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BRAT20170714004 Austriacki dostawca wysokiej jakości czapek i opasek na głowę z systemem
oświetlenia LED szuka firm oferujących systemy LED do stosowania w tekstyliach sportowych.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd04f677-fd8e-4e32-bbdda296678bca6f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRBA20170825001 Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca meble tapicerowane poszukuje
dostawców surowców i części w oparciu o umowę produkcyjną.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73496e64-a43c-4121-bbf6c93df242410f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRFR20170803001 Francuska firma produkcyjna z obszaru rozwiązań dla transportu i pakowania
delikatnych produktów i ptactwa domowego. Firma poszukuje dostawcy drewnianych bali do umowy
produkcyjnej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/421211b8-956f-4eac-98e42cb140d9fb49?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRIE20170323001 Producent ręcznie robionych mydełek z Irlandii poszukuje nowych dostawców
olejków do robienia mydła, olejków zapachowych i sprzętu do robienia mydła. Współpraca na zasadzie
umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/231b983e-c6e2-4b69-9a503e6a9e87add8?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRRO20170803001 Rumuńska firma specjalizująca się w handlu i magazynowaniu nawozów i
pestycydów dla sektora rolniczego poszukuje nowych dostawców/producentów. Firma poszukuje
kontrahentów z UE, którzy chcieliby dystrybuować swoje produkty na rynku rumuńskim poprzez
umowę dystrybucji.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36801cf4-46c8-44d1-a7d78f46115163a7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRRO20170803002 Rumuńska firma specjalizująca się w systemach bezpieczeństwa dla aplikacji
mieszkaniowych, instytucjonalnych, przemysłowych i komercyjnych, a także zintegrowanych
rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa jest zainteresowana dystrybucją systemów
bezpieczeństwa zagranicznych producentów na rynku rumuńskim.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a546c300-eba4-41b5-b342f41d66a2fee6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRRS20161218001 Serbska firma świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami dla
przemysłu wodno-kanalizacyjnego. Firma oferuje pośrednictwo (umowa agencyjna) dla projektów w
regionach, w których działa tj.: Serbia, Pn. Afryka, Rosja i Zachodnie Bałkany. Ostatnie projekty firmy

dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej dla oczyszczalni ścieków dla dwóch miast, oraz
projektów większego systemu dystrybucji wody.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/557623f0-0f31-4666-89a3bf9aecb20b4c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRSE20170823001 Szwedzka firma posiada 40-letnie doświadczenie w świadczeniu na rynkach
nordyckich usług podwykonawstwa, produkcji/mieszania produktów chemicznych specjalnego
przeznaczenia i pełnej gamy własnych środków czyszczących i odtłuszczających. Firma szuka nowych
produktów do dystrybucji w celu poszerzenia oferty. Firma chce podpisać umowę dystrybucji z
dystrybutorami i agentami chemikaliów, firmami potrzebującymi zarządzania substancjami
chemicznymi.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a132e7b9-6393-4389-b59b801ad10ec710?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRSE20170920001 Szwedzka firma, która opracowała bezpieczne produkty dla niemowląt pod marką
własną poszukuje producenta szklanych butelek z Europy. Butelki muszą być wykonane z lekkiego, boro
krzemowego szkła i występować w 3 różnych pojemnościach: 150 ml, 240 ml i 300 ml. Produkty firmy
są oparte na dobrze wyselekcjonowanych materiałach i są zaklasyfikowane jako wysokiej klasy.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3fcc377-b189-47c6-869b7e7597440d54?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUA20170807001 Doświadczony ukraiński integrator sieciowy poszukuje globalnych partnerów,
dostawców usług IT, firm z sektora ICT w celu współpracy jako profesjonalny wykonawca na Ukrainie.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef169dba-f81f-43f9-b4a11488d9f60ae1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUK20170823001 Brytyjska firma specjalizująca się w technologiach energii fotowoltaicznej
poszukuje możliwości współpracy z dostawcą fotoabsorbujących materiałów takich jak nanocząsteczki
i materiały oparte na kropkach kwantowych takie jak CIGS (diselenek miedzi). Partner byłby
zobowiązany do dostarczenia materiału fotowoltaicznego używanego w testowaniu i opracowywaniu
lekkich, giętkich i tanich paneli słonecznych. Oferowany rodzaj współpracy to umowa usługowa,
rozważana jest również współpraca w oparciu o umowę joint venture.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0dad4570-c3ee-4bd9-8a460337e9c5d4e1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUK20170831001 Brytyjski producent wysokiej jakości, unikatowych pieców na pizzę opalanych
drewnem składających się z materiałów kompozytowych jak włókno szklane, włókno ceramiczne,
tłuczony kamień, glina, stal nierdzewna poszukuje producentów i montażystów w Europie i USA do
umowy produkcyjnej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2048380-9e22-4e1b-a12b439e23aefe4a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUK20170921001 Brytyjski producent ręcznie robionych czekoladek w różnych smakach poszukuje
dostawców owoców i aromatów, które nie zawierają siarczynów w celu zawarcia umowy outsourcingu.
Poszukiwane owoce zawierają skrystalizowany imbir, kandyzowane wiśnie, skórkę pomarańczową i
cytrynową. Firma produkuje produkty wegańskie, bez laktozy, bezglutenowe, nie zawierające soi i chce
poszerzyć ofertę o produkty bez siarczynów.

Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b81d90a-f582-4b19-bcf8dc8907c4eb67?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOIL20170928001 Wiodąca firma z Izraela rozwija i produkuje wysokiej jakości ostrzegawcze produkty
świetlne jak świecące znaki informujące o wyjściu, do użytku publicznego, przemysłowego i
prywatnego. Produkty firmy są energooszczędne i bazują na technologii LED. Firma szuka
dystrybutorów najlepiej producentów oświetlenia, elektryków, budowlańców i architektów.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5067a2bd-a7e7-4e73-b0e9e781064f3c53?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOLT20170901001 Litewska firma zajmująca się projektowaniem i doradztwem inwestycyjnym w UE
prowadzi szeroko zakrojone konsultacje biznesowe i konsultingowe dla zagranicznych firm, które chcą
wejść na rynek litewski lub zamierzają inwestować na Litwie. Firma chce współpracować w
szczególności z partnerami z Japonii, Niemiec i Polski na podstawie umowy o świadczenie usług.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07a88af9-7263-47da-9b702e081bd045c9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BORO20170526001 Firma rumuńska, działająca w sektorze budowlanym, jest otwarta na
podwykonawstwo w budownictwie, koncentrując się na budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Firma oferuje własne urządzenia i współpracuje z własnym zespołem. Firma oferuje swoje usługi jako
podwykonawca w Austrii, Niemczech, Luksemburgu, we Włoszech, Francji, Belgii, Bułgarii, Serbii, na
Węgrzech, Ukrainie, w Grecji, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i w Wielkiej Brytanii.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1981cf4-9c41-41d8-ae6111863d89ba15?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BORO20170830001 Rumuńska firma specjalizująca się w uprawie pieczarek Champignon i Pleurotus
poszukuje partnerów handlowych z Austrii, Niemiec, Włoch i Polski zainteresowanych sprzedażą
produktów rumuńskich w ramach umów dystrybucyjnych.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66b8e4fd-577f-46a8-b921f47ba9d1fb60?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOUK20170922002 Firma z UK oferuje innowacyjny produkt z sektora nauki i komunikacji. Występuje
jako przenośne urządzenie dla osób niesprawnych umysłowo lub niepełnosprawnych ruchowo do
komunikacji z rodziną, przyjaciółmi, w pracy. itd. Produkt znajdzie zastosowanie w szkołach, domach
opieki, więzieniach i szpitalach. Firma szuka dystrybutorów na świecie.
Szczegóły: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b08919d-ea88-4b87-9d04ddbedaad3946?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRDE20170915001 Wschodnio niemiecka firma rodzinna, zlokalizowana w regionie o wielowiekowej
tradycji w zakresie przetwarzania rud i metali, zajmuje się przetwórstwem stopów cyny i ołowiu oraz
produkcją stopów lutowniczych we wszystkich obszarach przemysłowych i rzemieślniczych. Firma
poszukuje nowych dostawców złomu i materiałów z cyną i ołowiem oraz materiałów w całej Europie.
Celem jest osiągnięcie długoterminowych relacji w ramach umowy produkcyjnej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0eb1ea67-89a7-4df8-b4f2e456364aaa5d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOBG20170612001 Innowacyjna bułgarska firma produkująca wysokiej jakości ekstrakty z ziół i
proteinowych napojów koktajlowych poszukuje międzynarodowych dystrybutorów z założoną siecią
zarówno hurtowych, jak i detalicznych sklepów.

Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f430e12-8989-487c-bcec6c6fa3cce257?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOBY20170907001 Białoruskie centrum zajmujące się transferem technologii, doradztwem
biznesowym oraz usługami marketingowymi skrojonymi na miarę klienta oferuje swoje usługi dla firm
potrzebujących wsparcia przy wejściu na rynek oraz rozwoju biznesu, włącznie w dostępem do
innowacyjnej platformy e-commerce. Potencjalny partner to firma zagraniczna potrzebująca
profesjonalnej asysty przy rozpoczynaniu lub rozwoju biznesu na Białorusi. Firma oferuje swoje usługi
na warunkach umowy usługowej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c16db473-04eb-4d41-a67ff28b021fa365?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BODE20170911001 Wiodący producent generatorów pary elektrycznej z Niemiec opracował nowe
urządzenie techniczne do czyszczenia i sterylizacji noży stosowanych w rzeźniach i zakładach rozbioru
mięsa. Technologia ta umożliwia znacznie szybsze czyszczenie niż w przypadku tradycyjnych sposobów,
a tym samym zmniejsza zużycie energii, wody, a jednocześnie powstaje mniej ścieków. Firma poszukuje
partnerów zainteresowanych umowami o świadczeniu usług dystrybucji lub zainteresowanych
zawarciem umowy licencji lub zakupu technologii.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b840b1c9-3f96-4fff-aba6cb6f916986a6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOES20170104001 Hiszpańska firma z siedzibą w Barcelonie, zajmująca się rachunkowością i
doradztwem podatkowym, poszukuje podobnych firm doradczych w celu zapewnienia klientom z
różnych krajów usług w zakresie globalnego prawa podatkowego/księgowego/prawa pracy i
doradztwa podatkowego. Współpraca na podstawie umowy o świadczeniu usług.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/122018ac-2bd3-486d-b23ec4583df3a3b1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOFR20161121001 Francuskie MŚP specjalizujące się w miniaturowej elektronice i przetwarzaniu
sygnału w pełni rozwinęło potężną latarkę z diodami LED o długości światła do 300 metrów i
zapewniającą widoczność obserwatorom wybrzeża, policjantom, strażakom, agentom
bezpieczeństwa, funkcjonariuszom celnym podczas pracy na zewnątrz w nocy. Lampa jest również
wyposażona w stroboskopowe światło używane do oślepiania złodziei lub przestępców. MŚP
poszukuje dystrybutorów za granicę wyspecjalizowanych w sektorach bezpieczeństwa, ratownictwa,
obrony i wojsku.
Szczegóły: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e64edd26-3665-4253-bb2108a7b3563060?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOFR20170906001 Francuski producent czekoladek wysokiej jakości poszukuje umów o świadczenie
usług dystrybucyjnych z importerami (dystrybutorami/hurtowniami/pośrednikami handlowymi) w Unii
Europejskiej. Firma produkuje oryginalne ręcznie robione czekoladki pakowane w innowacyjne
opakowanie, symbol nadmorskiego miasta w Normandii.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46f3b797-5838-4410-a5f0c6819ed253b9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOIL20161121001 Wiodąca firma izraelska opracowała innowacyjną technologię automatycznego
odczytu liczników (AMR), która automatycznie gromadzi dane dotyczące zużycia, diagnostyki i stanu z
wodomierzy lub urządzeń do pomiaru energii (woda, gaz, elektryczność), przenosząc te dane do
centralnej bazy danych rozliczania, rozwiązywania problemów i analizy. Firma szuka dystrybutorów, w

celu sprzedaży i promowania produktów firmy, a jednocześnie chce zwiększyć ich obecność na
zagranicznych rynkach.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8517a7a2-e13b-493f-b6e3b7221633f9f9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOJP20170825001 Japońska firma poszukuje dystrybutora, zainteresowanego wprowadzeniem na
rynek UE japońskich przyborów kuchennych. Firm oferuje wyroby posiadające praktyczny i elegancji
design, skierowane do lepiej sytuowanych konsumentów w wieku 30-50 lat, których koncepcja
produktów pasuje do rynku europejskiego. Firma poszukuje dystrybutorów posiadających dobre
kontakty z ekskluzywnymi supermarketami i sklepami detalicznymi.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a84065e-9948-4a25-9c2f3e3b500352c0?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOLV20170921001 Łotewska firma działająca w branży obróbki metali produkująca standardowe
produkty, takie jak różnego typu drzwi stalowe, klatki schodowe, balkony oferuje współpracę w
zakresie obróbki metali, spawania metali i malowania proszkowego w ramach umów
podwykonawstwa lub produkcji.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3eefeb8b-4927-4e36-bb557e88b30e8bbe?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOPE20170810002 Peruwiańska firma z doświadczeniem w produkcji i dystrybucji odzieży dla
niemowląt, poszukuje dystrybutorów w Europie. Aby zaspokoić potrzeby coraz bardziej wymagającego
klienta, firma oferuje produkty najwyższej jakości z 100% bawełny peruwiańskiej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0b36307-c45e-47c5-a85d920fd4644b81?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BORO20170912001 Rumuńska firma z sektora agencji podróży i turystyki chce rozwinąć działalność
zagraniczną. Ma szeroką sieć podległych partnerów we wszystkich regionach kraju i dostarcza usługi
zgodnie ze standardami międzynarodowymi i w konkurencyjnych cenach. Firma poszukuje agencje
podróży chcące rozszerzyć swoje portfolio o Rumunię, do współpracy na bazie umowy usługowej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9925ed3e-19da-44df-b8f8400f29137baa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BORU20170714004 Firma z Rosji, która oferuje usługi zakwaterowania hotelowego i poszukuje
partnerów w ramach umowy agencji handlowej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/237f9e5e-9e99-4cf8-be54c04c9a31642f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOUK20170822002 Brytyjski licencjodawca markowego obuwia poszukuje dystrybutorów w krajach
Europy Wschodniej i Skandynawii. Firma oferuje również usługi projektowania i produkcji jako część
umowy partnerskiej dla klientów.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a1fb64a-992b-4395-b054723f2e22312a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

