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Szwedzka firma rodzinna zajmująca się uprawą chili i produkcją ekologicznych sosów chili, zlokalizowana w południowej Szwecji, poszukuje dystrybutorów  
w Niemczech i Polsce. Chili jest ich pasją i firma jest dumna z tego, że zajmuje się całym procesem od włożenia nasion do gleby do gotowego produktu.  

BOSE20210120001 

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji części z włókna szklanego dla przemysłu motoryzacyjnego oraz części formowanych wtryskowo z tworzyw 
sztucznych dla różnych gałęzi przemysłu (motoryzacja, elektronika, farmacja). Firma jest zainteresowana zwiększeniem produkcji i dlatego poszukuje 
partnerów do długoterminowej współpracy w ramach umowy produkcyjnej.  

BOSI20210112001 

Średniej wielkości zakład rzemieślniczy ma swoją siedzibę w Saksonii i istnieje od 2004 roku. Stolarnia zatrudnia obecnie 14 osób i specjalizuje się  
w wyposażaniu wnętrz muzeów i galerii. Firma poszukuje podwykonawcy mniej więcej tej samej wielkości do produkcji i montażu w zakresie konstrukcji 
wystawienniczych i targowych. Wymagane doświadczenie w produkcji CNC i biegła obsługa oprogramowania CAD. 

BRDE20201216001 

    
Holenderska firma z siedzibą w środkowej Holandii ma duże doświadczenie i sieć kontaktów zarówno w zakresie usług gastronomicznych jak i handlu 
detalicznego. Przedmiotem zainteresowania są możliwości biznesowe w dziedzinie innowacyjnych i zrównoważonych produktów spożywczych i napojów. 
Umowa agencyjna. 

BRNL20210111001 

Kosowska firma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży i dystrybucji produktów spożywczych: mięso, nabiał, itp.; chce zbadać nowe możliwości importu od 
producentów wysokiej jakości w celu rozszerzenia swojego portfolio. Umowa o dystrybucji. 

BRXK20210122001 

Holenderskie MŚP zajmujące się technologią czujników dla sektora rolno-ogrodniczego opracowały bezprzewodowy rozproszony czujnik klimatyczny  
(i otwartą platformę dla szerokiej gamy czujników i urządzeń pomiarowych) w celu zmniejszenia zużycia wody, energii i chemikaliów w szklarniach lub na 
otwartej przestrzeni uprawa polowa i magazynowanie. Firma poszukuje agentów lub dystrybutorów w Hiszpanii, Polsce, Francji , Włoszech i na Ukrainie  
w celu zawarcia umowy agencyjnej lub o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BONL20210107001 

Turecka firma doradcza w zakresie zasobów ludzkich działa od 2015 roku. Specjalizuje się z imigracji, globalnej mobilności i usługach rekrutacyjnych dla 
klientów krajowych i międzynarodowych. Firma korzysta z międzynarodowych systemów śledzenia kandydatów i zasobów kandydatów online, aby zapewnić 
bardziej efektywną obsługę swoich klientów. Firma poszukuje długoterminowej współpracy poprzez pośrednictwo handlowe lub umowy outsourcingowe na 
terenie UE.  

BRTR20201113001 
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KRAJ NR REF. 

Szwajcarski startup opracowuje urządzenie do koncentrowania frakcji białkowej z ludzkiego mleka na miejscu w szpitalach dla wcześniaków o wadze 
urodzeniowej <1,5 kg. Innowacyjna technologia pozwala na ekstrakcję białka z mleka ludzkiego, aby pomóc tym noworodkom rosnąć. Firma poszukuje 
producenta produkującego filtry (mikro- i ultrafiltracja) do zastosowań związanych z żywnością w celu identyfikacji i dalszego dostosowania pasujących 
filtrów w ramach projektu Eurostars dla współpracy badawczej. 

RDCH20210128001 

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu samochodów i produkcji pojazdów specjalnych planuje zlecać pakiety prac projektowych dostawcom 
usług inżynieryjnych zlokalizowanym w wybranych krajach. Outsourcowane pakiety mogłyby obejmować usługi projektowania wspomaganego 
komputerowo (CAD) i inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) w oparciu o dane wejściowe dostarczone przez klientów końcowych. Umowy 
outsourcingowe lub umowy o świadczenie usług stanowią pożądane ramy współpracy. 

BRIT20210202001 

Fińska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji ekologicznych produktów dla domu, takich jak butelki, słomki, szczotki, kule do suszenia itp. 
poszukuje europejskiego producenta listków (pasków) do prania w ramach umowy produkcyjnej.  

BRFI20210125001 

Ta ukraińska firma powstała w 2013 roku i jest cenionym producentem wysokiej jakości bielizny termicznej oraz odzieży termoaktywnej. Asortyment 
firmy dla mężczyzn, kobiet i dzieci obejmuje następujące obszary zastosowania: bielizna termoaktywna dla wojska, wędkarstwa i myślistwa, alpinizm, 
ochrona przeciwsłoneczna, sporty zimowe. Firma poszukuje partnerów do umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług dystrybucyjnych w Europie 
i poza nią. 

BOUA20210103004 

Kosowska firma zajmująca się projektowaniem mody specjalizuje się w projektowaniu i produkcji eleganckich sukienek dla wszystkich grup wiekowych, 
począwszy od sukien ślubnych z materiału do 400 metrów, eleganckich płaszczy, na każdą porę roku, zwłaszcza zimową, krótkich i długich sukienek, 
eleganckich sukienek, garniturów biurowych, piżam dziecięcych, masek i artykułów medycznych. Kosowska firma poszukuje umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub partnera w ramach podwykonawstwa lub produkcji. 

BOXK20201214001 

Rumuńska firma specjalizująca się w wydobyciu i przeróbce minerałów zeolitowych poszukuje partnera do dystrybucji swoich produktów do uzdatniania 
wody na rynku międzynarodowym: piasek do filtrów - stosowany w stacjach filtracji wody oraz podkład do stawów i stawów rybnych. Produkty są  
w 100% naturalne i ekologiczne, o udowodnionych efektach w poprawie jakości wody poprzez filtrację i oczyszczanie, pochłanianie toksycznych 
substancji i sedymentację zanieczyszczeń. 

BORO20201204001 
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KRAJ NR REF. 

Słoweńska firma specjalizuje się w produkcji części z włókna szklanego dla przemysłu motoryzacyjnego oraz części formowanych wtryskowo z tworzyw 
sztucznych dla różnych gałęzi przemysłu (motoryzacja, elektronika, farmacja). Są zainteresowani zwiększeniem produkcji, dlatego poszukują partnerów 
do długoterminowej współpracy w ramach umowy produkcyjnej. 

BOSI20210112001 

Niemieckie przedsiębiorstwo należy do czołowych niemieckich producentów mebli edukacyjnych. Innowacyjne i częściowo opatentowane produkty są 
wykorzystywane w wielu placówkach edukacyjnych. Zrównoważone produkty można dostosować do wymagań odpowiednich rynków. Firma poszukuje 
partnerów dystrybucyjnych, przedstawicieli handlowych lub licencjobiorców na całym świecie. 

BODE20210119002 
 

Włoska firma przetwarza marmur w celu tworzenia dzieł sztuki, wzornictwa i architektury zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Firma poszukuje umów  
o świadczenie usług produkcyjnych i dystrybucyjnych w celu współpracy z projektantami poszukującymi elementów marmurowych do domów swoich 
klientów. 

BOIT20201019001 
 

Włoska firma rodzinna produkuje wysokiej jakości certyfikowane kosmetyki organiczne z naturalnych składników. Poszukuje dystrybutorów z partnerami 
prowadzącymi sprzedaż do aptek, specjalistycznych sklepów ekologicznych i sklepów kosmetycznych w Europie. Produkty firmy obejmują pielęgnację 
włosów, pielęgnacji skóry i ciała. 

BOIT20201203003 

Jest to chińskie przedsiębiorstwo high-tech specjalizujące się w badaniach i rozwoju, sprzedaży i serwisie bezzałogowych robotów rolniczych. Koncentruje 
się na innowacjach technicznych i zastosowaniu produktów w rolnictwie przyszłości. W oparciu o swoją działalność biznesową firma poszukuje 
europejskich dystrybutorów swoich bezzałogowych robotów rolniczych na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOCN20210108001 

Bułgarska firma produkuje w 100% suchą frasę ze świerszczy bez żadnych dodatkowych składników, która służy do podniesienia wartości odżywczych 
gleby, wzmocnienia upraw i zwiększenia odporności na szkodniki. 

BOBG20201229002 

Turecka firma z siedzibą w Gaziantep (Turcja) i rozpoczęła swoją działalność jako producent w branży tworzyw sztucznych produkując torby nylonowe  
i folię stretch. Turecka firma poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w Europie i Europie Wschodniej w oparciu o usługi dystrybucyjne lub 
umowy agencyjne. 

BOTR20201015002 

Macedońska firma specjalizująca się w wydobyciu i obróbce granitu i marmuru z ponad 30-letnim doświadczeniem i wieloma udanymi projektami –  
w kraju i za granicą poszukuje dystrybutorów i partnerów biznesowych. 

BOMK20201222002 
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Holenderski dostawca usług ujednoliconej komunikacji poszukuje innowacyjnych MŚP z Europy, które zaoferują swoim klientom korporacyjnym 
spersonalizowany, możliwy do udostępnienia i czytelny adres URL tożsamości, który będzie dostępny dla podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem 
wielu kanałów, takich jak czat, wideo i połączenia. Współpraca odbywałaby się w ramach umowy o współpracy technicznej lub umowy handlowej  
z pomocą techniczną. Wniosek ten dotyczy wyzwania w zakresie innowacji na otwartej platformie innowacyjnej. 

TRNL20201231001 

Włoska firma ICT opracowała oprogramowanie do zarządzania miejscem pracy, oraz do mapowania wolnych przestrzeni w biurach. Firma chce zawierać 
umowy handlowe z firmami z różnych sektorów i o różnej wielkości, z siedzibą w UE, zainteresowanych wdrożeniem tej technologii do swoich procesów 
zarządzania. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym.  

TOIT20210115001 

Austriackie MŚP oferuje opłacalny system do ciągłego pomiaru temperatury ciała. Umożliwia identyfikację potencjalnie zakażonych osób na bardzo 
wczesnym etapie, a tym samym jak najszybsze przerwanie łańcucha infekcji. Pomiary odczytywane są przez czujnik osadzony w patchu, który przesyła dane 
do urządzenia za pomocą NFC. Nietypowe krzywe temperatury ciała wskazują osoby zagrożone, doradzając np. wykonanie testu Covid-19. Poszukuje się 
partnerów w celu uzyskania licencji lub zawarcia umowy handlowej z pomocą techniczną. 

TOAT20210127001 

Start -up high-tech, założony w północnych Włoszech w 2016 roku, opracował we współpracy z ośrodkami badawczymi i uniwersytetami innowacyjny 
system lamp LED i oprogramowania stosowany w rolnictwie, który pomaga podnieść jakość i wielkość produkcji upraw, zmniejszenie śmiertelności roślin, 
przedłuża sezonowość i poprawia dobrostan roślin. Organizacje i firmy działające w branży rolniczej poszukiwane są do podpisania umów handlowych ze 
wsparciem technologicznym 

TOIT20210104001 

MŚP z Wielkiej Brytanii testuje nowatorską, bistabilną technologię inteligentnych okien, która potrzebuje zasilania tylko do przełączania. Doskonały 
optycznie film można w dużym stopniu dostosować. Poszukiwana jest współpraca technologiczna i licencjonowanie z producentami okien samochodowych 
i samolotowych oraz witryn. Poszukiwana jest dodatkowo współpraca techniczna z twórcami fasad dla inteligentnych miast, w których można zaoszczędzić 
energię dzięki blokowaniu podczerwieni. 

TOUK20210118002 

Brytyjska firma produkująca przezroczyste maski na twarz poszukuje trwałej obróbki hydrofilowej dla przezroczystego materiału z elastomeru 
termoplastycznego. Wymagana jest funkcja (najlepiej poprzez dodatek, funkcjonalizację lub powlekanie), dzięki której materiał pozostaje antymgielny po 
wydychaniu powietrza lub podczas zmian temperatury. Potencjalna współpraca w ramach umowy handlowej z pomocą techniczną, udzielania licencji lub 
umowy produkcyjnej. 

TRUK20210127001 
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