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Armeńska firma zajmuje się importem i dystrybucją mrożonego mięsa przez sieć swoich sklepów. Firma poszukuje zagranicznych dostawców mrożonego 
drobiu i oferuje usługi dystrybucji oraz agencji handlowej. 

BRAM20210305001 

Ormiańska firma zajmuje się produkcją ponad 200 rodzajów różnych przypraw, a także suszonych warzyw. Firma chce rozszerzyć swoją produkcję i poszukuje 
nowych zagranicznych dostawców surowców wymienionych produktów do współpracy w ramach umowy z dostawcą. 
 

BRAM20210325001 

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 

    
Bułgarski dystrybutor z ponad 12-letnim doświadczeniem w handlu zdrowymi produktami żywnościowymi oraz innymi produktami z grupy FMCG poszukuje 
dostawców tzw. Superfoods, ziaren, mąki, płatków, orzechów, suszonych owoców, ziół, ekstraktów, olejków eterycznych, oleju, kompostowalnych produktów 
do domu w celu wprowadzenia ich na bułgarski rynek. Firma oferuje umowę dystrybucji lub agencji handlowej. 

BRBG20210226001 

Niemiecki start-up opracował system inteligentnego biura, który pozwala na łatwą personalizację przestrzeni do pracy. Rozwiązanie składa się z mobilnej 
aplikacji, inteligentnego biurka oraz krzesła, które dostosowują się do spersonalizowanych ustawień różnych użytkowników. Firma poszukuje testerów 
swojego produktu, którzy będą je realizować na podstawie umowy o świadczeniu usług. 

BRDE20210301001 

Niemiecka firma handlowa stała się wiodącym hurtownikiem artykułów dla zwierząt w Europie. Przedsiębiorstwo oferuje gamę produktów nieżywnościowych 
dla zwierząt domowych. Aby powiększyć swoją sieć dostawców w Europie, poszukuje nowego dostawcy drewnianych produktów do użytku na zewnątrz  
w krajach europejskich. Niemiecka firma jest zainteresowana zawarciem umowy z dostawcą lub umową produkcyjną. 

BRDE20210301002 

Niemiecka firma handlowa stała się wiodącym hurtownikiem artykułów dla zwierząt w Europie, oferując szeroką gamę produktów nieżywnościowych dla 
zwierząt domowych. W celu powiększenia swojej sieci dostawców firma niemiecka poszukuje nowych dostawców drewnianych akcesoriów dla zwierząt 
domowych - gryzoni i innych małych zwierząt - w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Rumunii i Gruzji. Niemiecka firma jest zainteresowana zawarciem 
umowy z dostawcą lub umową produkcyjną. 

BRDE20210302001 
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Belgijska firma specjalizująca się w branży spożywczej oferuje przedstawicielstwo handlowe w Belgii oraz na innych rynkach eksportowych,  
w szczególności w Holandii i Luksemburgu. Firma jest również w kontakcie z dystrybutorami żywności i poszukuje producentów żywności do współpracy 
na podstawie umów produkcyjnych. 

BRBE20210210001 

Maltańska firma konsultingowa zajmująca się infrastrukturą chmury jest oferuje wysokiej jakości, najlepsze w swojej klasie rozwiązania chmurowe przy 
jednoczesnym wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii udostępnianych przez dostawców chmur publicznych, takich jak Amazon Web Services 
(AWS). Firma poszukuje do współpracy w ramach umowy outsourcingowej partnerów chcących współpracować lub zastosować swoje usługi  
i rozwiązania. 

BOMT20210104001 

Kosowska firma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży i dystrybucji produktów spożywczych na rynku kosowskim poszukuje producentów śmietanki do 
gotowania. Firma chce odkryć możliwości importu od nowy ch producentów wysokiej jakości produktów w celu poszerzenia portfolio w ramach umowy  
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRXK20210211001 

Słoweńskie MŚP, które od 15 lat zajmuje się opracowywaniem i produkcją toreb polietylenowych do różnych zastosowań, szuka producenta  
lub dostawcy toreb polietylenowych na suwak i toreb natron. 

BRSI20210219001 

Niemiecki sklep z modą ślubną projektuje własną kolekcję mody ślubnej. Firma specjalizuje się w sukienkach ślubnych oraz eleganckiej, odświętnej 
modzie damskiej i męskiej. MŚP poszukuje partnerów w Polsce chętnych do współpracy w ramach umowy produkcyjnej przy realizacji własnej kolekcji. 

BRDE20210312001 

Holenderska firma z doświadczeniem w branży modowej uruchamia nową markę inteligentnej odzieży damskiej dla konsumentów z najwyższej półki. 
Firma poszukuje producenta który może wyprodukować wysokiej jakości odzież męską na podróż, taką jak garnitury, bluzy i T-shirty. Potencjalny partner 
będzie skłonny dostarczać małe ilości w różnych rozmiarach. Umowa produkcyjna. Siedziba partnera w Europie. 

BRNL20210222001 

Serbski dystrybutor produktów farmaceutycznych, medycznych i kosmetycznych oraz wyrobów medycznych poszukuje dostawców chętnych do wejścia 
na rynek serbski. Produkty mogą być zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane. Firma istnieje na rynku od 26 lat i współpracuje z kilkoma firmami 
farmaceutycznymi na całym świecie. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRRS20210105001 
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Albański kompleks turystyczny położony w południowej części Albanii został oddany do użytku 11 lat temu. Składa się z dwóch budynków z 5 - 6 piętrami 
i 2 piętrami pod ziemią. Został założony z jasną wizją świadczenia usług dla wszystkich grup wiekowych. Nowoczesne Spa, wspaniały plac zabaw dla dzieci 
i restauracja są również częścią ośrodka. Poszukiwane są firmy, które działają jako agencje turystyczne zajmujące się turystyką wyjazdową, które mają być 
zaangażowane w komercyjną umowę agencyjną. 

BOAL20210324002 

Francuska firma specjalizuje się w projektowaniu automatycznych linii dla piekarni przemysłowych. Firma poszukuje partnera produkcyjnego w celu 
wyprodukowania komór piecowych według specyfikacji francuskiej. Partner powinien być wyspecjalizowany w mechanice spawania i obróbki 
skrawaniem. Poszukiwana jest umowa o podwykonawstwo dla długoterminowego partnerstwa. 

BRFR20210407001 
 

Rodzinna niemiecka firma zajmująca się produkcją i dystrybucją specjalistycznych obiektów ogrodowych z litego drewna chciałaby rozwijać nowe rynki 
zagraniczne, poszukując dostawców elementów drewnianych z drewna modrzewiowego z Polski i Litwy do umowy podwykonawczej. 

BRDE20210308001 
 

Francuska firma handlowa zajmująca się dystrybucją zabawek poszukuje nowych dostawców oferujących kolorowe wiatraki w ramach umów  
o świadczenie usług dystrybucyjnych lub partnera mającego doświadczenie w produkcji zabawek i mogącego produkować te wiatraki w ramach umowy 
produkcyjnej. 

BRFR20210324001 

Grecka firma działająca w sektorze sportu i rekreacji stworzyła technologicznie zaawansowaną kamizelkę ratunkową z inteligentnymi funkcjami, 
zwiększającą bezpieczeństwo i komfort oraz posiadającą funkcję komunikacyjną. Firma poszukuje firmy, która mogłaby ją wyprodukować. 

BRGR20200826001 

Małe greckie przedsiębiorstwo działające w sektorze sportów wodnych stworzyło inteligentne urządzenie do noszenia w postaci zegarka, które może 
dostarczać dane w czasie rzeczywistym i wspomagać trening w różnych zastosowaniach związanych ze sportami wodnymi. Firma poszukuje partnera 
produkcyjnego, który byłby w stanie wyprodukować takie urządzenie, we współpracy z partnerem greckim, który dostarczy specyfikacje techniczne. 

BRGR20200827001 

Grecka firma z sektora MSP reprezentuje i zarządza portfolio specjalistycznych, klinicznych produktów żywieniowych oraz urządzeń medycznych, które 
można zainstalować w domu pacjenta. Firma posiada licencję Hellenic Medicines Agency. Firma poszukuje producentów wyrobów do żywienia 
jelitowego w celu zawarcia usługi agencyjnej na wyłączność. 

BRGR20210310001 

Włoska firma, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji tradycyjnych pieców na drewna oraz innych produktów stworzonych do 
ogrzewania, gotowania i wędzenia, poszukuje dostawców podobnych wyrobów w celu ich dystrybucji na lokalnym rynku. 

BRIT20210205001 
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Trudne ścieki przemysłowe są zwykle oczyszczane za pomocą kombinacji metod chemicznych i biologicznych. MŚP z Singapuru opracowało rozwiązanie do 
oczyszczania ścieków z zaawansowanymi procesami utleniania (AOP), które radzi sobie z wysoce stężonymi ściekami petrochemicznymi zanieczyszczonymi 
związkami fenolowymi, które są trudne do oczyszczenia. MŚP poszukuje licencji lub umów handlowych z pomocą techniczną, szczególnie z firmami 
petrochemicznymi, chemicznymi i zajmującymi się utylizacją odpadów. 

TOSG20210208001  

MŚP z Singapuru opracowało dysk półprzewodnikowy (SSD) z wbudowanym systemem bezpieczeństwa i sprzętową telemetrią, który obejmuje wady 
potencjalnie podatnej na ataki ochrony oprogramowania na poziomie systemu. Rozwiązanie pasuje do komputerów, serwerów i innych systemów. MŚP 
poszukuje licencji lub umów handlowych z pomocą techniczną. 

TOSG20210209002 

Niemieckie MŚP specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie digitalizacji procesów hodowli zwierząt. Opracowało ono 
wbudowany system, który wykrywa, śledzi i liczy obiekty w przejrzysty sposób. Obecnie technologia ta jest wykorzystywana w sektorze hodowlanym do 
liczenia dużych grup świń podczas procesu sprzedaży i ponownego magazynowania. Jednakże, technologia ta może być również stosowana do innych 
zwierząt i obiektów. MŚP poszukuje partnerstwa technologicznego i handlowego.  

TODE20210209001 

Włoska firma specjalizująca się w branży farmaceutycznej opracowuje nowatorski system drukowania 3D leków na zamówienie, oparty na technice 
ekstruzji. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych umową o współpracy technicznej w celu zbadania i rozwinięcia procesu załadunku maszyny. 

TOIT20210218001 

Włoscy wynalazcy opatentowali innowacyjną technologię zapobiegającą rozłączeniu w wyniku przeciążenia energii elektrycznej.. Urządzenie będzie łatwe 
w instalacji i użyteczne dla wszystkich typów użytkowników i nie będzie wymagało znacznych inwestycji ekonomicznych. Wynalazcy poszukują partnerów 
technologicznych aby dokończyć rozwój technologii i wejścia na rynek z produktem końcowym. Umowy: licencyjne, produkcyjne i badawcze. 

TOIT20210310002 

Niemiecki start-up opracował system korepetycji dla pacjentów dializowanych w domu , który symuluje dializę domową w środowisku wirtualnym. Zalety 
to poprawa wyników nauczania nawet o 50%. Do umów licencyjnych poszukuje się firm z branż IT lub opieki zdrowotnej. Również instytucje medyczne 
mogłyby być partnerami w ramach umów handlowych o pomocy technicznej lub wspólnych projektów badawczych. 

TODE20210310001 

Francuska firma specjalizująca się w krytycznych urządzeniach medycznych opracowała szybki i łatwy test molekularny Covid-19 na ślinę we współpracy  
z uznaną organizacją badawczą. Urządzenie wyłącznie do użytku profesjonalnego (urządzenia diagnostyczne in vitro) Umowy licencyjne lub handlowe  
z pomocą techniczną.  

TOFR20210325001 
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