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Interesujesz się udziałem w spotkaniach z firmami zagranicznymi? Sprawdź listę spotkań b2b i misji handlowych więcej 

Wyszukaj samodzielnie partnera do współpracy za granicą – wyszukiwarka  więcej 
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Chorwacka firma, zajmująca się dystrybucją innowacyjnych i praktycznych produktów w sektorach farb i lakierów, budownictwa i DIY (zrób to sam) poszukuje 
długoterminowej współpracy z producentami takich produktów w ramach umowy dystrybucyjnej. Firma jest również zainteresowana umowami joint venture. 

BRHR20210420001 

Słoweńska firma oferująca przyjazne środowisku produkty dla matek i niemowląt, poszukuje producentów naturalnych tekstyliów (bawełna, bambus, len, 
konopie) z UE i spoza niej w celu podpisania umowy produkcyjnej. 

BRSI20210507001 

Litewska firma specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości żywności dla smakoszy (kawa, herbata, olej, przekąski, ser, przyprawy, owoce morza, produkty 
mięsne, itp.) w swoim własnym sklepie i sklepie internetowym. Firma dąży do rozszerzenia swojej karty produktowej i poszukuje dostawców żywności dla 
smakoszy. Potencjalnym partnerom proponuje współpracę w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRLT20210616001 

    
Brytyjska marka z branży beauty technology poszukuje partnera produkcyjnego, który specjalizuje się w rozwoju i dostarczaniu małych elektronicznych 
urządzeń związanych z urodą w ramach umowy produkcyjnej. 

BRUK20210524001 

Rumuńska firma specjalizująca się w handlu naturalnymi produktami spożywczymi jest zainteresowana dywersyfikacją swojego portfolio produktów. W tym 
celu poszukuje międzynarodowych dostawców suszonych owoców i nasion, zdolnych do realizacji dostaw hurtowych. Współpraca z wybranymi partnerami 
będzie opierała się na umowach o dostawę. 

BRRO20210603001 

Brytyjska firma zajmująca się cyfrowym drukiem na tkaninach poszukuje dostawców dzianiny ze 100% bawełny do bezpośredniego druku pigmentowego na 
tkaninach za pomocą taśmowych drukarek atramentowych, w celu nawiązania długoterminowej współpracy na podstawie umowy z dostawcą.  Idealnie 
byłoby, gdyby bawełna posiadała certyfikat organiczności i zrównoważonego rozwoju. Wymagana jest dostawa single jersey i interlock jersey o różnych 
gramaturach.  

BRUK20210628002 

Niemiecka agencja rekrutacyjna rekrutuje pracowników dla swoich klientów w Niemczech w różnych sektorach (m.in. opieka zdrowotna, inżynieria, przemysł 
spożywczy, produkcja/produkcja, logistyka). Poszukuje wiarygodnych europejskich partnerów w sektorze rekrutacji, w ramach umów o świadczenie usług,  
w celu zapewnienia wystarczającej siły roboczej dla Niemiec. 

BRDE20210507001 
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KRAJ NR REF. 

Francuska firma projektuje, rozwija i sprzedaje pełną gamę drewnianych zabawek dla dzieci do przenoszenia (samochody, samoloty, motocykle). MŚP 
poszukuje kół (średnice 100mm / 150mm) z wbudowanymi łożyskami kulkowymi i czarną poliuretanową oponą. Koła te muszą być dobrej jakości, aby 
zapewnić bezpieczeństwo młodych użytkowników, jak również długotrwałość produktu. Poszukiwany jest długoterminowy partner przemysłowy 
producent kół i zlokalizowany w Europie do współpracy na podstawie umowy produkcyjnej. 

BRFR20210615001 

Holenderskie MŚP poszukuje (nowych) projektantów mody i marek odzieży damskiej i męskiej oraz akcesoriów z Europy i całego świata na swój 
międzynarodowy rynek internetowy. Holenderska firma jest zainteresowana współpracą w ramach umowy agencyjnej. 

BRNL20210521001 

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

BRFR20210518001 

Litewska firma specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości żywności dla smakoszy ( kawa, herbata, olej, przekąski, sery, przyprawy, owoce morza, 
produkty mięsne, itp.) we własnym sklepie i sklepie internetowym. Firma stara się poszerzać swój koszyk produktów i poszukuje nowych dostawców. 
Umowa o dystrybucji.  

BRLT20210616001 

Holenderski projektant drewnianych zabawek edukacyjnych szuka w Europie producenta, który będzie w stanie wyprodukować wolne od toksyn, 
drewniane zabawki z oznaczeniem CE dla dzieci w wieku 6-10 lat. Potencjalni producenci mogą liczyć na długoterminową współpracę w zakresie dostaw 
drewnianych pudełek na zabawki. 

BRNL20210618001 

Aktywna w dziedzinie reklamy, kreatywna firma z Rumunii specjalizuje się w różnych kategoriach usług, zaczynając od brandingu i identyfikacji wizualnej, 
kampanii online i offline, kończąc na kampaniach zintegrowanych z marketingiem, artykułach promocyjnych i drukach, a także promocji zewnętrznej  
i organizowaniu imprez. Firma poszukuje podobnych firm o tym samym zakresie aktywności aby podpisać umowy outsourcingowe. 

BRRO20210504001 

Niemiecka firma działająca w obszarze usług tłumaczeniowych dla klientów z całego świata poszukuje firm tłumaczeniowych do pomocy  
w tłumaczeniach lub współpracy w zakresie określonych par językowych. Firma w szczególności poszukuje możliwości podwykonawstwa lub zawarcia 
umów joint- venture lub outsourcingu.  

BRDE20200724001 

Włoska firma specjalizująca się w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych opracowała nowy produkt chroniony międzynarodowym patentem: 
wiaderko chłodzące do wina i innych napojów, które można stosować bez dodawania lodu. Firma chciałaby znaleźć agentów i dystrybutorów mających 
kontakt z sektorem Ho.Re.Ca. w celu wypromowania swojego innowacyjnego produktu za granicą  

BOIT20210524001 
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KRAJ NR REF. 

Francuski importer napojów alkoholowych, takich jak wino, wino musujące, cydr, piwo i napoje spirytusowe, o ugruntowanej pozycji na rynku, poszukuje 
nowych dostawców w celu nawiązania długoterminowej współpracy. Firma pragnie zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerami 
zagranicznymi. 

BRFR20210528001 

Francuska firma projektuje, rozwija i sprzedaje pełną gamę ewolucyjnych drewnianych zabawek dla dzieci takich jak samochody, samoloty, motocykle. 
MŚP poszukuje kół (średnice 100mm / 150mm) z wbudowanymi łożyskami kulkowymi i czarną poliuretanową oponą. Koła te muszą być dobrej jakości, 
aby zapewnić bezpieczeństwo młodych użytkowników, jak również długowieczność produktu.  Firma poszukuje w Europie długoterminowego partnera 
przemysłowego producenta kół, z którym podpisze umowę produkcyjną. 

BRFR20210615001 
 

Aktywna w dziedzinie reklamy, kreatywna firma z Rumunii specjalizuje się w różnych kategoriach usług, począwszy od brandingu i identyfikacji wizualnej, 
kampanii online i offline, a skończywszy na zintegrowanych kampaniach marketingowych, niestandardowych artykułach promocyjnych i druku, jak 
również promocji zewnętrznej i organizacji imprez. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów specjalizujących się w tych samych działaniach 
reklamowych w celu zawarcia umów outsourcingowych.  

BRRO20210504001 

Belgijska firma inżynieryjno-projektowa realizuje projekty inżynieryjne mające na celu opracowanie nowych produktów i urządzeń dla kilku klientów na 
różnych rynkach. Obecnie poszukuje partnera produkcyjnego z pełnym zakresem usług, zdolnego do pozyskiwania, produkcji i montażu małych urządzeń 
elektronicznych do maszyn (przenośnych), jak również do przeprowadzania testów jakości, pakowania i logistyki. Docelowo firma dąży do 
długoterminowej współpracy w zakresie obsługi projektów produkcyjnych od różnych klientów.  

BRBE20210505001 

Ukraińska lokalna firma z doświadczeniem we wdrażaniu innowacyjnych projektów, jak również z doświadczeniem w hodowli ślimaków, opracowała 
biznes plan hodowli przysmaków w dużych ilościach na sprzedaż do zakładów spożywczych. Firma poszukuje partnerów, którzy pomogliby  
w technologicznym i inwestycyjnym uruchomieniu jej biznesplanu w ramach umowy o pośrednictwie handlowym. 

BRUA20210604001 

Kosowski dystrybutor z 8-letnim doświadczeniem na rynku poszukuje dodatkowych produktów do swojego portfolio w ramach umów o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. Obecnie dystrybutor koncentruje się na produktach farmaceutycznych, przedfarmaceutycznych, wyrobach medycznych, testach 
na  covid-19 itp. 

BRXK20210527002 

Rumuńska firma, która specjalizuje się w sprzedaży produktów naturalnych, jest zainteresowana zróżnicowaniem swojej oferty. W tym celu poszukuje 
międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy byliby w stanie dostarczać produkty żywnościowe bez glutenu, cukru i laktozy. Współpraca ze 
wskazanymi partnerami będzie opierała się na umowach dystrybucyjnych. 

BRRO20210510001 
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Turecka firma badawczo-rozwojowa założona w 2016 opracowała inteligentą szklarnię wspieraną przez nowe technologie, związane z rolnictwem  
i strategiami energetyki pasywnej. Spółka poszukuje inwestorów w ramach umowy finansowej.  

TRTR20210516001 

Holenderski oddział międzynarodowej firmy, która produkuje i dostarcza konsumentom w domu pudełka na zestawy posiłków chce zmniejszyć wagę 
tworzyw sztucznych używanych do pakowania składników takich jak: świeże zioła i mięso. Poszukiwana umowa handlowa z pomocą techniczną na 
zorganizowanie programu pilotażowego obejmującego wdrożenie z dostawcami składników. 

TRNL20210526001 

Aby ulepszyć swój projekt belgijskie MŚP poszukuje certyfikowanego, w pełni nadającego się do domowego kompostowania oraz termozgrzewalnego 
plastiku do pakowania swoich ciasteczek. Plastik musi zapewniać ochronę przed tlenem i tłuszczami. Poszukuje umowy handlowej ze wsparciem 
technologicznym. 

TRBE20210608001 

Ukraiński uniwersytet oferuje technologię osadzania wielowarstwowych powłok funkcjonalnych metodą elektrochemiczną. Technologia powłok 
miedziowo-niklowych znajduje się na poziomie gotowości TRL 4 , natomiast technologia pozostałych powłok jest na poziomie TRL 3. Uczelnia poszukuje 
partnerów przemysłowych i naukowych oraz jest otwarta na umowy o współpracy badawczej i technicznej. 

TOUA20210617001 

Władze portowe z północnej Hiszpanii podjęły wyzwanie za pośrednictwem otwartej platformy innowacyjnej: W jaki sposób można zapobiec 
rozprzestrzenianiu się niezorganizowanych emisji pyłu/cząsteczek ze stałych ładunków masowych składowanych na otwartej przestrzeni do sąsiednich 
magazynów? Poszukiwany jest partner, który zajmie się tą kwestią w ramach umowy o współpracy technicznej i/lub badawczej. 

TRES20210610001 

Niemiecka firma opracowała inteligentną podłogę. Obecnie poszukuje partnerów do opracowania business case opartej na danych z inteligentnych podłóg 
do zastosowania w budynkach i projektach budowlanych lub automatyzacji budynków i zarządzania ich użytkowaniem. Firma jest zainteresowana 
wspólnym rozwojem rozwiązań opartych na tych danych w ramach współpracy technicznej. Niniejsze zapytanie jest częścią otwartego wyzwania 
biznesowego dla początkujących firm. 

TRDE20210525001 

Niemiecki oddział międzynarodowego koncernu poszukuje współpracy z firmą typu start-up w zakresie rozwoju oprogramowania do optymalizacji 
fizycznego rozmieszczenia personelu oraz wizualizacji obciążenia pracą w celu jego kontroli. Firma jest zainteresowana wspólnym rozwojem lub już 
opracowanymi rozwiązaniami, które mogą być dostosowane w ramach umowy o współpracy technicznej. Zapytanie to jest częścią otwartego wyzwania 
biznesowego dla nowych firm. 

TRDE20210616001 
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