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BRBG20170613001 Bułgarska firma specjalizująca się w usługach instalacji inteligentnych i
bezprzewodowych urządzeń do domu poszukuje nowych dostawców urządzeń peryferyjnych Z-Wave
i sterowników. Oferowany rodzaj współpracy to umowa dystrybucyjna lub umowa o
podwykonawstwo.
BRCN20170614001 Chińska firma specjalizuje się w dystrybucji europejskich zaawansowanych
produktów rolniczych na rynku krajowym. Zgodnie ze strategią rozwoju firmy, jest ona
zainteresowana importem produktów w celu zwiększenia oferty katalogowej. Europejskie produkty
powinny być innowacyjne i zaawansowane technologicznie. Oferowany rodzaj współpracy to umowa
dystrybucyjna.
BRCN20170705001 Chińska firma specjalizuje się w produkcji i montażu części do samolotów. Firma
potrzebuje obecnie większej ilości sprzętu żeby sprostać zamówieniom. Poszukiwany sprzęt to:
maszyny do obróbki metalu, urządzenie do obróbki cieplnej i trzy współrzędnościowe maszyny
pomiarowe. Chińska firma jest zainteresowana współpracą z potencjalnym partnerem, w oparciu o
umowę nabycia.
BRDE20170614001 Niemiecki start-up poszukuje producenta worków jutowych. Firma poszukuje
partnera, z którym podpisze umowę produkcyjną.
BRES20170626001 Hiszpański dystrybutor z branży opieki medycznej specjalizujący się w produktach
szpitalnych i chirurgicznych poszukuje nowych technologii do włączenia ich do swojego portfolio.
Firma poszukuje startupów i MŚP w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej a także startupów
opracowujących technologie na zaawansowanym etapie.
BRKR20170705001 Koreańska firma inżynieryjna z obszaru oprogramowania komputerowego
specjalizuje się w projektowaniu systemów elektronicznych i energetycznych. Firma dostarczyła
kompleksowe oprogramowanie do więcej niż 140 firm, uniwersytetów i organizacji w Korei. Firma
poszukuje produktów i rozwiązań z obszaru ICT, które mogłyby być dystrybuowane na rynek
koreański. Inne produkty związane z koncepcją Industry 4.0, Internetem Rzeczy (Iot), przetwarzaniem
w chmurze, bazą danych, uczeniem maszynowym są również poszukiwane.
BRNL20170620001 Holenderska firma handlująca skrzyniami o dużej objętości, poszukuje dostawców
składanych plastikowych skrzynek, które mogą pomieścić do 450 kg materiału składowanego luzem,
w większości jedzenia i mogą być układane po 8-10 szt. jedna na drugiej. Wypełnione pojemniki są
przechowywane w warunkach chłodzenia więc właściwości plastikowych skrzynek muszą pozostać
stabilne poniżej temperatury -7 st. C. Firma jest zainteresowana kupnem takich pojemników w
oparciu o podpisaną umowę dystrybucyjną.
BRSK20170627001 Firma ze Słowacji handlująca odżywkami sportowymi i sprzętem fitness poprzez
sklep internetowy bezpośrednio do końcowych użytkowników jest zainteresowana poszerzeniem
swojej oferty produktowej o suplementy diety w formie tabletek musujących - "vitamine shot" i

"energy shot". Firma poszukuje producenta lub dostawcy, z którym będzie współpracować w oparciu
o umowę dystrybucyjną.
BRTR20151126001 Turecka firma specjalizująca się w produktach stalowych i żeliwnych do
szerokiego zastosowania dla wielu sektorów, poszukuje dostawców/producentów z UE, którzy są
zainteresowani dystrybucją profili stalowych na rynku tureckim.
BRTR20160817001 Turecka firma z Antalyi specjalizuje się w dystrybucji produktów rolniczych takich
jak nawozy organiczne, biologiczne środki kontroli szkodników i pszczoły typu Bombus (dla lepszego
zapylania). Firma chciałaby współpracować z partnerami zaangażowanymi w marketing
zrównoważonych metod produkcji rolnej, dlatego tez poszukuje hurtowników lub producentów
innowacyjnych produktów w celu ich dystrybucji na rynku tureckim.
BRUK20170607001 Brytyjska firma inżynieryjna poszukuje możliwości outsourcingu produkcji i
montażu manualnych obrabiarek do obróbki blachy, które są produkowane w różnych rozmiarach i
pojemnościach. Firma poszukuje partnera produkcyjnego do długofalowej współpracy. Wszystkie
produkty muszą spełniać wymagane standardy CE określone przez firmę.
BRUK20170627001 Brytyjska firma specjalizująca się w panelach na podczerwień poszukuje
systemów sterowników w celu wkomponowania ich do swoich produktów. System sterowników
powinien zapewniać bezprzewodowe, elastyczne sterowanie panelami poprzez aplikację.
Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa licencyjna lub alternatywnie obustronna umowa
produkcyjna lub umowa produkcyjna.
BRUK20170710002 Firma brytyjska specjalizująca się w wysokiej jakości meblach korporacyjnych
poszukuje partnera w celu świadczenia usługi wykańczania w ramach umowy serwisowej. Poszukują
doświadczonej firmy zajmującej się tapicerką, która wykorzystuje oprogramowanie optymalizacyjne,
aby zaoszczędzić na materiale w procesie produkcji, zmniejszając straty i koszty. Wszystkie materiały
będą dostarczane przez brytyjską firmę. Poszukiwany partner powinien już używać odpowiedniego
oprogramowania.
BRAT20170714001 Młody, innowacyjny start up z Austrii opracował specjalny drewniany system
wentylacyjny do użytku wewnętrznego. W związku ze zwiększeniem zamówień, firma poszukuje
partnera produkcyjnego z Europy, który będzie produkował drewniany korpus wykonany z drewna
sosnowego. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna, która zwiększy możliwości
przerobowe i zredukuje koszty poprzez zwiększenie poziomu automatyzacji.
BRAT20170714002 Innowacyjny start-up z Austrii opracował drewniany system wentylacji do użytku
we wnętrzach, który może również pełnić funkcję nawilżacza. Firma szuka partnera do produkcji,
który może wyprodukować zintegrowaną wazę ze szkła w kształcie kostki.
BRBE20170615001 Belgijska firma dystrybuuje marki obuwnicze i odzieżowe dla dzieci i dorosłych od
ponad 50 lat w krajach Beneluxu. Firma jest skoncentrowana na produktach wysokiej jakości, ze
szlachetnych i przyjaznych środowisku materiałów. Pięć doświadczonych osób od sprzedaży jest w
stałym kontakcie ze sprzedawcami na terenie Beneluxu. Firma poszukuje nowych marek obuwia,
odzieży i akcesoriów w oparciu o umowę dystrybucyjną. Firma jest otwarta również na współpracę na
zasadzie umowy agencyjnej.
BRBE20170627001 Belgijska firma szuka dostawców produktów konsumenckich w celu sprzedaży
tych produktów w Europie za pośrednictwem sprzedaży internetowej. Współpraca będzie oparta na
porozumieniu o usługach dystrybucyjnych.
BRBE20170630001 Belgijska firma zajmuje się handlem międzynarodowym w branży spożywczej.
Misją firmy jest łączenie kupców ze sprzedającymi w celu prowadzenia zyskownego i

zrównoważonego handlu zagranicznego. Firma jest ekspertem w branży spożywczej, ma również
biuro we Francji.
BRDK20170719001 Duńska firma szuka partnera, który wyprodukuje prototyp opatentowanej
apteczki na rynek skandynawski i europejski. Apteczka powinna być wykonana z plastiku z
piankowymi i metalowymi elementami, powinna być lekka, materiał jest najważniejszy. Firma
chciałaby zawrzeć umowę produkcji seryjnej po zaakceptowaniu prototypu.
BRFI20170703001 Fińska firma zaangażowana w uzdatnianie wody szuka plastikowych (PE-plastik)
baniaków o pojemności 60, 100 i 250 litrów. Firma proponuje umowę produkcji lub
podwykonawstwa.
BRFI20170703002 Fińska firma usługowa szuka chemikaliów do produkcji takich jak MEG
(Monoethyleniglycol (1,2 Etaanidiol), MPG (Monopropylene glycol), Ammoniacal Water 24,5 %, Citric
Acid (2-hydroksipropane-1,3 trikarboksyylacid), MEA (Monoethanolamine), EDTA (Tetrasodium
ethylene diamine tetraacetate).
BRFR20170602001 Francuska firma projektuje, produkuje i promuje innowacyjną grę konstrukcyjną.
Gra składa się z części z uformowanego termicznie materiału. Firma szuka partnerów przemysłowych
doświadczonych w termicznie ukształtowanych produktach z włókna i pianki EVA (etylen-co-octan
winylu) do produkcji nowej gry.
BRHR20170609001 Chorwacka firma działająca w sektorze metalurgii oferuje usługi dystrybucyjne na
chorwackim rynku producentom wyrobów metalowych.
BRIT20170530001 Włoska firma specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji biodegradowalnych i
kompostowanych toreb. Firma jest zlokalizowana na Sardynii i świadczy usługi na terenie całego
kraju. Firma poszukuje w Europie i w krajach poza nią producentów torebek do próżniowego
pakowania, w szczególności gładkich i termokurczliwych torebek. Przewidywany rodzaj współpracy to
umowa dystrybucyjna.
BRLV20170619001 Firma z Łotwy projektująca plecaki szuka producenta, który mógłby produkować
małe ilości w oparciu o umowę produkcji. Producent powinien znać się na szyciu z grubych
materiałów. Firma dostarczy materiały i akcesoria, jest również otwarta na nowe rozwiązania
producenta odnośnie produkcji plecaka.
BRNL20170717001 Holenderska firma zajmująca się elektrycznym sprzętem scenicznym szuka
producenta z branży obróbki metali, który dostarczy części do odlewu pianina/keyboardu. Partner
powinien specjalizować się w spawaniu, cięciu, formowaniu, obróbce aluminium. Firma chce zawrzeć
umowę produkcji.
BRPT20170522001 Portugalska firma działająca komercyjnie w sektorach odnawialnej energii
(wiatrowa i słoneczna) i wydajności energetycznej, poszukuje możliwości współpracy w oparciu o
umowę agencyjną i/lub dystrybucyjną z firmami, które posiadają innowacyjne rozwiązania/produkty
w dziedzinie energii i są zainteresowane komercjalizacją/dystrybucją ich na Półwyspie Iberyjskim i w
krajach portugalskojęzycznych.
BRPT20170526001 Portugalskie przedsiębiorstwo technologiczne opracowało nieinwazyjne
rozwiązanie dla firm z branży transportowej/logistycznej pracujących z produktami chłodzonymi,
które zużywają większą ilość paliwa z uwagi na konieczność chłodzenia produktów. To innowacyjne
rozwiązanie pozwala ciężarówkom generować zmagazynowaną energię, która jest później używana
do chłodzenia transportowanej żywności redukując w ten sposób zużycie paliwa. Poszukiwani są
dostawcy baterii lub paneli fotowoltaicznych, z którymi firma portugalska nawiąże współpracę w
oparciu o umowę produkcyjną.

BRRO20170425001 Rumuńska firma specjalizuje się w dystrybucji urządzeń medycznych oraz sprzętu
używanego w radiochirurgii, dermatologii, laryngologii, urologii, nefrologii i ginekologii stosowanego
w
prywatnych klinikach, szpitalach, centrach medycznych. Firma poszukuje europejskich
producentów takich produktów celem zwiększenia swojej oferty produktowej na rynku rumuńskim.
Oferowany rodzaj współpracy to umowa dystrybucyjna.
BRRO20170629001 Rumuńska hurtownia z jedzeniem i napojami szuka producentów i oferuje
umowę dystrybucji.
BRSE20170608001 Szwedzka firma szuka partnera do produkcji unikatowego wózka na narzędzia.
Partner powinien specjalizować się w obróbce CNC paneli ze sklejki i/lub cięciu laserowym i spawaniu
profili aluminiowych, powinien mieć również dostęp do komponentów takich jak koła przemysłowe,
prowadnice łożyskowane kulkowo, części elektryczne, drzwi żaluzjowe i kartonowe pudła.
BRSE20170710001 Firma budowlana z siedzibą w Szwecji poszukuje doświadczonych stolarzy jako
podwykonawców. Idealny podwykonawca ma co najmniej trzyletnie doświadczenie jako stolarz.
Poszukiwany partner musi mieć możliwość pracy w Szwecji i wystawiania faktur.
Średni czas trwania projektu to 10 miesięcy. Szwedzka firma pokryje koszty zakwaterowania i sprzętu
osobistego potrzebnego do realizacji projektów.
BRUK20170703001 Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w produktach przeznaczonych do
karmienia niemowląt w podróży poszukuje partnerów produkujących produkty powiązane z ich
produktami do produkcji pod tzw. white label, ponieważ interesuje ich rozpoznawalność w firmach
produkujących szeroką gamę produktów do karmienia, takich jak sztućce i odpowiednie produkty
czyszczące.
BRUK20170710001 Firma brytyjska opracowała szereg jednoczęściowej, jednorazowej odzieży
ochronnej i poszukuje firmy do produkcji elementów odzieży zgodnie z ich projektem w ramach
umowy o produkcję. Dostawcy musieliby wykazać zdolność do obsługi dużych zamówień w celu
szybkiego dostosowania, a także elastyczności, aby dostosować się do różnych projektów. Wszystkie
produkty muszą spełniać odpowiednie normy UK / EU.

