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Holenderska firma jest znaną hurtownią różnych marek zabawek drewnianych i mebli szkolnych w Holandii, Belgii i Luksemburgu. W związku z rosnącym 
popytem poszukują wysokiej jakości fabryki obróbki drewna zainteresowanej umową produkcyjną na krzesełka dziecięce. 

BRNL20210415001 

Włoska firma z siedzibą w Bronte w prowincji Katania zajmuje się produkcją jednych z najlepszych jakościowo produktów pistacjowych. Firma jest 
zainteresowana znalezieniem dystrybutorów z solidną siecią kontaktów wśród ekskluzywnych sklepów i sieci delikatesowych w celu zwiększenia udziału 
eksportu. 

BOIT20210406005 

Włoska firma pochodzi z południa Włoch i zajmuje się produkcją oliwy z oliwek, dżemów i marynat. Dzięki uważnemu monitorowaniu jakości oliwek i faz 
produkcji, firma produkuje oliwę o doskonałych właściwościach organoleptycznych, ale także bogatą w wartości odżywcze. Poszukiwany jest dystrybutor 
w krajach europejskich. 

BOIT20210420001 

    
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji chemii samochodowej, środkółw czyszczących i detergentów do samochodów i olejów silnikowych. Są 
zainteresowani nawiązaniem długoterminowej współpracy z partnerami z branży chemii samochodowej w ramach umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

BOUA20210131007 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji chemii samochodowej, środkółw czyszczących i detergentów do samochodów i olejów silnikowych. Są 
zainteresowani nawiązaniem długoterminowej współpracy z partnerami z branży chemii samochodowej w ramach umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

BOUA20210131007 

Włoska firma z długoletnim doświadczeniem oferuje kompleksową obsługę począwszy os planowania, dostawy elewacji, balkonów, włącznie z cięciem  
i obróbką, aż po przygotowanie niezbędnych technicznych dokumentów planistycznych. Firma oferuje producentom zainteresowanym montażem 
produktów umowy produkcyjne lub podwykonawcze. Firma jest również zainteresowana współpracą z architektami, konstruktorami, projektantami, 
zainteresowanymi wykorzystaniem produktów firmy w swoich projektach. 

BOIT20210217001 

Firma transportowa z Litwy specjalizuje się w spedycji. Świadczy usługi transportowe własnym taborem oraz przy pomocy ponad 200 pojazdów 
podwykonawców. Firma poszukuje nowych partnerów - firm, które mają wolne możliwości przewozu towarów do pracy w ramach umowy 
podwykonawczej. 

BRLT20210513001 
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KRAJ NR REF. 

Hiszpańsko-włoski agent oferuje swoje usługi pośrednictwa handlowego innym firmom z Włoch, działającym w sektorze towarów instrumentalno-
mechanicznych, elektroniczno-informacyjnych (detalicznych i biurowych), telekomunikacyjnych, mechaniczno-elektronicznych, w celu reprezentowania 
ich na rynku hiszpańskim, a także na terytorium Portugalii. 

BRES20210503001 

Niemiecka firma zajmująca się dostarczaniem żywności zamawianej online poszukuje firmy zajmującej się formowaniem wtryskowym / tłocznym do 
produkcji niestandardowych pokrywek (silikonowych i z kauczuku termoplastycznego (TPE) / polipropylenu (PP) / polietylenu (PE)) do swoich opakowań 
na żywność na wynos zgodnie z wymaganiami projektowymi określonymi przez niemiecką firmę. Firma jest zainteresowana współpracą partnerską  
w ramach umowy produkcyjnej. 

BRDE20210511002 

Firma z siedzibą w Holandii posiada około 40 lat doświadczenia jako producent opakowań giętkich. Produkty firmy są używane przez wiodące lokalne  
i międzynarodowe marki. Produkty oferowane przez firmę obejmują torebki stojące, koperty plastikowe, torby i torby zamykane. Firma poszukuje 
producenta w 100% nadającego się do recyklingu przezroczystego papierowego okna. Z potencjalnym partnerem firma chce zawrzeć umowę 
produkcyjną. 

BRNL20210517001 

Francuska firma z branży opieki nad dziećmi poszukuje europejskiego producenta szkła do produkcji pojemników na żywność dla dzieci w ramach 
umowy produkcyjnej.  

 BRFR20210518001 

Francuska firma z branży opieki nad dziećmi poszukuje europejskiego producenta szkła do produkcji pojemników na żywność dla dzieci w ramach umowy 
produkcyjnej.  

BRFR20210518001 

Hiszpański producent dżemu naturalnego poszukuje współpracy międzynarodowej w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOES20210506001 

Hiszpańska firma zajmująca się architekturą , projektowaniem wnętrz , brandingiem i projektowaniem mebli poszukuje umów produkcyjnych  
i dostawczych w celu nabycia innowacyjnych produktów/usług dla swoich projektów. MŚP realizuje przełomowe, zrównoważone projekty w sektorze 
turystycznym i mieszkaniowym, stosując w miarę możliwości innowacje technologiczne. Firma angażuje się w projekty, które przyczyniają się do 
oszczędzania energii i są korzystne dla środowiska. 

BRES20210405002 
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KRAJ NR REF. 

Firma transportowa z Litwy specjalizuje się w spedycji. Świadczy usługi transportowe własnym taborem oraz przy pomocy ponad 200 pojazdów 
podwykonawczych. Firma poszukuje nowych partnerów - firm, które posiadają wolne moce przewozów towarów do pracy w ramach umowy 
podwykonawczej. 

BRLT20210513001 

Włoska firma specjalizująca się w finansowanych ze środków publicznych innowacyjnych projektach rolniczych, aby pomóc rolnikom, z siedzibą na 
południu Włoch, poszukuje dostawców innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie systemów czujników i narzędzi do stosowania głównie w szklarniach i do 
produkcji rolnej na otwartym polu. Poszukiwanym partnerem może być małe i średnie przedsiębiorstwo zainteresowane oferowaniem żądanych 
produktów w ramach umowy dystrybucyjnej lub handlowej. 

BRIT20210507001 

Niemiecka hurtownia poszukuje nowych rozwiązań promujących sprzedaż, aby zaprezentować określone artykuły dla zwierząt domowych w swoich 
sklepach detalicznych na całym świecie. Poszukują dostawcy i producenta ekspozytorów z różnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem 
prezenterów metalowych. Niemiecka firma jest zainteresowana zawarciem umowy dostawcy lub umowy produkcyjnej.  

BRDE20210419002 

Niemiecka firma zajmująca się dystrybucją wyrobów medycznych poszukuje innowacyjnych produktów technologii medycznej w dziedzinie diagnostyki 
in vitro, leczenia ran lub dziedzin pokrewnych, które będą przez nią dystrybuowane w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Umowa dystrybucyjna. Klientami 
firmy są kliniki i szpitale 

BRDE20210503002 

 
Katarska firma jest jedynym krajowym producentem strzykawek medycznych, igieł podskórnych i kaniul dożylnych z wieloletnimi relacjami z kluczowymi 
decydentami z instytucji rządowych, zdrowotnych i medycznych. Firma zajmuje się również handlem i importem produktów farmaceutycznych, sprzętu 
medycznego i materiałów oraz szkoleń zawodowych. Firma chce dystrybuować produkty farmaceutyczne na Bliskim Wschodzie. 

BRQA20201005001 

Węgierska firma, która od 10 lat zajmuje się tworzeniem stron internetowych i projektami Magento, oferuje swoje usługi firmom głównie z UE, USA  
i Kanady w ramach umowy podwykonawczej. 

BOHU20210505001 

Estońska firma rodzinna koncentruje się na dostarczaniu szeregu produktów z drewna, takich jak wanny do opalania drewnem, drewniane sauny, altany 
ogrodowe, chaty kempingowe itp., Poszukuje dystrybutorów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie Północnej / Zachodniej / Środkowej  
oraz w krajach azjatyckich. , jak Japonia. 

BOEE20210520001 
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Software house z Włoch z branży software oferuje platformę opartą na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym firmom zajmującym się zbieraniem 
odpadów. Platforma ta optymalizuje procesy zbierania. Umowa licencyjna , współpraca technologiczna, umowa handlowa 

TOIT20210322001 

Ukraińska firma badawcza opracowała przenośny sterylizator z pulsacyjnym ultrafioletem do wysoce skutecznego bakteriobójczego oczyszczania powietrza 
z wirusów (Covid) i bakterii. Do wykorzystania szczególnie w zatłoczonych miejscach. Umowa joint venture lub umowa licencyjna. 

TOUA20210412001 

Grecka firma zajmująca się produkcją masek na twarz z włókniny typu melt blown z polipropylenu poszukuje innych zastosowań tej tkaniny . Firma 
poszukuje instytutów badawczych lub firm posiadających know-how do podpisania umowy licencyjnej lub handlowej. 

TRGR20210310001 

Rosyjska firma z Moskwy poszukuje nowych rozwiązań technologicznych w zakresie utylizacji różnego rodzaju szlamów olejowych. Wymagana technologia 
musi jednocześnie i efektywnie usuwać szlam stały i płynny. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy joint venture. 

TRRU20210407001 

Włoska grupa badawcza opracowuje prototyp innowacyjnego suplementu diety, opartego na nowej formule która może zapobiec chorobom w 
populacjach narażonych na mikrozanieczyszczenia środowiskowe w stężeniach wyższych niż podstawowe. Naukowcy poszukują partnerów w celu 
podpisania umów: finansowej , badawczej lub technologicznej aby móc dalej rozwijać technologię. 

TOIT20210419001 

Holenderska firma działająca na arenie międzynarodowej, znana z innowacyjnych rozwiązań na rynku motoryzacyjnym, szuka rozwiązania dla mniejszych 
silników elektrycznych poprzez wydajne stosy wirników i stojanów, aby uczynić je lżejszymi i tańszymi. Firma chce się przyczynić do zmniejszenia ilości 
emitowanego dwutlenku węgla (CO2) . Wniosek ten jest opublikowany na otwartej platformie internetowej. 

TRNL20210519001 

Fińskie MŚP zajmujące się technologią poszukuje nowych partnerów na podstawie umowy licencyjnej lub umowy handlowej z pomocą techniczną. Oferuje 
nisko kosztową i skalowalną w górę technikę przetwarzania termomechanicznego z wyposażeniem towarowym do przekształcania termoutwardzalnych 
odpadów FRP z produktów wycofanych z eksploatacji (EoL) w nowe okrągłe surowce i produkty w dużych ilościach. Można wykorzystać odpady FRP z łopat 
turbin wiatrowych, łodzi i produkcji. Technika ta została zademonstrowana w ramach dużego projektu H2020. 

TOFI20210517001 
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