozszerzyć swój
biznes poprzez współpracę z innymi partnerami. Współpraca w oparciu o umowę dystrybucyjną, jest
konieczna w celu spełnienia wymogów rynku rumuńskiego i rynków krajów sąsiadujących.
BRTR20161215001 Turecka firma zajmująca się produkcją części zamiennych do wiertarek i wiertarek
hydraulicznych poszukuje partnerów biznesowych do rozszerzenia oferty poprzez umowy dotyczące
dystrybucji i umowy handlowej. Firma chciałaby działać jako pośrednik / dystrybutor w Turcji dla
producentów maszyn wiertniczych.
BRUK20170308001 Firma brytyjska z ponad 20-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług
doradczych w zakresie zarządzania odpadami dla organizacji sektora publicznego i prywatnego
świadczy usługi pośrednictwa handlowego (handel i pośrednictwo) dla organizacji w Europie.
BRUK20170410001 Firma brytyjska wyprodukowała zupełnie nową gamę produktów przeznaczonych
do zapobiegania pożarom w instalacjach elektrycznych. Firma łączy ich technologię w gniazdach
ściennych domu i szuka producentów, którzy mogą produkować brytyjskie i międzynarodowe gniazda
w oparciu o umowę produkcyjną.
BRBG20170316001 Bułgarska firma z siedzibą w północno-zachodniej Bułgarii jest bardzo aktywna w
obszarze importu, dystrybucji i handlu meblami łazienkowymi i akcesoriami. Firma może świadczyć
usługi transportowe i oferuje umowę agencyjną i / lub umowę dystrybucyjną, w ramach której może
działać jako dystrybutor / przedstawiciel firm z Europy i poza nią.
BRDE20170330001 Niemiecka agencja pośrednictwa pracy z Saksonii szuka wykwalifikowanych
pracowników do opieki w branży opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi, oraz w sektorze
przemysłowym: elektryków, pracowników budowlanych, instalatorów sanitariatów, ogrzewania i
systemów wentylacji oraz innych wysoko wykwalifikowanych pracowników. Firma chce zawrzeć
umowę usługową.
BRES20170404001 Hiszpańska firma z obszaru ICT poszukuje partnerów zagranicznych, którzy
mogliby dostarczyć używane telefony komórkowe w celu ich odnowienia i nadania im drugiego życia
lub ich recyklingu. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa agencyjna.
BRFI20170310001 Fińska firma szuka producenta artykułów ogrodowych. Produkt składa się z 9m2
plastiku i metalowych części. Wymagane jest szycie prostej struktury podobnej do namiotu i
produkcja nierdzewnych metalowych drążków z haczykami. Najlepiej jakby cały produkt był

wyprodukowany i zapakowany przez jednego partnera, który może skorzystać z podwykonawców na
inne części.
BRFR20170314001 Francuska firma posiadająca know-how w termoplastyce i wytłaczaniu i
wtryskiwaniu kompozytu szuka długoterminowej współpracy z podobną firmą posiadającą ekspertyzę
w termoplastyce oraz referencje od klientów z branży medycznej, pneumatyki/cieczy dla sprzętów
przemysłowych. Możliwe umowy współpracy to współprodukcja, joint venture lub umowa przejęcia.
BRIE20161018001 Irlandzka firma z siedzibą w Dublinie pomaga start-up'om rozwijać biznes poprzez
inwestowanie. Firma oferuje umowy usług finansowych lub umowy usługowe uniwersytetom,
inkubatorom i innym społecznościom start-upów by promować możliwości inwestycyjne.
BRLV20170323001 Łotewska firma produkująca domowe środki do prania i detergenty do
czyszczenia poszukuje producenta mydeł w kostce. Producent powinien być w stanie produkować
ekocertyfikowane mydła w kostce pod marką własną. Rozważany rodzaj współpracy to umowa
produkcyjna.
BRNL20170328001 Firma z Holandii projektuje, produkuje i opracowuje damskie torebki i akcesoria
wykonane z innowacyjnych materiałów. Do produkcji torebek, firma poszukuje nowego partnera, z
którym nawiąże współpracę w oparciu o umowę produkcyjną.
BRNL20170413002 Dystrybutor produktów do pielęgnacji ciała z siedzibą w Holandii chce rozszerzyć
swoją linię produktów. Firma szuka partnera, który może produkować i pakować suplementy diety
pod własną marką do dystrybucji do aptek i supermarketów w Holandii. Współpraca jest oferowana
w ramach umowy produkcyjnej.
BRRS20160518001 Serbska firma zajmująca się importem, produkcją, pakowaniem i dostawą
przypraw i wyposażenia do cateringu szuka partnera do joint venture do dostarczanie sektorowi
HORECA nowych przypraw, rozwiązań dotyczących gotowania oraz ulepszonych/nowych opakowań.
Firma jest pionierem na serbskim rynku i szuka doświadczonego partnera zagranicznego z
innowacyjnymi rozwiązaniami dla kuchni i cateringu.
BRSE20170421001 Mały browar z północnej Szwecji opracował i produkuje piwo premium
zainspirowane lokalnymi smakami i północnym klimatem. Ich gama produktów zawiera szeroki
wybór piwa od IPA (Indian Pale Ale) do adaptacji dzikich drożdży takich jak Gose i Lambic. Wszystkie
produkty są opracowywane lokalnie. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę
produkcyjną z profesjonalnym browarem.
BRSG20170216001 Wiodący dostawca usług IC z Singapuru poszukuje partnerów z branży IOT
(internet rzeczy), producentów oryginalnego wyposażenia z możliwościami projektowania, sprzętów
domowych i marek AGD. Firma poszukuje również partnerów z możliwościami technicznymi żeby
zastosować technologie, IOT, bluetooth&WiFi do własnych, gotowych produktów.
BRSK20170410001 Słowacka firma sprzedaje odżywki dla sportowców i sprzęt fitness w sklepie
internetowym bezpośrednio klientom końcowym i jest zainteresowana zakupem płynnej kredy
(węglan magnezu+alkohol) używanej we wspinaczce górskiej, podnoszeniu ciężarów i gimnastyce w
celu zapobiegania przed poceniem się dłoni. Firma szuka producenta lub dostawcy i chce zawrzeć
umowę produkcji lub dystrybucji.

BRSK20170410002 Słowacka firma sprzedaje odzywki dla sportowców i sprzęt fitness w sklepie
internetowym bezpośrednio klientom końcowym i jest zainteresowana zakupem wody w butelkach
bez bisfenolu A (BPA) w objętości 2,2 l. Firma szuka producenta lub dostawcy i chce zawrzeć umowę
produkcji.
BRUK20170306002 Brytyjska firma szuka producenta turbanów, nakryć głowy i kapeluszy z
materiałów ekologicznych i oferuje umowę outsourcingu.
BRUK20170317002 Brytyjski producent wysokiej jakości produktów life stylowych z naciskiem na
wspieranie niezależnego mieszkania i pomocy osobom indywidualnym z niepełnosprawnościami
poszukuje producentów lub dostawców wysokiej jakości składanych lasek do długotrwałej umowy
dystrybucyjnej.
BOSK20170131001 Innowacyjna Słowacka firma zajmująca się projektowaniem i budową drukarek
3D poszukuje dystraktorów oraz inwestorów zainteresowanych tą technologia. Firma oferuje również
know-how i doradztwo w zakresie technologii druku 3D jako podwykonawca.
BOSG20170119001 Serbska firma zajmuje się produkcją urządzeń do badania czystości wody dla
przemysłu oczyszczania, akwakultury, hydroponiki, ogrodnictwa, rolniczego, laboratoryjnego,
edukacyjnego itp. Jej produkty są sprzedawane w USA i Azji. Firma chce wejść na rynek europejski,
m.in. do Polski i poszukuje dystrybutorów.
BORU20170215002 Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji brykietu węgla drzewnego
poszukuje dystrybutorów.
BORO20170220001 Firma rumuńska zajmująca się od 7 lat hurtową sprzedażą naturalnych
produktów żywnościowych i tzw. superfood artykułów spożywczych szuka partnerów, takich jak firmy
zajmujące się dystrybucją produktów. Na życzenie firma może produkować wyroby pod cudzą marką.
Firma chciałaby współpracować z partnerami biznesowymi w ramach umowy dystrybucyjnej.
BOPE20170310001 Peruwiańska firma z doświadczeniem na rynkach zagranicznych poszukuje w
Europie dystrybutorów naturalnych jednorodnych czekolad z wyśmienitego peruwiańskiego kakao.
Przedsiębiorstwo przyczynia się do poprawy warunków życia peruwiańskiej społeczności wiejskiej.
BONL20170406001 Holenderski start-up opracował innowacyjny szereg mebli dla dzieci. Jakość i
modularny charakter umożliwia ponowne użycie elementów mebli, aby wydłużyć cykl życia i
zatrzymać wspomnienia z tego okresu życia. Firma poszukuje partnerów z dobrymi kontaktami w
sektorze mebli dla dzieci i zainteresowanych umową usług dystrybucyjnych.
BOAT20170217001 Austriacka firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych (hurt i detal), w
szczególności w Szwecji, Finlandii, krajach bałtyckich, w Polsce, Rumunii, na Białorusi i Ukrainie.
Partnerzy handlowi powinni mieć ugruntowaną pozycję w branży winiarskiej. Austriacki producent
wina oferuje wina wytwarzane z typowych odmian austriackich winogron. Winogrona są poddawane
fermentacji w jednej z najbardziej nowoczesnych winiarni w Austrii. Każda butelka jest w pełni
identyfikowalna.

