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BRDE20161206001 Niemiecka firma inżynieryjna opracowała innowacyjną, wielofunkcyjną maszynę
do koszenia. Firma poszukuje obecnie producentów lub dostawców poszczególnych części
i komponentów, takich jak przekładnie, części frezowane, toczone elementy, części wypalane (laser),
technologie jazdy, cięgien, podzespołów spawanych lub tworzyw konstrukcyjnych. Firma poszukuje
umów produkcyjnych lub podwykonawstwa.
BRAT20161206001 Austriacka firma specjalizująca się w wytwórniach biogazu, szuka partnera
z branży budowlanej, który pomoże w budowie wytwórni w swoim kraju. Współpraca na zasadzie
umowy usługowej.
BRDK20170118001 Duńska firma sprzedająca części do budowy karoserii ciężarówek szuka
poddostawcy metalowych części i konstrukcji stalowych, ze stali nierdzewnej i aluminium w ramach
umowy outsourcingowej.
BRFR20160414001 Francuski producent odzieży damskiej szuka producenta ekologicznych skarpet
damskich i rajstop z lycry. Firma chce zawrzeć umowę produkcyjną na małe serie produktu.
BRGR20161205001 Grecka firma obsługuje centra okulistyczne, w szczególności zaopatrza gabinety
badań i chce zawrzeć umowę agencyjna bądź umowę dystrybucyjną z producentami i dostawcami
sprzętu oftalmologicznego.
BRHU20161129001 Węgierska firma, działająca w obszarze handlu żywnością, poszukuje dostawców
kandyzowanego ananasa i próżniowo pakowanego sera. Firma oferuje współpracę w oparciu
o umowę dystrybucyjną.
BRNL20161209001 Holenderskie MŚP wytowrzyło żelki oparte na ekstrakcie z wina dla
ekskluzywnego rynku słodyczy. Firma jest zainteresowana kontaktami z potencjalnymi partnerami,
którzy mogą produkować małe partie (20-400 kilogramów) wysokiej klasy żelki. Firma duńska jest
zainteresowana zawarciem współpracy w oparciu o umowę produkcyjną.
BRPE20161212001 Peruwiańska firma z ponad 15-letnim doświadczeniem w sektorze biznesowym
i doradztwie związanym w zarządzaniu jest zainteresowana reprezentowaniem innych firm lub
innowacyjnych firm konsultingowych chętnych do zaistnienia na rynku peruwiańskim. Firma jest
dodatkowo zainteresowana dodaniem nowych usług do swojego port folio. Poszukiwany rodzaj
współpracy to umowa agencyjna.

BRRO20161205001 Rumuńska firma jest jednym z wiodących importerów i dystrybutorów z branży
drzewnej, rolniczej, budowlanej. Firma posiada rozbudowaną sieć dealerów w całym kraju i oferuje
umowę dystrybucyjną lub agencyjną producentom materiałów eksploatacyjnych z branży drzewnej.
BRSE20170103001 Szwedzka firma specjalizująca się w produkcji szczotek i mioteł pilnie poszukuje
nowego dostawcy. Firma poszukuje przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, który może dostarczać
drewniane kije i głowice do szczotek/mioteł w różnych rozmiarach w oparciu o umowę produkcyjną.
BRUK20161213001 Brytyjska firma z ponad 25- letnim doświadczeniem, jest jednym z największych
dystrybutorów części dla łodzi długich na 20 -40 metrów, poszukuje nowych dostawców. Firma
oferuje swoje usługi dystrybucji mechanicznych części dla firm, które rozważają wyłączną dystrybucję
w UK i/lub pozwolą firmie stosować ich własną markę.
BRUK20161222001 Brytyjska firma zaprojektowała pokrowiec podróżny dla psów 2 w 1, który można
szybko zmienić w wygodne łóżko dla psa. Firma szuka firmy produkcyjnej w celu zawarcia
długoterminowej umowy produkcyjnej na wyżej wymieniony produkt.
BRUK20170110001 Wiodąca firma brytyjska zajmuje się projektowaniem, produkcją, dostarczaniem
i instalacją systemów blokujących dla pojazdów (np. automatyczne bramy wjazdowe,
elektrohydrauliczne blokady drogowe, wysuwane słupki, zapory, szlabany drogowe). Firma szuka
partnerów do produkcji/podwykonawstwa z możliwościami wytwarzania i składania i pracy
z wysokiej jakości materiałami włączając stale miękkie.
BRUK20170112002 Brytyjski dystrybutor i przedsiębiorca pilnie szuka producenta lub hurtowni
z tkaninami i akcesoriami do produkcji bielizny. Produkty będą dostarczane europejskiemu
projektantowi jako część nowego projektu produkcji i sprzedaży bielizny. Firma oferuje umowę
produkcyjną.
BODE20170119003 Niemieckie MŚP opracowało elastyczną ścianę dla ochrony przeciwpowodziowej.
Ściana jest przechowywana w betonowym kanale i jest dostępna w trybie gotowości do miejsca
użytkowania. Firma poszukuje partnerów w Austrii, Włoszech, Polsce, Czechach i / lub Danii w celu
świadczenia usług dystrybucyjnych.
BOIT20161209003 Włoska mała firma z siedzibą w regionie Emilia Romagna działająca w dziedzinie
produkcji czerwonych, białych i różowych win poszukuje dystrybutorów, aby rozwinąć swoją
działalność za granicą.
Firma posiada małą produkcję około 4.000 butelek rocznie, dlatego też poszukuje firmy
dystrybucyjnej działającej w sektorze Ho.Re.Ca. oraz sklepów z winem. Firma poszukuje partnerów w
Niemczech, Francji, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Polsce.
BORO20161212001 Firma znajdująca się w południowo-wschodniej Rumunii, jest doświadczonym
producentem drewnianych mebli miejskich i dystrybutorem mebli campingowych i ogrodowych,
ławek, drewnianych konstrukcji do placów zabaw dla dzieci i innych produktów, wykonanych z
wysokiej jakości materiałów i certyfikowanego drewna, w klasycznym i nowoczesnym wzornictwie i w
pełni dostosowanych do zaspokojenia potrzeb klientów. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów
w Europie.

BOUK20161212006 Firma handlowa z Londynu działająca w zakresie surowców rolnych niedawno
uruchomiła nową linię herbaty z hibiskusa i obecnie chciałaby zawierać umowy dystrybucyjne z
firmami w Niemczech / Polsce / Francji / Holandii / Danii / Irlandii i Belgii.
BODE20161215001 Niemiecka firma specjalizująca się w usługach budowlanych oferuje swoje usługi
w zakresie realizacji projektów zielonych budynków od opracowania koncepcji energetycznej,
zaplanowania cyklu życia produktu, symulacji energetycznej/ światła dziennego. Firma oferuje
również certyfikacje zielonych budynków oraz wykorzystania energii. Firma szuka umowy o
świadczenie usług dla producentów materiałów budowlanych, biur projektowych itp. szukających
certyfikacji budynków zgodnie z etykietą zielonego budownictwa.
BODE20170131001 Niemiecka firma z sektora MSP specjalizuje się w laserowym cięciu metalu. Firma
oferuje usługi produkcyjne i podwykonawstwa dla sektorów przemysłowego i badań. (szczególnie dla
polskich partnerów)
BOFI20170120001 Fińska firma stworzyła huśtawkę ogrodową z opatentowanym rozwiązaniem
dotyczącym hamulca bezpieczeństwa. Huśtawka może być bezpiecznie używana przez ludzi w
każdym wieku nawet na wózkach inwalidzkich. Huśtawka jest idealna do użytku np. w parkach,
miejscach wypoczynkowych, jak również w domach opieki. Huśtawka jest gotowa do sprzedaży poza
Finlandią i firma szuka umów licencyjnych i agentów. Dopuszcza się partnerstwo na zasadach umowy
licencyjnej lub umowy handlowej.
BOHR20170119001 Chorwacki developer aplikacji mobilnych do sczytywania danych
(automatycznego wprowadzania danych) z dowodów osobistych lub paszportów przeznaczonej dla
pensjonatów i agencji turystycznych oferuje swoje aplikacje mobilne na zasadach umowy
komercyjnej.
BOLT20170213001 Litewska firma założona w 1971 roku oferuje usługi z zakresu ochrony własności
przemysłowej na Litwie i w innych krajach. Firma oferuje swoje usługi zagranicznym partnerom.
BOUK20170213002 Firma z Wielkiej Brytanii wykonuje trójwymiarowe materiały używane przy druku
FFF/ PJP oraz FDM na kompatybilne urządzenia bazujące na drukarkach 3D i szuka zagranicznych
dystrybutorów.
BOAM20160803001 Producent ręcznie robionej czekolady z Armenii oferuje wysokiej jakości cukierki
czekoladowe, trufle i batony o kombinacjach smakowych naturalnych owoców, ziół i przypraw.
Produkty są w eleganckim opakowaniu i są ukierunkowane na rynek high-end produktów dla
smakoszy. Firma poszukuje importerów, dystrybutorów i innych pośredników biznesowych, jak np.
sprzedawców na rynkach europejskich i innych.

