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BRIT20171013001 Włoska firma założona w 2016 roku chce poszerzyć zakres oferowanych produktów
i poszukuje pelletu, węgla i podpałek. Firma została niedawno założona, posiada doświadczenie w
sprzedaży online i ciekawe portfolio klientów. Spółka poszukuje dostawców wyżej wymienionych
produktów z Austrii, Chorwacji, Niemiec, Polski i Szwajcarii do zawarcia długoterminowych umów
dystrybucyjnych.
BRUK20171213001 Brytyjska firma zajmująca się systemami automatyki i sterowania poszukuje
podwykonawców w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Czechach i na Słowenii. Partnerzy powinni posiadać
solidne zaplecze w zakresie inżynierii mechanicznej i będą zobowiązani do przełożenia projektów
koncepcyjnych na projekty szczegółowe w dziedzinach technicznych, takich jak automatyzacja, montaż
i testowanie towarów, przenoszenie mechaniczne i paletyzacja, projektowanie maszyn, robotyka,
podnoszenie i układanie czyli tzw. "pick and place", oprzyrządowanie oraz rozbudowa i udoskonalanie
procesów przemysłowych.
BRFI20171109003 Lider na fińskim rynku, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji elastycznych
profili wykonanych z gumy, elastomeru termoplastycznego TPE i silikonu, poszukuje producentów płyt
gumowych i silikonowych o różnych szerokościach i grubościach do własnych celów produkcyjnych.
Arkusze mogą być z klejem lub bez. Poszukiwani są partnerzy do umowy produkcyjnej w Niemczech,
Polsce, Czechach, we Włoszech i Francji.
BRRU20171121001 Rosyjska firma prowadzi działalność w zakresie usług samochodowych oraz handlu
detalicznego częściami i akcesoriami samochodowymi (opony, olej, akumulatory do samochodów
osobowych itp.) poszukuje zagranicznych producentów chemii samochodowej i elektroniki
samochodowej do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRUK20171129001 Doświadczeni brytyjscy doradcy projektowi i marketingowi poszukują możliwości
poszerzenia swojej sieci partnerów i poszukują kreatywnych marek w Europie Środkowej i Wschodniej
do współpracy w ramach umowy outsourcingowej. Twórcami markowymi mogą być graficy lub
usługodawcy IT tacy jak: projektanci/deweloperzy stron internetowych.
BRLV20171205001 Łotewska firma projektująca i produkująca instalacje hydrauliczne zamierza
rozpocząć produkcję pisuaru przy użyciu technologii ceramicznej. Firma poszukuje w Europie zakładu
produkcyjnego, który mógłby wyprodukować produkt w pożądanych ilościach na życzenie klienta
zgodnie z umową produkcyjną.
BRRU20171116001 Rosyjska firma handlowa i budowlana poszukuje zagranicznych dostawców
wyposażenia łazienkowego (mieszalniki i ceramika łazienkowa). Spółka jest zainteresowana
zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRRU20171207001 Rosyjski koncern spożywczy poszukuje dostawców czosnku, imbiru
marynowanego, marynowanych ananasów oraz pieczarek w plasterkach marynowanych w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BRRU20171207002 Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju tarcicy poszukuje
partnerów za granicą w celu zakupu dowolnego typu wielofunkcyjnej maszyny do obróbki drewna w
ramach umowy produkcyjnej.
BRUK20171106001 Ta północnoirlandzka firma włókiennicza z Irlandii Północnej poszukuje możliwości
współpracy na zasadzie porozumień produkcyjnych z olejarniami w całej Europie, które mogą
produkować 100% len i/lub 100% tkaninę bawełnianą. Firma poszukuje również innowacyjnych
produktów tekstylnych kuchennych, aby wzbogacić swoją ofertę.
BRMT20171215001 Maltańska firma rozpoczynająca działalność zajmującą się drukowaniem 3D
poszukuje dostawców/dystrybutorów/producentów granulatu PLA (kwasu polilaktycznego) w ramach
umowy agencyjnej lub umowy dystrybucyjnej.
BRRO20171121001 Rumuńskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją mięsa wieprzowego
poszukuje nowych europejskich dostawców żywej trzody chlewnej w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
BRRO20171207001 Rumuński dystrybutor kosmetyków naturalnych, naturalnych suplementów diety
i zdrowej żywności poszukuje naturalnych, ECO, BIO surowców, żywności i kosmetyków do sprzedaży
we własnym wyspecjalizowanym sklepie w Rumunii, na podstawie umowy dystrybucyjnej.
BRBE20171122001 Przedsiębiorstwo belgijskie specjalizuje się w środkach czyszczących
przeznaczonych na rynek flexoprintingu. Poszukuje dostawców sody oczyszczonej do stosowania w
systemie czyszczenia strumieniowo-ściernego. Soda służy do czyszczenia walców aniloksalnych przez
oczyszczenie powierzchni. Firma poszukuje dostawców w ramach umowy dystrybucyjnej.
BRUK20171129002 Brytyjska firma specjalizująca się w energii odnawialnej opracowała system
gospodarki odpadami, który umożliwia przekształcanie odpadów organicznych w energię, nawozy
sztuczne i wodę dla zrównoważonego sektora budownictwa. Firma poszukuje długoterminowego
partnera w Europie z wyłączeniem Wielkiej Brytanii w celu zawarcia umowy produkcyjnej/montaż
instalacji elektrycznych, mechanicznych i rurociągowych. Firma będzie potrzebowała zdolności do
obsługi, instalacji i konserwacji kontenerów wysyłkowych.
BRUK20171122001 Założony w Wielkiej Brytanii dostawca specjalizujący się w dostarczaniu
oprzyrządowania laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych/reagentów poszukuje nowych
produktów w swoich czterech działach: biologii komórkowej, biologii molekularnej, kwantyfikacji/
wykrywania i mikroskopii elektronowej. Firma prowadzi sprzedaż bezpośrednio do ośrodków
akademickich, przemysłowych, biotechnologicznych, kontraktowych organizacji badawczych. Oferuje
ona umowę dystrybucyjną dotyczącą reprezentowania innowacyjnych instrumentów, w szczególności
od spółek spin out na rynki Wielkiej Brytanii i Irlandii.
BRNL20171121001 Holenderski projektant opracował szereg geometrycznych przedmiotów szklanych
do dekoracji wnętrz. Produkty są wytwarzane ręcznie przez firmę i z powodzeniem sprzedawane od
kilku lat w sklepach w Holandii, Francji i innych krajach europejskich. Ze względu na rosnący popyt
właściciel poszukuje producenta, który jest zainteresowany przejęciem (całkowitej lub częściowej)
produkcji lamp w ramach umowy produkcyjnej.
BRRO20171031001 Rumuńskie MŚP rozwinęło silną sieć dystrybucji dla lokalnych i zagranicznych
dostawców elementów złącznych i systemów mocowania. Firma posiada znaczną powierzchnię
magazynową. Spółka jest skłonna działać jako dystrybutor do sprzedaży produktów innych firm w
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRME20160920001 Firma czarnogórska z siedzibą w Barze jest odnoszącym sukcesy biurem podróży i
turystyki oraz przedstawicielem poszukującym nowych klientów międzynarodowych, oferującym

usługi agenta i przedstawiciela. Spółka jest zainteresowana współpracą na zasadzie umowy agencyjnej
z organizacjami z sektora turystyki i dziedzictwa kulturowego.
BRUA20171128001 Firma, specjalizująca się w kosmetologii, poszukuje profesjonalnych kosmetyków
(do pielęgnacji twarzy i ciała) oraz urządzeń medycznych (urządzenia kosmetyczne do pielęgnacji
twarzy i ciała - odparowywacze, fonoforeza ultradźwiękowa, myjka ultradźwiękowa itp.) producentów
z krajów europejskich i azjatyckich do dystrybucji swoich produktów na rynku ukraińskim. Spółka jest
zainteresowana nawiązaniem długoterminowej współpracy w formie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRBE20171124001 Firma belgijska dystrybuuje własne krzesełko dziecięce. Poszukuje obecnie
wysokiej jakości produktów przeznaczonych na ten sam rynek do dystrybucji wraz z krzesłem. Firma
poszukuje partnerów, którzy posiadają wysokiej jakości produkt w segmencie niemowląt i dzieci i chcą
wejść na rynek belgijski, holenderski i/lub francuski.
BRCZ20171205001 Czeska firma zajmująca się opracowywaniem, produkcją i dostarczaniem
technologii oczyszczania ścieków, uzdatniania wody i powietrza oraz energii poszukuje partnerów do
współpracy z ciekawymi pomysłami w projektach badawczych dotyczących uzdatniania wody. Partner
powinien być podwykonawcą rozwiązań przesyłowych, które mogłyby zostać przeniesione na inne
dziedziny. Rozważa się współpracę na podstawie podwykonawstwa. Firma współpracuje z wieloma
instytucjami akademickimi.
BRUK20171127001 Brytyjska firma opakowaniowa poszukuje umowy produkcyjnej z partnerem, który
mógłby dostarczyć pojemniki i filiżanki PET (politereftalan etylenu) dla sektora spożywczego przy
użyciu technologii termoformowania. Naczynia muszą mieć możliwość bezpośredniego drukowania na
tworzywie sztucznym. Firma poszukuje partnerów w Europie Wschodniej lub ewentualnie w Turcji.
Potencjalny partner musi być w stanie realizować zlecenia do poziomu ładunku kontenerowego.
BRUK20171208001 Brytyjska firma projektuje przyjazne dla środowiska trumny i poszukuje możliwości
outsourcingu produkcji niektórych z nich do doświadczonej firmy. Potencjalni partnerzy muszą być
wykwalifikowani w produkcji trumien i używać zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska
produktów, które w 100% ulegają biodegradacji, aby spełnić standardy brytyjskiej firmy.
BRIN20171206001 Indyjska firma handlująca papierem poszukuje handlowców, hurtowników i
producentów papieru, którzy mogą dostarczać nadwyżki partii towaru w formie szpuli za
pośrednictwem umowy handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRCY20170405001 Cypryjski importer i dystrybutor poszukuje producentów głównie produktów
farmaceutycznych i ochrony zdrowia z krajów europejskich w ramach umów handlowych i usług
dystrybucyjnych. Firma poszukuje partnerów europejskich w celu reprezentowania i / lub sprzedaży
swoich produktów (z wyłączeniem leków) na Cyprze.
BRRO20171129001 Rumuńska firma zlokalizowana w południowo-wschodniej Rumunii, specjalizująca
się w produkcji, pakowaniu i handlu różnymi odmianami miodu, poszukuje hurtowych dostawców
miodu / bezpośrednich producentów. Miód musi być w pełni zgodny z wymogami UE. Firma jest
zainteresowana długoterminowymi partnerstwami w ramach umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRLT20171207001 Litewska firma od ponad 15 lat działająca jako pośrednik handlu produktami
chemicznymi dla budownictwa stara się poszerzyć swój asortyment. Firma poszukuje producentów i /
lub dostawców farb okiennych i drzwiowych. Firma oferuje pośrednictwo handlowe w ramach umowy
handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BRFR20171110001 Francuska firma, zajmująca się sprzedażą materiałów wykończeniowych do
dachów i rozwiązań zewnętrznych, poszukuje producenta płyt pęcherzykowych z PVC, płyt PVC, łączeń
desek powięziowych, boazerii, kratek wentylacyjnych i odpowiadających akcesoriów w ramach umowy
produkcyjnej.
BRFI20171214001 Fińska firma zajmująca się ekoprojektowaniem poszukuje dostawcy lub producenta
zaprojektowanych i okrągłych elementów z tworzywa piankowego. Średnica elementu wynosi 90 mm.
Pożądaną formą współpracy jest umowa produkcyjna lub podwykonawstwo.
BRFR20171118001 Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży butów z
możliwością personalizacji, pod opatentowaną koncepcją, poszukuje europejskiego producenta
białych tenisówek / płóciennych butów sportowych. Buty te muszą mieć elastyczną gumową lub
syntetyczną podeszwę. Przewidywany rodzaj współpracy to umowa podwykonawcza dotycząca
powtarzających się małych zamówień. Buty będą musiały być produkowane pod własną marką.
BRSK20171103001 Mała słowacka firma technologiczna, producent ciężarków, poszukuje dostawcy
stopów cynku. Stop musi być zaprojektowany do odlewania ciśnieniowego. Słowacka firma planuje
użyć stopu cynku do produkcji ciężarków. Preferowaliby współpracę poprzez podwykonawstwo partner dostarczałby stop.
BRFR20171024001 Francuska firma poligraficzna specjalizująca się w pakowaniu świeżych owoców i
warzyw dąży do poszerzenia ilości swoich dostawców papieru siarczanowego, a tym samym poszukuje
nowych dostawców w ramach umów outsourcingowych w Unii Europejskiej
BRMK20171024001 Macedońska firma jest importerem i dystrybutorem różnych rodzajów produktów
spożywczych, takich jak mrożone mięso i produkty mięsne (kurczak, indyk, wołowina i cielęcina,
wieprzowina i ryby morskie). Firma poszukuje nowych europejskich partnerów (producentów i
hurtowników z branży spożywczej) w ramach umów handlowych i umów dystrybucyjnych.
BRCY20170728001 Cypryjska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji wszelkiego rodzaju
artykułów spożywczych, napojów i innych artykułów gospodarstwa domowego oferuje umowę o
świadczenie usług dystrybucyjnych dla światowych dostawców. Poszukuje producentów z Europy i
spoza niej w celu sprzedaży swoich produktów na Cyprze.
BRRO20171115002 Rumuńska firma produkuje naturalne kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała
sprzedawane w szklanych pojemnikach o różnych rozmiarach. Firma poszukuje międzynarodowych
producentów zdolnych do dostarczania szklanych pojemników kosmetycznych. Współpraca z
partnerami będzie oparta na umowach dotyczących produkcji.
BRCY20171114001 Cypryjska firma, której głównym przedmiotem działalności jest eksport produktów
spożywczych (mięsa i ryb) oraz innych towarów, poszukuje producentów / dostawców / rzeźni
wołowiny, wieprzowiny, kurczaków i indyków w Europie, dla których może świadczyć usługi agencji
handlowej lub dystrybutora w innych krajach.
BRDE20171018001 Niemiecki producent dostarcza przemysłowi surowce i środki pomocnicze, takie
jak oleje jadalne, oleje kosmetyczne, olejki eteryczne, ekstrakty aromatyczne, składniki aktywne, zioła
i przyprawy, koncentrując się na kontrolowanej uprawie organicznej. Firma poszukuje obecnie
dostawców naturalnych surowców z krajów europejskich i jest zainteresowana umową o
przedstawicielstwie handlowym.
BRDE20171115001 Niemiecka firma jest sprzedawcą kocyków i dywaników dla niemowląt, dzieci i
dorosłych. Firma szuka nowych producentów w Europie, którzy produkują koce tak zwanymi
"maszynami Raschela".

BRPT20170811001 Siedziba firmy znajduje się w centralnym regionie Portugalii, około 50 km na północ
od Lizbony. Firma jest producentem i dystrybutorem farb, emalii, lakierów i innych produktów
pokrewnych. Firma pragnie poszerzyć swoją ofertę produktów i dlatego poszukuje producentów i
dostawców farb i lakierów zainteresowanych znalezieniem dystrybutora na portugalskim rynku. Firma
działa w branży od ponad 12 lat, rozwijając znajomość trendów i dynamiki rynkowej.
BORU20170904001 Rosyjska firma produkująca miód kwiatowy poszukuje partnerów handlowych za
granicą w celu sprzedaży miodu prosto z pasieki (minimalne zamówienie to 10 ton). Firma poszukuje
agentów handlowych.
BOAM20171211001 Armeńska firma specjalizuje się w oferowaniu usług turystycznych i jest jednym
z wiodących biur podróży w kraju. Biuro to oferuje pełne pakiety dla różnych rodzajów turystyki
(historycznej, winiarskiej, agroturystycznej, archeologicznej, kulinarnej, a'la Carte). Firma poszukuje
agentów handlowych.
BOCY20170208001 Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji i eksporcie greckich produktów
spożywczych (wino, oliwa z oliwek itp.) poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów. Firma
poszukuje firmy zainteresowane zostaniem wyłącznymi dystrybutorami, agentami lub importerami.
BORO20161125007 Rumuńska firma oferuje elektrostatyczną farbę w niemalże każdym kolorze do
konstrukcji metalowych oraz stolarki aluminiowej. Firma oferuje podwykonawstwo partnerom w
Europie, zwłaszcza z sektora budownictwa.
BOJO20171111001 Firma z Jordanii specjalizuje się w produkcji mąki bezglutenowej (kokosowej,
migdałowej) i szuka dystrybutorów i agentów w krajach UE.
BOIT20171031001 Mały włoski producent ekologicznych makaronów, wykorzystujący w specjalnym
procesie produkcyjnym trzy rodzaje semoliny, poszukuje dystrybutorów, hurtowników i importerów
do podpisania umowy dystrybucji.
BOHR20171127001 Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu statków oraz w inżynierii
morskiej, chce zaoferować swoje usługi dla przemysłu stoczniowego i budowy statków. Możliwa
współpraca w ramach umowy podwykonawstwa, outsourcingu lub umowy o świadczenie usług.
BOBG20170419004 Bułgarska firma zajmująca się produkcją detali technicznych z gumy, silikonu,
bakelitu i innych produktów wyciskanych; a także systemów hydraulicznych i pneumatycznych;
produkcją węży hydraulicznych i wysokociśnieniowych itp. poszukuje usług pośrednictwa handlowego
(agentów / przedstawicieli / dystrybutorów) w celu oferowania / sprzedaży swoich produktów za
granicą. Firma oferuje również podwykonawstwo zagranicznym partnerom.
BOKR20171108001 Koreańska firma opracowała inteligentną wkładkę do noszenia przez pacjentów,
sportowców i graczy gier AR / VR służącą do analizy ruchów stóp i wzorców chodu. Firma osiągnęła
wiodącą pozycję w zakresie kosztów dzięki zastosowaniu taniej technologii drukowania FSR (Force
Sensing Register) i modułu komunikacji bezprzewodowej o niskiej mocy, co zaowocowało
konkurencyjnością cenową produktów. Firma poszukuje długoterminowych partnerów sprzedaży i
dystrybucji w ramach umowy pośrednictwa handlowego i dystrybucji.

