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Japoński producent innowacyjnych urządzeń ogrodniczych poszukuje partnera w UE. Firma jest jednym z wiodących producentów urządzeń ogrodniczych, 
takich jak sekatory i sekatory sekcyjne. Poszukują partnerów, którzy mogą im pomóc zwiększyć swoją obecność na rynku UE. Preferowana forma współpracy 
to umowa dystrybucyjna lub umowa agencyjna. 

BOJP20191017001 

Słoweńska firma jest producentem gier i zabawek służących do zachowania i wzmocnienia zdolności poznawczych, sensorycznych i motorycznych osób 
starszych, osób z demencją i dzieci. Firma nawiąże współpracę na podstawie umowy produkcyjnej z doświadczonymi producentami. Przedmiotem umowy 
będzie produkcja opracowanych ostatnio produktów (gra planszowa, drewniana gra stołowa i drewniane puzzle). 

BRSI20191108001 

Armeńska firma importująca produkty spożywcze jest dobrze znana na rynku ormiańskim. Firma nawiąże współpracę w zakresie usług dystrybucyjnych  
z producentami i dystrybutorami mrożonego mięsa (wołowina, wieprzowina, drób), makaronu i zbóż. 

BRAM20180504001 

    
Rosyjska firma z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji poduszek z pierza, koców i pościeli do użytku domowego, szuka partnerów za granicą 
i oferuje partnerstwo w formie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BORU20180301002 

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji opakowań z polietylenu wysokiej i niskiej gęstości (torebki i folie) poszukuje agentów i dystrybutorów aby 
zdobywać nowe rynki. 

BOBG2019213003 

Francuski agent handlowy zajmujący się sprzedażą produktów medycznych dla bezpieczeństwa i komfortu pacjentów i opiekunów w domach starości i opieki, 
oraz placówkach rehabilitacyjnych, poszukuje nowych produktów np. robotów medycznych oraz sztucznej inteligencji w opiece nad starszymi ludźmi. Umowy 
o agencji handlowej. 

BRFR20191204001 

Firma z Białorusi produkująca i handlująca produktami (kojce, materace, drapaki, zabawki) dla psów i kotów różnych maści i wielkości poszukuje partnerów do 
podpisania umowy o dystrybucji. 

BOBY20191221001 
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KRAJ NR REF. 

Mała, włoska firma produkuje ekskluzywne ubrania oraz ręczniki kąpielowe. Kolekcje są inspirowane owocami oraz pejzażami egzotycznymi. Firma 
poszukuje agentów i dystrybutorów w UE, Szwajcarii i USA. Umowa handlowa i o dystrybucji. 

BOIT20200108001 

Czeska firma poszukuje dystrybutorów swojego flagowego produktu - elektrycznego motocykla. Oferowany motocykl jest lekki, stabilny, łatwy w użyciu, 
wyposażony w tryb rekuperacji, łatwy do przechowywania i transportu. Firma poszukuje dystrybutorów na świecie. Umowa o dystrybucji. 

BOCZ20191203001 

Francuski agent handlowy, zajmujący się sprzedażą akcesoriów medycznych z zakresu bezpieczeństwa i wygody pacjentów oraz opiekunów w domach 
opieki, domach starców oraz ośrodkach rehabilitacyjnych poszukuje nowych produktów, które mógłby wprowadzić na rynek południowo-wschodniej 
Francji. Firma skupia się w szczególności na robotach medycznych i zastosowaniach sztucznej inteligencji w opiece osób starszych.  

BRFR20191204001 

Bułgarska firma, specjalizująca się w produkcji opakowań z wysokiej i niskiej gęstości polietylenu (toreb, worków i folii) poszukuje agentów handlowych  
i dystrybutorów.  

BOBG20191213003 

Brytyjska firma o ugruntowanej pozycji w sektorze projektowania, produkcji oraz naprawy narzędzi do cięcia metalu, używanych przez specjalistów  
z sektorów związanych z szeroko pojętą inżynierią. Firma pragnie poszerzyć swoją obecność na zagranicznych rynkach, toteż poszukuje dystrybutorów  
z krajów Europy oraz oferuje naprawę narzędzi na podstawie umowy outsourcingu lub podwykonawstwa. 

BOUK20200102001 

Francuska firma, mająca siedzibę w Lyonie, zajmuje się produkcją kawy. Jest to stale rosnący, rodzinny biznes. Jej misją jest oferowanie wysokiej jakości 
kawy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i etycznych. Firma pilnuje, by jej polityka zakupowa była zgodna z wyznawanymi 
wartościami, toteż współpracuje z małymi, lokalnymi dostawcami oraz stawia na opakowania z recyklingu. Firma poszukuje dystrybutorów.  

BOFR20191226001 

Hiszpański start-up, specjalizujący się w technologiach Internetu Rzeczy (IoT) dla sektora pomiaru wody, szuka dostawców czujników w IoT. Firma 
poszukuje trzech rodzajów czujników wąskopasmowych IoT (NB-IoT), aby zintegrować je z technologią pomiaru wody w IoT. Firma szuka umów 
produkcyjnych. 

BRES20200116001 

Firma została założona w 1995 r w gminie Bijeljina, Bośnia i Hercegowina, Republika Serbska. Zajmuje się instalacją i serwisem alarmów 
samochodowych, alarmów dla obiektów, nadzoru wideo, wentylacji, alarmów przeciwpożarowych i klimatyzacji. Obecnie firma poszukuje 
certyfikowanych dostawców alarmów, wideo i systemów klimatyzacyjnych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRBA20181120001 
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KRAJ NR REF. 

Hiszpańska firma opracowuje lekki, przenośny, składany i łatwy w obsłudze modułowy system wytwarzania energii słonecznej dla środowisk 
mieszkalnych, komercyjnych i małych firm. Składa się on z szeregu modułów, z których każdy składa się z samonośnej struktury zawierającej dwuosiowe 
panele słoneczne i półelastyczne panele fotowoltaiczne (PV) oraz kompaktowej skrzynki zawierającej falownik i baterię. Firma poszukuje producentów 
wysokowydajnych ogniw słonecznych w ramach umów produkcyjnych. 

BRES20190627001 

Chorwacka firma produkująca tradycyjne okowity i likiery owocowe poszukuje producentów opakowań na napoje spirytusowe do współpracy w ramach 
umowy z dostawcami.  

BRHR20200116001 
 

Przedsiębiorca portugalski zamierza uruchomić platformę e-commerce dla sektora handlu detalicznego, internetowy rynek punktów kompleksowej 
obsługi  z siedzibą w Portugalii. Poszukuje on partnerów do wsparcia w początkowym rozwoju i uruchomieniu, a także ewentualnej ekspansji na inne 
kraje europejskie. Poszukiwane jest porozumienie o outsourcingu. 

BRPT20200103001 
 

Szwedzkie MŚP posiadające własną markę poszukuje wiarygodnego krawca couture w Europie, który podpisze umowę produkcyjną. Krawiec couture 
będzie szył nadchodzące kolekcje - zarówno sukienki ślubne, jak i wieczorowe. 

BRSE20191211001 

Brytyjska firma stworzyła platformę oferującą swoim członkom produkty wellness dla mężczyzn, poprzez sieć farmaceutów i lekarzy (lekarzy ogólnych, 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, itp.). Wśród oferowanych produktów znajdzie się m.in. własny produkt do pielęgnacji włosów na bazie piany 
minoksydylowej lub płynu. Spółka poszukuje dostawców produktu w celu zawarcia umów produkcyjnych. 

BRUK20191216001 

Rumuński producent żaluzji wewnętrznych poszukuje surowców do swoich systemów zaciemniających i jest zainteresowany współpracą z europejskimi 
partnerami w ramach umowy z dostawcami. 

BRRO20200113001 

Koreańskie MŚP opracowało czujnik mikrooptyczny do pomiaru objętości płynu medycznego. Stowarzyszony instytut badawczy koreańskiego MŚP 
planuje eksport i ukierunkowanie na rynek zdalnych urządzeń medycznych opartych na ICT. MŚP wkracza na rynki Europy, Afryki Południowej, Chin  
i Indonezji ze swoim inteligentnym systemem monitorowania płynów medycznych opartym na IoT. W związku z tym poszukuje dystrybutorów w Europie 
z szeroką siecią szpitali do współpracy w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

BOKR20191219001 

Bułgarska firma jest producentem zarejestrowanych i certyfikowanych naturalnych produktów kosmetycznych, takich jak kremy i płyny do twarzy i ciała, 
maseczki, peelingi itp. Firma przeprowadziła własne badania oraz produkuje unikalne produkty. Firma oferuje umowę dystrybucyjną. 

BOBG20191210002 
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Niemiecki uniwersytet opracował metodę która używa radiacji elektromagnetycznej aby ustalić dokładniej saturację tlenową we krwi. Metoda jest bardziej 
dokładna niż metody tradycyjne. Uniwersytet jest zainteresowany licencją lub współpracą B+R. 

TODE20190502003 

Holenderska firma IT, lider w swojej branży poszukuje innowacyjnych firm i start -up'ów w Europie oferujących rozwiązania do przyspieszania  
i wprowadzania umiejętności cyfrowych w edukacji. Dla bycia bardziej samodzielnym w społeczeństwie, umiejętności cyfrowe dzieci i młodzieży powinny 
być ulepszane. Współpraca badawcza i technologiczna. Zapytanie jest publikowane na platformie 'innovation challenge'. 

TRNL20200107001 

Koreański uniwersytet opracował technologię do parzenia różnych rodzajów kawy w tym kawy parzonej z zimnej wody oraz kawy po holendersku. Maszyna 
może zrobić różne rodzaje kawy ale też kawę w dużych ilościach. Spodziewana komercjalizacja na poziomie światowym. 

TOKR20200110001 

Albańska firma z siedzibą w Tiranie zajmuje się produkcją biżuterii i przetwarzaniem złotej i srebrnej biżuterii. Firma posiada 25 letnie doświadczenie. Firma 
poszukuje partnerów którzy mogą zapewnić najnowszą technologię do przetwarzania złota i srebra. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym. 

TRAL20190516001 

Wielonarodowa firma z Singapuru poszukuje nowych rozwiązań dla polepszenia stanu i zdrowia skóry. Rozwiązania będą dopracowywane przez 
wewnętrzne grupy naukowców oraz produkowane i promowane na poziomie światowym. Firma poszukuje partnerów w zakresie licencjonowania 
rozwiązań lub umów handlowych ze wsparciem technologicznym. 

TRSG20191129001 

Instytut z Singapuru opracował nowoczesny larwicyd na komary który zapobiega chorobom takim jak: denga, malaria, czy zika. Jest to larwicyd ekologiczny 
oraz tańszy od produktów konkurencji. Współpraca handlowa/technologiczna z firmami. 

TOSG20190904001 
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