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oferty biznesowe
Czeski producent komponentów i produktów z tworzyw sztucznych poszukuje partnerów do współpracy głównie z Francji, Belgii, Holandii i innych krajów
UE. Firma oferuje podwykonawstwo plastikowych części dla przemysłu samochodowego, plastikowego wyposażenia dla hoteli, restauracji i innych
partnerów. Firma poszukuje również dystrybutorów swoich wyrobów z tworzyw sztucznych. Rozważana jest współpraca na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Ta rodzinna szwedzka firma produkuje i sprzedaje od 1893 roku szeroką gamę starannie dobranych napojów w różnych kategoriach, takich jak wina,
alkohole wysokoprocentowe i glögg (grzane wino). Obecnie firma prowadzi sprzedaż na kilku rynkach na całym świecie i poszukuje dystrybutorów, aby
wejść na nowe rynki, takie jak Niemcy, Polska, Belgia, Holandia i Luksemburg. Firma oferuje również możliwość koprodukcji w swojej fabryce na południu
Szwecji.
Czeski uniwersytet opracował innowacyjne narzędzie do procesu usuwania pniaków. Narzędzie to pozwala na wytworzenie nowego rodzaju biomasy
z procesu wycinki lasów. Uniwersytet poszukuje partnerów w Austrii, Niemczech, Słowacji, Polsce i na Węgrzech do współpracy w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych, umowy joint venture lub umowy licencyjnej.
Włoska firma, założona w 1976 roku i mająca siedzibę w Castellana Grotte (niedaleko Bari), produkuje różne rodzaje mrożonego makaronu. Podobnie jak
w tradycji gospodyń domowych w Apulii, produkcja jej makaronów odbywa się według starożytnych technik. Z biegiem czasu zostały one
unowocześnione. Siła produkcji tkwi w jakości produktów i używanych składników. Firma poszukuje dystrybutorów w Polsce, Austrii i Niemczech.
Austriacki projektant i producent ekologicznych napojów cytrusowych bez dodatku cukru i innych substancji dodatkowych poszukuje partnerów
dystrybucyjnych w Polsce i Szwajcarii. Asortyment produkcji obejmuje cztery różne marki i rodzaje napojów: Producent oferuje organiczne i musujące
soki, aromatyzowaną wodę niegazowaną, bezalkoholowe aperitify oraz mętny tonik.
Innowacyjna austriacka firma, pionier w produkcji 100% naturalnych produktów i specjalistycznych biostymulantów, jak również mikroelementów dla
ludzi i zwierząt, poszukuje partnerów do dystrybucji generalnej z bardzo dobrymi kontaktami z klientem końcowym (weterynarze, farmaceuci, rynki
detaliczne, sklepy internetowe, lekarze i osoby pracujące w obszarze zdrowia/rolnictwa). Dla rynku polskiego: MSP preferuje współpracę z polskimi
dystrybutorami doświadczonymi w produktach dla zwierząt i na odpowiednim rynku
Macedońska firma założona w 1992 r. - producent i sprzedawca mąki pszennej i wypieków z mąki pszennej - poszukuje partnerów do długoterminowej
współpracy, w celu zwiększenia sprzedaży mąki pszennej i udziału w rynku sprzedaży pieczywa za pośrednictwem umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
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Włoska firma z Sycylii produkująca ręcznie robioną biżuterię i zegarki chciałaby znaleźć partnerów / inwestorów zainteresowanych tą niszową produkcją,
z którymi zawrze umowę finansową.

BRIT20210329001

Renomowany importer ryb i owoców morza na rynek niemiecki chciałby rozszerzyć swoje portfolio produktów o wegańskie lub wegetariańskie
zamienniki ryb i owoców morza. Długoterminowa współpraca z dostawcami alternatywnych produktów rybnych jest oferowana w ramach umów
z dostawcami.
Firma z Chorwacji, działająca w sektorze metalurgicznym, specjalizująca się w produkcji wyrobów metalowych, ale również w dystrybucji, oferuje umowę
o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz usługi pośrednictwa handlowego dla potencjalnych partnerów z Europy i nie tylko.

BRHR20210422001

Firma z sektora MŚP z siedzibą w Grecji, działająca w dziedzinie produkcji wodoru poszukuje doświadczonego partnera z odpowiednią technologią
powlekania powierzchni metalowych cienkich blach stopowych. Rodzaj partnerstwa to umowa outsourcingowa.

BRGR20210427001

Brytyjski producent i sprzedawca odzieży skierowanej do osób starszych i niepełnosprawnych poszukuje innowacyjnego rozwiązania w zakresie zapinania
ubrań dla koszulek, koszulek, dzianin i odzieży tkanej. Rozwiązanie to umożliwiałoby użytkownikom łatwe zapinanie i rozpinanie odzieży podczas
ubierania i rozbierania się. Firma poszukuje możliwości podpisania umowy z dostawcą, umowy z agencją handlową lub umowy licencyjnej. System zapięć
musi być estetyczny, łatwy w użyciu i wytrzymały.
W ramach rozwoju nowego wsparcia edukacyjnego, belgijski przedsiębiorca specjalizujący się w rozwoju edukacyjnych i zabawowych metod uczenia się
dla dzieci poszukuje europejskich partnerów zdolnych do zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych spersonalizowanych magnetycznych metalowych
pudełek dla dzieci (podobnych do metalowych kolorowych piórników) w celu sfinalizowania i wprowadzenia na rynek swojego gotowego produktu.
Współpraca odbywałaby się w ramach umowy produkcyjnej lub umowy dostawy na zasadzie długoterminowej.
Niemiecka firma oferuje szeroki zakres usług i indywidualnych rozwiązań w dziedzinie izolacji termicznej i akustycznej, ochrony przed zimnem i ogniem
dla zastosowań w przemyśle i budynkach. Poszukuje doświadczonych i rzetelnych partnerów wykonujących prace instalacyjne w ramach umowy
podwykonawczej.

BRDE20210421001

BRUK20210413001

BRBE20210408001
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Maltańska firma specjalizująca się w imporcie i montażu produktów bezpieczeństwa, takich jak: telewizja przemysłowa (CCTV), alarmy antywłamaniowe,
kontrola dostępu, ogrodzenia elektryczne, pułapki, wytwornice mgły, automatyka, sejfy, rozwiązania Internetu rzeczy (IOT), rozwiązania parkingowe oraz
energia odnawialna poszukuje odpowiednich partnerów w swojej branży do zawarcia umowy z dostawcą lub umowy agencyjnej
Brytyjska agencja poszukuje nowych produktów do reprezentowania na rynku brytyjskim. W szczególności poszukują suplementów zdrowotnych
i witalnych, homeopatycznej, tradycyjnej chińskiej medycyny ziołowej, jak również ekologicznej żywności dla drobiu i żywego inwentarza żywego
z wolnego wybiegu z wolnego wybiegu i produktów organicznych, na mocy umowy agencyjnej. Wszystkie produkty muszą być zgodne z zasadami
bezpieczeństwa i importowo/ eksportowymi.
Firma z siedzibą w północno-wschodniej części Rumunii jest zainteresowana reprezentowaniem firm zagranicznych i rozwojem rynku rumuńskiego
z różnymi modelami podłóg laminowanych, ceramiki sanitarnej i płytek ceramicznych (podłogowych i fajansowych) na podstawie umów agencyjnych
z odpowiednimi producentami.
Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji maszyn do obróbki kamienia poszukuje firm zajmujących się obróbką metali, stolarstwem
i obróbką mechaniczną w Polsce, na Węgrzech i w Serbii na podstawie umów produkcyjnych i outsourcingowych. Firma specjalizuje się w maszynach
do cięcia płyt granitowych, marmurowych i kamiennych.

BRMT20210317001

BRUK20210427001

BRRO20210325001

BRIT20210409001

Holenderski projektant i dostawca wysokiej jakości i wielokrotnie nagradzanych pościeli dla dzieci i tekstyliów dziecięcych poszukuje partnera
produkcyjnego. MSP poszukuje dostawcy, który ma gotowy produkt, ale jest skłonny dostarczyć go pod marką własną. Firma chce skorzystać
z dotychczasowego asortymentu producenta / dostawcy i jest skłonna zawrzeć umowę z dostawcą.

BRNL20210319001

Mały niemiecki start-up szuka średnio- i długoterminowej umowy produkcyjnej na dostawę obciążników wykonanych z wolframu / wolframu, niklu
i żelaza do długoterminowej współpracy w zakresie nowo opracowanego i innowacyjnego produktu sportowego. Klient poszukuje wiarygodnego
partnera, który produkuje obciążniki wolframowe. Do przeprowadzenia pierwszej próby potrzebnych jest 16 próbek odważników, zgodnie z załączoną
specyfikacją."

BRDE20210315001

Ugruntowana marka naczyń z siedzibą w Wielkiej Brytanii poszukuje firmy partnerskiej, która jest w stanie produkować swoją obecną gamę produktów
i pomóc w rozwoju nowych produktów. Przewidywana forma współpracy to umowa produkcyjna.

BRUK20210329002
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oferty i zapytania technologiczne
Holenderska spółka zależna brytyjskiej korporacji zajmująca się składnikami żywności dla przemysłu piekarniczego poszukuje partnerów z innowacyjnymi
pomysłami lub innowacyjnymi procesami do współtworzenia lub współtworzenia technologii fermentacji w celu ulepszenia odpadów rolniczych /
TRNL20210204002
strumieni ubocznych w składniki funkcjonalne i / lub odżywcze w ramach umowy licencyjnej, umowy o współpracy naukowej lub umowy o współpracy
technicznej.
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
TOSG20210208001
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.
Brytyjska firma oferuje ręczną lampę UV-C która zabija 99% cząsteczek wirusa Covid-19 w 1.33 sekundy. Zapewnia również PPE (osobiste wyposażenie
TOUK20210212001
ochronne ) i zestaw bezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności. Umowy handlowe ze wsparciem technologicznym, branże
spożywcza, turystyczna, edukacja, handel, opieka medyczna.
Singapurski instytut 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 TOSG20210208002
butelkowanej
Francuska firma dostarcza spersonalizowane i wysokowydajne nanosatelity partnerom, których projekty dotyczą różnych obszarów zastosowań. Aby zająć
się w szczególności dziedziną obserwacji Ziemi, MŚP poszukują dostawców małych ładunków optycznych. Proponowana jest umowa produkcyjna.
TRFR20210323001
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 TRNL20201223001
emitowanego dwutlenku węgla (CO2) . Wniosek ten jest opublikowany na otwartej platformie internetowej.
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 TOSG20210209002
poszukuje licencji lub umów handlowych z pomocą techniczną.

