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Duńska firma stworzyła nowe, oparte na fermentacji, rozwiązanie do produkcji owadzich feromonów, służących do walki ze szkodnikami w rolnictwie. Firma 
poszukuje producenta posiadającego przemysłowe możliwości fermentacyjne w celu podpisania umowy produkcyjnej na te wyroby. 

BRDK20210211001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej, instalacjach elektrycznych oraz usług konserwacji, pragnie poszerzyć swoje portfolio o piece  
i komory do badań środowiskowych. Firma oferuje współpracę jako dystrybutor na zasadach wyłączności lub agencja handlowa. 

BRES20210202001 

Młoda, austriacka firma zajmuje się dystrybucją europejskich produktów na rynkach Bliskiego Wschodu oraz Afryki, w szczególności w krajach Zatoki Perskiej. 
Z tego powodu poszukuje producentów z sektora FMCG (oprócz producentów wyrobów świeżych) i oferuje im usługi dystrybucji oraz agencji handlowej. 

BRAT20210211001 

    
Holenderska firma specjalizująca się w sprzedaży niewielkich mebli, ceramiki oraz luksusowych elementów wystroju wnętrz poszukuje dostawców 
luksusowych, designerskich wyrobów ceramicznych do domu i ogrodu oraz innego rodzaju produktów wystroju wnętrz. Firma oferuje usługi dystrybucji. 

BRNL20210211001 

Rumuńska firma poszukuje partnerów specjalizujących się w usługach cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie i obsługę kont w serwisach 
społecznościowych, tworzeniu i obsłudze stron WWW oraz złożonych projektów marketingowych online. Firma poszukuje usług outsourcing'u  
oraz podwykonawstwa. 

BRRO20210208002 

Francuski producent glazur, polew, nadzień, sosów, dekoracji oraz mieszanek do wypieku poszukuje nowych dostawców czekolady. Firma, założona 30 lat 
temu w Paryżu, dostarcza produkty do dużych cukierni. Jest to firma rodzinna, która dzięki doświadczeniu zdobywanemu przez 4 pokolenia dostarcza 200 
produktów z 20 typów asortymentu. 

BRFR20201218001 

Holenderska firma specjalizująca się w usługach dekoracji wnętrz i sprzedaży mebli, poszukuje producentów sof, krzeseł ze średniej półki.  Firma poszukuje 
partnera z doświadczeniem w produkcji takich wyrobów, zainteresowanego podpisaniem umowy produkcyjnej lub podwykonawstwa. 

BRNL20210211002 
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KRAJ NR REF. 

Brytyjska firma specjalizuje się w wysokiej jakości produktach do pielęgnacji koni. Asortyment obejmuje wszystkie aspekty pielęgnacji koni. Niedawno 
brytyjska firma wprowadziła na rynek linię naturalnych produktów do pielęgnacji skóry i nadal rozwija produkty wysokiej jakości, aby poszerzyć ich 
asortyment. Brytyjska firma chce stworzyć nową gamę szczotek do pielęgnacji koni wykonanych z materiałów naturalnych, skórzanych pasków  
z podkładem drewnianym oraz włosia zwierzęcego i / lub naturalnego włókna. Szukają partnera do produkcji szczotek, a także pomagają tworzyć nowe 
projekty poprzez dalszą współpracę. 

BRUK20210211001 

Francuskie MŚP projektuje i sprzedaje wysokiej klasy meble drewniane. Poszukuje podwykonawcy do produkcji mebli dziecięcych takich jak biurka, 
taborety, stoły, półki. Partner musi pracować z litym drewnem (dąb, orzech, buk) i płytą pilśniową o średniej gęstości (MDF) oraz być w stanie malować  
i lakierować w wysokiej jakości. Poszukiwana jest umowa na podwykonawstwo z firmą zlokalizowaną w Europie Wschodniej na długoterminową 
współpracę. 

BRFR20210203001 

Młoda austriacka firma eksportuje produkty z rynku europejskiego na Bliski Wschód i do Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Zatoki Perskiej. 
Dlatego austriacka firma poszukuje producentów, hurtowników i dystrybutorów produktów spożywczych FMCG (z wyjątkiem produktów świeżych) na 
terenie całej Europy w celu nawiązania usług dystrybucyjnych lub umów z dostawcami. Celem umów jest rozszerzenie i uzupełnienie asortymentu, który 
austriacka firma zamierza eksportować. 

BRAT20210211001 

Ukraińska firma działająca w branży cukierniczej poszukuje międzynarodowych partnerów zainteresowanych rozszerzeniem i dystrybucją swoich 
produktów na rynku ukraińskim. Firma powstała w 2000 roku i rozpoczęła swoją działalność jako importer wyrobów cukierniczych. Celem firmy jest 
dostarczanie kompletnych rozwiązań dla zagranicznych producentów słodyczy poprzez import produktów powiązanych, które spełniają najwyższe 
standardy i potrzeby ukraińskiego sektora cukierniczego. 

BRUA20210103001 

Holenderskie MŚP specjalizujące się w małych meblach, ceramice i luksusowej dekoracji wnętrz poszukuje dostawców luksusowej i designerskiej 
ceramiki oraz dekoracji. Holenderskie MŚP planuje teraz zwiększyć swoje portfolio o międzynarodowych dostawców z siedzibą w UE. Holenderska firma 
chce nawiązać długoterminową współpracę w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRNL20210211001 

Rumuński producent kamieni marmurowych poszukuje dostawców proszku marmurowego, ozdobnego żwiru marmurowego i płyt marmurowych. Jest 
zainteresowany współpracą międzynarodową w ramach umów z dostawcami. 

BRRO20201230001 
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KRAJ NR REF. 

Holenderska firma specjalizująca się w małych meblach, ceramice i luksusowej dekoracji wnętrz poszukuje dostawców i designerskiej ceramiki do wnętrz 
i na zewnątrz oraz innych dekoracji wnętrz. Holenderskie MŚP planuje zwiększyć swoje portfolio o międzynarodowych dostawców z siedzibą w UE. 
Dystrybucja. 

BRNL20210211001 

Ukraińska firma specjalizująca się w imporcie wyrobów cukierniczych chce poszerzyć swoje portfolio produktowe i poszukuje europejskich producentów 
zainteresowanych rynkiem ukraińskim. Umowa dystrybucyjna. 

BRUA20210103001 
 

Francuska firma z sprzedająca parasole, pergole i żagle przeciwsłoneczne szuka nowych partnerów w Europie w celu przeniesienia produkcji w ramach 
umowy produkcyjnej. 

BRFR20210216004 
 

Belgijska firma specjalizująca się w branży spożywczej oferuje przedstawicielstwa handlowe w Belgii i na innych rynkach eksportowych, w szczególności 
w Holandii i Luksemburgu. Firma jest również w kontakcie z dystrybutorami żywności i poszukuje producentów żywności do umów produkcyjnych. 

BRBE20210210001 

Włoska firma specjalizująca się w branży tekstylnej, w szczególności w produkcji wysokiej jakości odzieży dla instruktorów i miłośników psów, poszukuje 
dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. 

BOIT20201020006 

Francuska firma, która opracowała innowacyjną maszynę do produkcji i dystrybucji kostek lodu, szuka dystrybutorów w Europie. Ten innowacyjny kiosk 
do instalacji zewnętrznej oferuje kostki lodu za każdym razem o nienagannej jakości. 

BOFR20201022001 

Rumuńska firma z prawie 30-letnim doświadczeniem poszukuje producentów i dostawców profili PVC, konstrukcji, kształtek i okuć, w celu zawarcia 
umów dystrybucyjnych. Rumuńska firma chce rozszerzyć swoje portfolio i jest w stanie dystrybuować produkty na terenie całego kraju.  

BRRO20210216001 

Francuskie MŚP dystrybuuje szeroką gamę jednorazowej zastawy stołowej, takiej jak kubki, talerze, torby, sztućce, pudełka na wynos. Produkty te są  
w 100% przyjazne dla środowiska i ulegają biodegradacji i/lub kompostowaniu. Firma poszukuje nowych produktów lub nowych producentów, z którymi 
mogłaby nawiązać współpracę. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy produkcyjnej. Preferowani są partnerzy z krajów UE, Wielkiej Brytanii, 
basenu Morza Śródziemnego. 

BRFR20210225001 
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Singapurski instytut szkolnictwa wyższego opracował system automatyzacji i sterowania budynkiem (BAC) wykorzystujący sterowanie predykcyjne (MPC) 
do optymalnego, predykcyjnego i skoordynowanego sterowania różnymi systemami usług, w tym klimatyzacją i wentylacją mechaniczną, oświetleniem  
i zacienieniem, aby osiągnąć cele : efektywność energetyczna i dobre samopoczucie mieszkańców. 

TOSG20210128001 

Brytyjska firma oferuje ręczną lampę UV-C która zabija 99% cząsteczek wirusa Covid-19 w 1.33 sekundy. Zapewnia również PPE (osobiste wyposażenie 
ochronne ) i zestaw bezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności. Umowy handlowe ze wsparciem technologicznym, branże 
spożywcza, turystyczna, edukacja, handel, opieka medyczna. 

TOUK20210212001 

Firma z północnych Włoch zajmuje się produkcją optycznych maszyn pomiarowych dla przemysłu mechanicznego i medycznego. MŚP poszukuje wydajnych 
rozwiązań technologicznych w celu zintegrowania automatycznego czyszczenia małych elementów w swoich maszynach pomiarowych. Partnerzy będą 
działać jako dostawcy na podstawie umowy handlowej z pomocą techniczną.  

TRIT20210214001 

Singapurski instytu szkolnictwa wyższego opracował przenośną, samoczynnie chłodzącą się butelkę ze zintegrowaną baterię termiczną, która chłodzi płyn 
w środku tylko wtedy gdy konsument tego chce. Licencja lub współpraca technologiczna w celu dalszego rozwoju, w szczególności z producentami wody 
butelkowanej 

TOSG20210208002 

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. 

TRNL20201223001 

Niemiecka firma nanotechnologiczna oferuje modyfikację powierzchni za pomocą Molecular Surface Engineering (MSE) do diagnostyki multipleksowej  
i badań przyrodniczych. Poszukują partnerów zainteresowanych zastosowaniem tych technologii w ramach współpracy badawczej lub umowy 
produkcyjnej. 

TODE20210226001 
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