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BRDE20190806002 Niemiecki startup z sektora modowego z Frankfurtu nad Menem specjalizuje się
w koszulach męskich w komfortowym kroju. Firma oferuje wyłącznie koszule casual. Została ona
zidentyfikowana jako nisza rynkowa, której liderzy rynku nie są w stanie już pokryć. Założyciel/CEO
poszukuje partnera produkcyjnego w Europie/Afryce/Azji, który jest w stanie szyć koszule w ramach
umowy produkcyjnej.
BRDE20190813001 Wiodący wydawca gier online na rynkach zachodnich, z siedzibą w Niemczech i
wieloma lokalizacjami na całym świecie, jest zainteresowany kontaktami z twórcami gier, którzy
chcieliby publikować swoje gry online na platformie firm. Firma oferuje już ponad 30 darmowych gier
online dla wielu graczy (MMOG) na swojej własnej platformie (platformach) wydawniczej. Oferowane
są transakcje publikacji, w tym umowy licencyjne i dystrybucyjne, umowy finansowe zawierane
indywidualnie dla każdego przypadku.
BRLT20190809001 Litewska firma produkuje ekologiczną karmę dla psów. Firma poszukuje
producentów suszonego mięsa: królika, ryb dziko żyjących (dorsz, makrela, szprot, łosoś), ptaków
łownych (bażanty, kaczki). Poszukuje również dostawców warzyw i owoców suszonych na powietrzu.
Firma chciałaby pracować w ramach umowy produkcyjnej.
BRAM20190802001 Armeńska firma jest zaangażowana w internetową sprzedaż części zamiennych
do samochodów do tuningu. Firma chce poszerzyć gamę produktów oferowanych przez swój sklep
internetowy i poszukuje nowych partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
BRRU20190819001 Rosyjski producent folii termokurczliwych z PVC i dystrybutor chemii
gospodarczej poszukuje producentów produktów sanitarnych, higienicznych i czyszczących w celu
zawarcia umowy o usługi dystrybucyjne.
BRTR20190704001 Turecka firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wentylatorów
osiowych, wentylatorów strumieniowych, wentylatorów kanałowych i dachowych, wentylatorów
wyciągowych kuchennych, wentylatorów przeciwwybuchowych, jednostek odzysku ciepła i
grzejników elektrycznych. Firma importuje z 12 krajów. Firma szuka dostawców sprzętu w celu
wykorzystania go w odpowiednich produktach. Preferowana jest umowa z dostawcą.
BRRO20190704001 Rumuńskie MŚP, założone w 2012 r. w Transylwanii, aktywnie uczestniczy w
sprzedaży nowych i używanych maszyn i urządzeń rolniczych, a także części zamiennych i akcesoriów
dla sektora rolnego. Firma jest zainteresowana poszerzeniem asortymentu poprzez znalezienie

międzynarodowych producentów siatek rolniczych zainteresowanych współpracą na podstawie
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BORO20190518001 Rumuński producent materacy szuka partnerów biznesowych zainteresowanych
współpracą na podstawie umowy produkcyjnej (np. Sieci hoteli) lub firm (dystrybutorów mebli,
sprzedawców pościeli, projektantów wnętrz itp.) zainteresowanych współpracą na podstawie umowy
dystrybucyjnej.
BONL20190726001 Przedsiębiorstwo z siedzibą w północnej Holandii opracowało i opatentowało
biologiczną odżywkę do zapobiegania (szkodliwemu) rozwojowi bakterii w zbiornikach wodnych.
Ta biologiczna odżywka jest przyjazna dla środowiska i eliminuje potrzebę stosowania odżywek
chemicznych. Klient szuka agentów lub dystrybutorów w krajach UE.
BORO20190726001 Rumuńska firma oferuje gotowe moduły i rozwiązania do przechowywania, w
tym instalacje filtrujące, pomiarowe, pompujące i grzewcze odpowiednie dla przemysłu
chemicznego i metalurgicznego, przemysłu rolno-spożywczego, naftowego, gazowego i
petrochemicznego itp. Szukane są umowy o podwykonawstwo i dystrybucję.
BODE20190718001 Niemiecka firma z branży inżynierii oceanicznej, aktywna w podwodnej robotyce
i inspekcji obiektów podwodnych poszukuje partnerów do dystrybucji i pośredników handlowych,
firma oprócz szerokiego zakresu oceanicznych urządzeń i usług oferuje przede wszystkim zdalnie
kierowany pojazd podwodny. Ten system jest stworzony i wyposażony dla rożnych podwodnych
zadań i aplikacji w przemyśle morskim, akwakulturze, marynarce, instytucjach zarządzających
wodami i portami, jak sektorze morskich badań i rozwoju.
BOBG20190807001 Bułgarska firma wyspecjalizowana w instalacji oraz utrzymaniu systemów
telekomunikacyjnych oferuje swoje usługi dla zagranicznych partnerów w ramach umowy
podwykonawstwa lub zlecenia usług na zewnątrz.
BOHR20190812001 Mała firma z Chorwacji, producent jadalnych barwników do ciast i wypieków
poszukuje partnerów na rynku EU. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy dystrybucji.
BORS20190827005 Producent systemów rusztowań oraz różnego osprzętu do użycia w branży
budowlanej z południowej Serbii oferuje aluminiowe, mobilne, modułowe rusztowania do fasad.
Mogą być wszechstronnie zastosowane do: tynkowania, murowania, malowania, czyszczenia czy
budowy nowego obiektu. Firma poszukuje agentów pośrednictwa w ramach umowy
podwykonawstwa lub pośrednictwa handlowego.
BOBE20190724001 Belgijskie MŚP stworzyło unikalny proces budowy polegający na osadzaniu
drewnianych klocków, takich jak części Lego®. Bloki składają się z ekspandowanego polistyrenu (EPS)
i zorientowanego drewna wiórowego (OBS) i są zgodne z najwyższymi standardami charakterystyki
energetycznej budynków (EPB). Firma szuka teraz partnerów dystrybucyjnych chętnych do
promowania i dystrybucji tej koncepcji i produktu w Europie.
BOPT20190624001 Portugalska firma z Madery, zajmująca się turystyką morską, w tym:
żeglarstwem, obserwowaniem ptaków i wielorybów, szuka touroperatorów, biur podróży i firm
zajmujących się animacją turystyki, aby promować i sprzedawać swoje usługi wśród turystów, którzy

planują odwiedzić Maderę. Dzięki umowom handlowym, potencjalni partnerzy mają okazję poszerzyć
swoją ofertę w bardzo poszukiwanym miejscu turystycznym.
BOTR20190702001 Turecka firma specjalizująca się w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
produkuje szeroką gamę produktów, takich jak sprzęt wentylacyjny, elastyczny kanał powietrzny,
akustyczny kanał powietrzny, elementy montażowe. Firma eksportująca do prawie 70 krajów chce
zawrzeć umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BOLT20190821001 Litewska firma jest dostawcą i dystrybutorem ergonomicznych rozwiązań do biur
znanych producentów (regulowanej wysokości biurka, uchwyty na projektory, ramiona do
monitorów, sprzęt audio/video i oświetleniowy). Firma poszukuje pośredników handlowych
(agentów, dystrybutorów) w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.
BOUK20190730001 Brytyjska, rodzinna firma z 75-letnią tradycją, posiadająca 70% udziału w
lokalnym rynku, zajmuje się produkcją wysokiej jakości produktów pralniczych (deski do prasowania,
ściereczki z mikrofibry, gąbki, miski) poszukuje dystrybutorów m.in. w Polsce.
BOAL20190709001 Wiodący tour operator oferuje wycieczki po Albanii, Chorwacji, Kosowie,
Czarnogórze i Północnej Macedonii. Firma dostarcza swoje usługi od 2009 roku. Firma poszukuje
agentów handlowych.
BODE20190716001 Niemiecka firma produkuje i dystrybuuje jednorazowe urządzenie medyczne dla
pacjentów ułatwiające pobierania próbek kału. Służy ono do wczesnego wykrywania raka jelita
grubego, analizy chorób przewodu pokarmowego, kontroli przebiegu chorób przewlekłych, infekcji
pasożytniczych itp. Produkt - wykonany z papieru - montowany jest na desce sedesowej za pomocą
usuwalnego kleju. Firma szuka partnerów w celu podpisania umów na usługi dystrybucyjne, umów
agencyjnych i umów produkcyjnych.
BOSG20190821001 Start-up z Singapuru jest producentem inteligentnych systemów oświetlenia
miejskiego. Firma opracowała żarówki emitujące sygnały Wi-Fi lub 5G. W celu wejścia na rynek
europejski firma poszukuje dystrybutorów z sektora telekomunikacyjnego do budowy sieci 5G w
krajach europejskich.
BOUK20190731001 Brytyjska firma z Londynu produkująca według własnych wzorów modułowe
kosze do recyklingu poszukuje agentów i dystrybutorów do marketingu i dystrybucji swoich
produktów w innych krajach UE, działających w oparciu o umowy agencji handlowej i usług
dystrybucyjnych.
BORO20190723001 Rumuński hotel zlokalizowany 25 km od Craiovej w obszarze Bratovoiesti –
Rojişte oferuje wysokiej jakości zakwaterowanie, 30 przestronnych pokojów z widokiem na las i
jezioro. Hotel poszukuje wiarygodnych zagranicznych agencji podróży i tour operatorów
zainteresowanych współpracą na bazie umowy agencji handlowej.
BOBG20190619002 Bułgarska firma oferuje projektowanie i produkcję form wtryskowych w pełni
zamkniętym procesie - od opracowania inżynierskiego form, poprzez wtrysk i galwanizację, do
składania i pakowania gotowych produktów. Jest jedną z niewielu firm we wschodniej Europie
posiadających w pełni automatyczne linie do galwanizacji. Firma poszukuje nowych partnerów do

zaoferowania swoich usług wytwarzania oprzyrządowania (form) poprzez umowy produkcyjne lub
podwykonawstwa.
BOHU20190801001 Węgierskie MŚP produkuje i wysyła na cały świat swoje urządzenia oparte na
wiodącej na rynku technologii elektrycznej stymulacji mięśni (EMS). Pozwalają one wzbogacić ofertę
innowacyjnego fitnessu, rehabilitacji oraz gabinetów urody. Firma poszukuje agentów i
dystrybutorów na świecie, chcących reprezentować markę, produkty i ich zalety na swoich obszarach.
BOIT20190806001 Włoskie MŚP z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie technologii
informacyjno-komunikacyjnych i rozwoju oprogramowania stworzyło aplikację na urządzenia
mobilne dla fanów opery. Jest to automatyczny system synchronizacji tekstu do tekstu, który
pozwala widzom zrozumieć w czasie rzeczywistym, co śpiewają aktorzy. Tłumaczenie na język
użytkownika ułatwi korzystanie z utworu, a także wszystkich dodatkowych ofert informacyjnych:
fabuła, opis postaci, kontekst kulturowy. Współpraca na podstawie umów handlowych lub umów
dystrybucyjnych.

