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KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Paris Region Business Meeting - Meet the buyer - Sustainable Construction, 11.12.2019r., Paryż 
 

więcej 
 

VIII Inward Trade Mission in the Agrofood sector to La Rioja, 26.02 – 27.02.2020r., Logrono więcej  

Futurebuild Matchmaking 2020, 04.03.2020, Londyn 
 

więcej  
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Akademia Menadżera Innowacji więcej 

Spotkania biznesowe dla branży HORECA w Krakowie, 20-21.11.2019r. więcej 

Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  więcej 

      informacje  
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Francuski przedstawiciel handlowy specjalizuje się w akcesoriach i sprzęcie do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) we wszystkich rodzajach 
budynków. Francuski przedstawiciel handlowy jest teraz gotowy rozszerzyć swoje portfolio za granicą i poszukuje nowych partnerów aktywnych w produkcji 
profili regałów i konsol z akcesoriami do kanałów okrągłych i / lub prostokątnych i central wentylacyjnych. Dlatego poszukuje umów agencyjnych. 

BRFR20190319001 

Francuskie MŚP z sektora spożywczego poszukuje europejskich producentów ekologicznego ryżu, którzy będą w stanie dostarczyć podstawowe ziarna ryżu 
(głównie skrobię) i którzy są wysoko wykwalifikowani w procesie polerowania ziarna na podstawie umowy z dostawcą. 

BRFR20190509001 

Holenderska firma hurtowa specjalizująca się w dystrybucji produktów rolnych i materiałów eksploatacyjnych, aby sprostać rosnącemu popytowi, poszukuje 
nowych dostawców granulowanego mocznika z 46-procentową zawartością azotu, stałego nawozu azotowego. Firma poszukuje europejskich i światowych 
producentów do nawiązania współpracy w ramach umowy agencyjnej. 

BRNL20190315001 

    
Rumuńska firma, specjalizująca się w dziedzinie systemów bezpieczeństwa dla aplikacji mieszkaniowych, instytucjonalnych, przemysłowych i komercyjnych,  
a także zintegrowanych rozwiązań do zapewnienia bezpieczeństwa, jest gotowa dystrybuować produkty na rumuńskim rynku dla zagranicznych producentów 
systemów bezpieczeństwa. 

BRRO20181219002 

Słowacka firma ICT poszukuje odsprzedawcy, dostawcy lub użytkownika końcowego systemu programowego do gromadzenia, przetwarzania i prezentacji 
pomiarów energii (konkretnie pomiarów energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu itp. Mierzonych za pomocą urządzeń rozprowadzanych w terenie). Firma 
preferuje współpracę analogiczną do umowy agencyjnej (tylko bez żadnych opłat licencyjnych). Ponieważ firma poszukuje również użytkowników końcowych 
tego systemu programu, odpowiednia jest także umowa licencyjna. 

BOSK20181221001 

Turecki producent w sektorze maszyn rolniczych, który specjalizuje się w produkcji mieszarek paszowych, dojarek, parowników, pługów odwadniających, 
grabi, misek na wodę, butelek do karmienia zwierząt, maszyn do mielenia pasz i akcesoriów do maszyn rolniczych, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 
handlowych. Ta doświadczona w branży firma może produkować maszyny rolnicze zgodnie z wymaganiami klientów. 

BOTR20180725001 

Turecka firma rodzinna, która jest producentem wind, kabin wind, drzwi wind, silników i sterowników, poszukuje umów produkcyjnych. 
BOTR20181221001 

Chorwacka firma oferuje produkcję różnych części maszyn, takich jak wrzeciona o wysokiej prędkości obrotowej, napędy bezpośrednie itp. W formie umowy 
produkcyjnej. Firma oferuje również obróbkę powierzchni metalowych, testowanie, optymalizację i konserwację aplikacji produkcyjnych, a także 
opracowywanie i zalecenia dla różnych wymagań przemysłowych dostępnych za pośrednictwem usług lub umów podwykonawstwa. 

BOHR20181123001 
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KRAJ NR REF. 

Chorwacka firma, zajmująca się inżynierią, zaopatrzeniem, usługami budowlanymi i instalacyjnymi (EPCI) w przemyśle naftowym i gazowym, oferuje 
usługi testowania, uruchomienia, uruchomienia lub przekazania. Oferują współpracę w zakresie umowy outsourcingowej lub podwykonawstwa. 

BOHR20190524001 

Uznany izraelski dostawca przemysłowych technologii, super mocnych nici, rozwinął wiedzę w zakresie tworzenia mocnych szwów dla zastosowań 
wymagających wysokiej odporności na zużycie i zerwania. Rozwiązania firmy zapewniają znaczącą przewagę użytkownikom końcowym w różnych 
branżach, takich jak moda, tapicerka, produkty kempingowe, takie jak namioty i śpiwory, ciężkie torby podróżne itp. Firma poszukuje obecnie 
międzynarodowych dystrybutorów. 

BOIL20190312003 

Izraelskie MŚP opracowało wytrzymały przełącznik, który działa w trudnych warunkach środowiskowych. Zalety w stosunku do dostępnych na rynku to 
niewielkie rozmiary, wysoka niezawodność w trudnych warunkach pracy, w tym ekstremalne temperatury, wilgotność, kurz, drgania wstrząsowe, EMC 
(prąd elektromagnetyczny) i atmosfera wybuchowa. Firma poszukuje partnerów do umów handlowych i usług dystrybucyjnych. 

BOIL20190319001 
 

Innowacyjna firma biotechnologiczna z Izraela opracowała pierwszy na świecie probiotyczny system oczyszczania powietrza, powierzchni i obiektów. 
Firma opracowała technologię, która wykorzystuje naturalne rozwiązanie bakteryjne do odkażania przestrzeni szkodliwych form bakterii i alergenów. 
Obecnie firma poszukuje dystrybutorów, którzy mogą sprzedawać tę technologię za granicą i franczyzobiorców, którzy chcą wykorzystać probiotyk do 
czyszczenia produktów domowych i detoksykacji. 

BOIL20190528001 
 

Zakład przetwórstwa polimerów znajduje się w Rumunii i produkuje formowane z rozdmuchiwaniem układy paliwowe, układy selektywnej redukcji 
katalitycznej i zawory silnikowe. Firma oferuje swoje produkty poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BORO20181116006 

Albańska firma specjalizująca się w produkcji ziół i świeżych przypraw poszukuje firm zajmujących się dystrybucją ziół i przypraw. Firma zbiera  
i eksportuje bazylię, trybulę, szczypiorek, kolendrę itp. Firma dąży do zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

BOAL20180405001 

Albańska firma specjalizująca się w produkcji drzwi i okien z aluminium i szkła poszukuje firm z branży, które będą współpracowały na podstawie umowy 
o świadczeniu usług dystrybucyjnych. Oferta firmy obejmuje szklane kabiny prysznicowe, drzwi i okna, szklane fasady i inne produkty szklane. Materiały 
są importowane z Włoch i przetwarzane w głównych pomieszczeniach. W ten sposób firma oferuje produkty wysokiej jakości. 

BOAL20190328001 

Chińska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji klatek filtrujących i produktów do regałów ekspozycyjnych. W oparciu o plany ekspansji 
zagranicznej firmy poszukują dystrybutorów swoich produktów na rynkach europejskich. 

BOCN20190212001 
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KRAJ NR REF. 

Firma niemiecka zajmująca się opracowywaniem innowacyjnych, profesjonalnych kosmetyków do twarzy i ciała, poszukuje partnerów dystrybucyjnych 
na świecie. Dwie linie produktów zawierają składniki medyczne oraz naturalne. Firma poszukuje uznanych dystrybutorów kosmetyków, salonów 
kosmetycznych, szkół kosmetycznych, profesjonalnych instytutów kosmetycznych. Umowa o dystrybucji. 

BODE20190809001 

Holenderska firma logistyczna działająca działająca na rynku od 1963 roku, aktywna w logistyce drogowej, morskiej i powietrznej poszukuje nowych 
partnerów w krajach: wschodniej Europy Afryki, Azji. Poszukiwana firma powinna oferować szeroki wachlarz usług, w tym: odprawę celną, tymczasowe 
magazynowanie towarów. Umowa o kupnie firmy. 

BRNL20190718001 
 

Turecka firma założona w 2013, produkująca maszyny i części do automatyki dla różnych sektorów poszukuje partnerów do wspólnej produkcji, 
podwykonawstwa i umów outsourcingu. 

BOTR20190515003 
 

Węgierska firma produkująca i dystrybująca urządzenia bazujące na elektrostymulacji mięśni (EMS), oferuje swoje rozwiązania dla fitnessu, rehabilitacji 
oraz spa-wellness. Firma poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów którzy chcieliby reprezentować markę. 

BOHU20190801001 

Ukraiński producent działający w sektorze chemicznym i specjalizujący się w produkcji plastikowych butelek od 2016 r. poszukuje partnerów w ramach 
umowy produkcyjnej. Ta doświadczona w branży firma może również produkować butelki zgodnie z wymaganiami klienta. 

BOUA20181128004 

Ukraińska prywatna firma specjalizuje się w uprawie i przetwarzaniu ziemniaków bez genetycznie zmodyfikowanego organizmu (GMO). Została założona 
w 1998 r. Z siedzibą w regionie Czernigiv. Od 2014 roku firma produkuje mrożone frytki. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej. 

BOUA20190318004 

Ukraińska firma produkuje szeroką gamę innowacyjnych maszyn do aplikacji nawozów i obróbki zbóż po zbiorach. Firma stara się poszerzać geografię 
sprzedaży, a także realizować potencjał eksportowy firmy. Firma poszukuje partnerów do nawiązywania długoterminowych partnerstw w ramach umów 
produkcyjnych, a także umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOUA20190411001 
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Niemiecka drukarnia specjalizująca się w produkcji banerów reklamowych, głównie w branży wystaw i projektowania wnętrz, poszukuje producentów 
elastycznych wyświetlaczy wideo (np. folii ekspozycyjnych), aby wspólnie opracować technologię i scenariusze zastosowań. Firma nawiąże współpracę 
handlową z asystą techniczną. 

TRDE20181115001 

Włoska szkółka roślin poszukuje technologii umożliwiającej mikrorozmnażanie. Jej wprowadzenie spowodowałoby, że firma byłaby w stanie produkować 
rośliny wolne od chorób, o cechach genetycznych i zdrowotnych identycznych z roślinami wykorzystywanymi do rozmnażania. Mikropropagacja 
umożliwiłaby także skrócenie czasu i przestrzeni potrzebnej do procesu produkcyjnego. Firma nawiąże współpracę w ramach licencji i umów handlowych  
z pomocą techniczną. 

TRIT20190702001 

Koreańskie MŚP poszukuje partnerów do technologii związanych z rolnictwem, z monitoringiem i systemem IoT. Firma jest na etapie rozwoju, a firma 
interesuje się robotyką i sztuczną inteligencją. Poszukiwani są partnerzy z firm i instytutów badawczych specjalizujących się w rozwoju robotyki  
i technologii rolniczej. Poszukuje się kilku rodzajów współpracy, zarówno badawczej, technicznej, jak i komercyjnej. 

TRKR20190304001 

Firma non-profit będąca inkubatorem holenderskiej uczelni medycznej i innych uniwersytetów na całym świecie. Firma opracowuje platformę szkoleniową 
nowej generacji dla nowych sposobów szkolenia i nauczania chirurgicznego. Ich celem jest zbudowanie prostszego i tańszego zestawu chirurgicznego do 
cięcia cesarskiego, laparotomii i otwartego leczenia złamań u partnerów w ramach umowy o współpracy technicznej. 

TRNL20190328002 

Holenderska międzynarodowa firma medyczna poszukuje nowych sposobów poprawy monitorowania pacjentów w celu poprawy wyników zdrowotnych, 
doświadczenia pacjentów, zadowolenia personelu i osiągnięcia niższych kosztów opieki. Obecnie opieka nad pacjentami w szpitalach jest często 
nieefektywna, co prowadzi do wysokich kosztów, mniej niż pożądanych wyników zdrowotnych i przepracowanego personelu. Celem jest zawarcie umowy 
o współpracy technicznej lub badawczej. 

TRNL20190410003 

Holenderska piekarnia i specjalista w produkcji smakowitych smakołyków z Bliskiego Wschodu szuka sprzętu do produkcji ciastek, aby zwiększyć skalę 
procesu piekarniczego. Firma chce zwiększyć produkcję na skalę przemysłową. W tym celu interesują się maszynami, które pomagają zautomatyzować  
i zoptymalizować procesy pieczenia Firma poszukuje partnerów, którzy mogą opracować i zbudować sprzęt piekarniczy w ramach umowy o współpracy 
technicznej. 

TRNL20190513001 
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