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Rumuński dystrybutor naturalnych kosmetyków, naturalnych suplementów i zdrowej żywności poszukuje naturalnych, ECO, BIO surowców, żywności  
i kosmetyków do sprzedaży we własnym specjalistycznym sklepie na terenie Rumunii, na podstawie umowy dystrybucyjnej.  

BRRO20210922004 

Ta ukraińska firma dostarcza obecnie klimatyzatory i systemy dla sektora hotelarskiego i rekreacyjnego na Ukrainie. Spółka oferuje umowę na usługi 
dystrybucyjne zagranicznym producentom/dostawcom, którzy chcą sprzedawać klimatyzatory na rynku ukraińskim. 

BRUA20210702001 

Duńskie MŚP z siedzibą w Kopenhadze zaprojektowało i opracowało nową serię wysokiej klasy toreb podróżnych i kosmetycznych. Firma poszukuje firmy  
z siedzibą w UE, która będzie w stanie wyprodukować całą serię dziewięciu różnych modeli w ramach umowy produkcyjnej. 

BRDK20210907001 

    
Ugruntowana duńska firma produkuje okna o staromodnym, tradycyjnym wzornictwie w połączeniu z nowoczesnymi technikami, aby pasowały do 
klasycznych budynków, a jednocześnie były w pełni funkcjonalne i posiadały nowoczesne właściwości izolacyjne. Aby sprostać szybko rosnącemu 
zapotrzebowaniu, poszukują firm z Europy Środkowo-Wschodniej , które wykonają dla nich okna w ramach umowy produkcyjnej. 

BRDK20210830001 

Rumuński dystrybutor naturalnych kosmetyków, naturalnych suplementów i zdrowej żywności poszukuje naturalnych, ECO, BIO surowców, żywności  
i kosmetyków do sprzedaży we własnym specjalistycznym sklepie na terenie Rumunii, na podstawie umowy dystrybucyjnej.  

BRRO20210922004 

Brytyjska firma jest ekspertem w zakresie stosowania nauk o żywieniu i stylu życia w celu wspierania optymalnego zdrowia, dobrego samopoczucia  
i wydajności oraz pragnie rozszerzyć swoją ofertę produktów zdrowotnych i suplemetów. Brytyjska firma chce rozszerzyć swoją gamę produktów i poszukuje 
partnerów zagranicznych, którzy byliby zainteresowani wprowadzeniem swoich produktów do Wielkiej Brytanii na podstawie umowy z dostawcą. 

BRUK20210903002 

Niemiecki młody przedsiębiorca poszukuje profesjonalnych szewców, którzy szyją buty w tradycyjny, ręczny sposób. Do współpracy rozważana jest umowa 
produkcyjna. 

BRDE20210830001 
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KRAJ NR REF. 

Brytyjska firma, projektant i producent sprzętu do automatyzacji i przenoszenia materiałów, pragnie rozszerzyć swoją ofertę i zostać dystrybutorem  
w Wielkiej Brytanii dla zagranicznych producentów podobnego, kompatybilnego sprzętu lub produkować ich sprzęt na licencji w celu sprzedaży  
w Wielkiej Brytanii. Firma posiada zakład produkcyjny w Wielkiej Brytanii, z którego sprzedaje swoje urządzenia zarówno w kraju, jak i za granicą.  

BRUK20210819001 

Niemiecka firma zajmująca się handlem zabawkami, grami, dekoracjami i artykułami papierniczymi poszukuje na podstawie umowy produkcyjnej 
producentów tzw. penny-sleeves lub rękawów do kart. Produkowane tulejki do kart powinny być dostarczane w opakowaniach, opatrzonych kodem EAN 
i logo firmy. 

BRDE20210908001 

Bułgarskie MŚP oferuje największą usługę drop shipping w sektorze HoReCa i poszukuje wiarygodnych dostawców z całej UE w celu zawarcia umów  
o świadczenie usług dystrybucyjnych. Docelowi partnerzy to właściciele marek, producenci wszelkich produktów wykorzystywanych w sektorze HoReCa. 

BRBG20210802001 

Ukraińska firma (obwód charkowski) specjalizuje się w produkcji wyrobów perfumeryjnych (wody toaletowe, wody perfumowane, wody kolońskie)  
i kosmetycznych (kremy, żele pod prysznic, szampony, balsamy, mleczka, kremy do golenia itp.) Firma poszukuje dostawców (producentów) flakonów do 
perfum: szklanych z nakrętkami oraz pulweryzatorów. 

BRUA20210826001 

Duńskie MŚP, z siedzibą w Kopenhadze, zaprojektowało i opracowało nową serię wysokiej klasy toreb podróżnych i toaletowych. Firma poszukuje firmy  
z siedzibą w UE, która byłaby w stanie wyprodukować całą serię dziewięciu różnych modeli w ramach umowy produkcyjnej.  

BRDK20210907001 

Jest to chińska firma medyczna specjalizująca się w badaniach, produkcji i handlu produktami hormonów steroidowych. Ze względu na unowocześnianie 
produktów i produkcji, ma nadzieję znaleźć, poprzez umowę z dostawcą, nowych dostawców sprzętu produkcyjnego i analitycznego z Europy, aby spełnić 
wyższe standardy specyfikacji produkcji leków. 

BRCN20210902001 

Jest to profesjonalny producent szkła i dostawca rozwiązań szklanych w Chinach. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju produkty 
szklane na rynku chińskim, obecnie poszukuje bezbarwnego szkła float, barwionego szkła float i szkła refleksyjnego z rynku europejskiego. Potencjalna 
współpraca może odbywać się poprzez umowę z dostawcą. 

BRCN20210909001 

Brytyjskie MŚP specjalizuje się w samochodowych układach elektromechanicznych stosowanych w rozwiązaniach inżynieryjnych i diagnostycznych. 
Oferuje ekologiczne silniki zaburtowe ogólnego przeznaczenia dla sektora morskiego. Klient oferuje partnerom umowy agencyjne we wszystkich 
regionach geograficznych.  

BOUK20210909003 
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KRAJ NR REF. 

Firma, która działa od 2013 roku, znajduje się w zorganizowanej strefie przemysłowej w centralnej dzielnicy Kayseri-İncesu/Turcja. Firma zajmuje się 
produkcją wełny skalnej. Firma poszukuje umów na usługi dystrybucyjne, aby sprzedawać swoje produkty na różnych rynkach. 

BOTR20210827001 

Brytyjskie MŚP specjalizuje się w samochodowych układach elektromechanicznych stosowanych w rozwiązaniach inżynieryjnych i diagnostycznych. 
Oferuje ekologiczne silniki zaburtowe ogólnego przeznaczenia dla sektora morskiego. Klient oferuje partnerom umowy agencyjne we wszystkich 
regionach geograficznych.  

BOUK20210909003 
 

Firma z siedzibą na Łotwie w Liepaja oferuje produkcję różnych produktów wykonanych z metalu i drewna. Specjalizuje się w tworzeniu miejsc do 
przechowywania pojemników na odpady. Oferujemy również inne produkty wykonane z metalu i drewna w zależności od potrzeb klienta jak ławki, stoły, 
szopy, domki, gabinety ogrodowe i wiele innych konstrukcji. Firma jest zainteresowana nawiązaniem długoterminowej współpracy w formie umowy 
produkcyjnej.  

BOLV20210826001 

Austriackie centrum, działające w branży kempingowej oraz samochodów kempingowych, poszukuje partnerów do produkcji toreb. Firma przekształca 
samochody dostawcze w przytulne samochody kempingowe oraz sprzedaje wyposażenie kempingowe. Firma stworzyła ostateczny prototyp takiej torby 
oraz jej wzornictwo, a obecnie poszukuje europejskich producentów toreb w celu nawiązania współpracy produkcyjnej. 

BRAT20210901001 

Chińska firma, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży automatycznych elektrycznych defibrylatorów (AED), poszukuje partnerów zajmujących się 
technologią AED lub produkujących takie urządzenia w celu podpisania umowy dostawy. 

BRCN20210811001 

Niemiecka średnia firma, zajmująca się produkcją wyrobów z drewna planuje, projektuje i dostarcza drewniane elementy placów zabaw, wykonane  
z robinii akacjowej. Firma poszukuje partnerów zagranicznych, takich jak firmy zajmujące się inżynierią krajobrazu, instalacjami placów zabaw  
oraz planowaniem miast w celu nawiązania ścisłej współpracy.  

BRDE20210729001 

Rumuńska firma architektoniczna poszukuje partnerów specjalizujących się w projektowaniu budynków i domów, zainteresowanych współpracą na 
podstawie umów podwykonawstwa lub outsourcingu. 

BRRO20210622001 
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Francuskie MŚP oferuje innowacyjny wózek narzędziowy obsługującą technologię RFID (Radio Frequency Identification), który umożliwia śledzenie 
narzędzi w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia wydajności operacyjnej w takich sektorach jak: budownictwo, produkcja, konserwacja, i naprawy  
oraz operacje (MRO). Indywidualne rozwiązanie pomaga ograniczyć straty czasu, koszty narzędzi oraz poprawić identyfikowalność narzędzi  
i bezpieczeństwo w miejscu pracy. MŚP poszukuje partnerów zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii w ramach umowy handlowej ze 
wsparciem technicznym. 

TOFR20210906002 

Grupa włoskich firm z sektora mobilności elektrycznej poszukuje technologii bezprzewodowego ładowania pojazdów. Technologia ta może rozwiązać 
problem infrastruktury w mobilności elektrycznej. Współpraca będzie realizowana na podstawie umów handlowych z umowami pomocy technicznej, 
licencji iwspółpracy technicznej. 

TRIT20210906001 

Jest to chińska firma specjalizująca się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży urządzeń do energetyki cieplnej, urządzeń ochrony środowiska, 
urządzeń pomocniczych elektrowni i urządzeń do zgazowania węgla w Chinach. W celu optymalizacji technologii obsługi poszukuje na rynku europejskim 
zaawansowanych technologii, urządzeń i rozwiązań do demontażu łopat turbin wiatrowych. Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się na podstawie 
umowy handlowej z pomocą techniczną.  

TRCN20210903001 

Francuska firma produkująca dodatki paszowe dla koni poszukuje roślin uważanych za surowce paszowe. Obecnie poszukuje Sophora Japonica i Sarracenia 
Purpurea. Z takimi dostawcami firma planuje zawarcie umów handlowych z pomocą techniczną. 

TRFR20210903001 

Holenderska firma rodzinna, która opracowuje i sprzedaje materiały eksploatacyjne dla sprzedawców sera, chce uczynić swój asortyment produktów 
bardziej zrównoważonym. Ich przezroczysta folia opakowaniowa z PVC jest używana do przykrywania i utrzymywania świeżości wstępnie pokrojonych 
kawałków sera w sklepie. Firma poszukuje trwałej alternatywy o porównywalnych właściwościach w zakresie bezpieczeństwa żywności i użytkowania w 
ramach umowy handlowej z pomocą techniczną. Zapytanie to jest częścią otwartego wyzwania innowacyjnego. 

TRNL20210920001 

Francuska firma produkująca suplementy paszowe dla koni poszukuje dostawców roślin. Obecnie poszukiwane są m.in. Sophora Japonica i Sarracenia 
Purpurea. Z dostawcami roślin podpisane będą umowy handlowe z pomocą techniczną. 

TRFR20210903001 

Holenderska firma budowlana poszukuje partnerów, którzy pomogą jej w sposób zrównoważony mierzyć, zwiększać, chronić lub przywracać 
bioróżnorodność wokół jej projektów budowlanych. Firma poszukuje partnerów przemysłowych/akademickich pracujących w dziedzinie 
ekologii/zrównoważonego rozwoju, analizy danych i innych, którzy mają technologie, prototypy, usługi lub inne pomysły, takie jak fizyczne produkty, 
narzędzia cyfrowe lub zupełnie inne rozwiązania, do dalszego rozwoju poprzez umowę o współpracy technicznej. 

TRNL20210901001 
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