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Litewska firma produkuje ekologiczną karmę dla psów. Firma poszukuje surowców do produkcji ekologicznej karmy dla zwierząt. Potrzebni są producenci 
suszonego powietrzem mięsa: królika, dziko złowionych ryb (dorsz, makrela, szprot, łosoś), ptaków łownych (bażanty, kaczki), a także dostawcy różnych 
suszonych powietrzem warzyw i owoców. Firma chciałaby pracować w oparciu o umowę produkcyjną. 

BRLT20211015001 

Litewska firma produkuje ekologiczną karmę dla psów. Firma poszukuje surowców do produkcji ekologicznej karmy dla zwierząt. Potrzebni są producenci 
suszonego powietrzem mięsa: królika, dziko złowionych ryb (dorsz, makrela, szprot, łosoś), ptaków łownych (bażanty, kaczki), a także dostawcy różnych 
suszonych powietrzem warzyw i owoców. Firma chciałaby pracować w oparciu o umowę produkcyjną. 

BRLT20211015001 

Holenderskie MŚP opracowało portfel produktów obejmujący zabawki z drewna dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Firma poszukuje producenta drewna 
posiadającego certyfikat Conformité Européenne (CE) i Forest Stewardship Council (FSC), który mógłby produkować w małych ilościach kuchnię do zabawy dla 
dzieci. Potencjalni partnerzy mogą liczyć na długoterminową współpracę w ramach umowy produkcyjnej.  

BRNL20210907001 

    
Rumuńska firma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży świeżych i przetworzonych owoców, takich jak soki i przeciery, na rynku rumuńskim, pragnie zbadać 
nowe możliwości importu od wysokiej jakości producentów owoców w Europie, w celu poszerzenia swojego portfolio produktów w ramach umowy  
o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRRO20210922001 

Chilijska firma produkująca wino zlokalizowana jest w dolinach o najbardziej żyznej ziemi w Chile, w pobliżu Andów. Wino jest w 100% ekologiczne , jest 
produkowane z organicznych winogron z własnych winnic. Firma poszukuje europejskich dystrybutorów specjalizujących się w produktach fine i premium dla 
Horeca i sklepów winiarskich na rynku unijnym i zagranicznym. Umowa o dystrybucji lub joint venture. 

BOCL20211018001 

Firma z Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna) stara się zidentyfikować firmy produkcyjne, które mogą wytwarzać wysokiej jakości odzież dla klubów sportowych 
i handlu detalicznego.  

BRUK20210903001 

Zespół projektowy z Wielkiej Brytanii i Francji poszukuje strategicznego partnerstwa z producentem w celu opracowania unikalnej oferty biur i studiów 
ogrodniczych. Współpracujący partnerzy poszukują partnerstwa joint venture z producentem który może rozwijać i wprowadzać innowacje w budynkach 
modułowych i zrównoważonych konstrukcjach zewnętrznych. 

BRUK20211020001 
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KRAJ NR REF. 

Hiszpańska firma produkująca wysokiej jakości płytki z metalicznym wykończeniem o różnych kolorach, fakturach i rozmiarach do zastosowań 
architektonicznych, mieszkaniowych lub komercyjnych poszukuje dystrybutorów wysokiej klasy płytek w Europie. 

BOES20210922002 

Holenderskie MŚP oferuje szeroką gamę przyjaznych dla środowiska drewnianych zabawek dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Firma poszukuje producenta 
drewna, posiadającego certyfikaty Conformité Européenne (CE) i Forest Stewardship Council (FSC), który może wyprodukować - w niewielkich ilościach - 
elementy zabawkowej kuchni dla dzieci. Potencjalni partnerzy mogą liczyć na długoterminową współpracę w ramach umowy produkcyjnej.  

BRNL20210907001 

Litewska firma, szyjąca sukienki dla dziewcząt i kobiet oraz sprzedająca je poprzez własną sieć sklepów chce poszerzyć swój asortyment i dlatego 
poszukuje producentów kobiecych ubrań z jeansu (spodnie, sukienki, kurtki itp.) w celu ich dystrybucji. 

BRLT20211018001 

Litewska firma produkująca ekologiczną karmę dla psów poszukuje surowców do produkcji. Potrzebni są producenci suszonego powietrzem mięsa  
z królika, dziko odławianych ryb (dorsz, makrela, szprot, łosoś), ptactwa łownego (bażanty, kaczki), a także dostawcy suszonych powietrzem warzyw  
i owoców. Firma chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy produkcyjnej.  

BRLT20211015001 

Firma z Korei Południowej, specjalizująca się w produkcji biodiesla, poszukuje dostawców olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych i zużytych olejów 
spożywczych na terenie UE na podstawie umowy dostawcy. 

BRKR20211015001 

Włoski innowacyjny start-up, koncentrujący się na projektowaniu i wdrażaniu aplikacji natywnych dla chmury i rozwiązań bezserwerowych, poszukuje 
partnerów w ramach umowy serwisowej i licencyjnej, aby dołączyć do nowej platformy wspierającej integrację i mobilność kobiet. W szczególności 
partnerzy powinni dzielić się odpowiednimi i ukierunkowanymi danymi (np. dotyczącymi zakwaterowania, poszukiwania pracy, nauczania języków itp.), 
aby zapewnić lepsze usługi i rozszerzyć zasięg potencjalnych użytkowników platformy. 

BRIT20211018002 

Francuska firma specjalizująca się w promocji i dystrybucji technologii medycznych stara się poszerzyć swoje portfolio w różnych kategoriach 
medycznych. Firma chciałaby nawiązać umowy dystrybucyjne z europejskimi i amerykańskimi producentami zainteresowanymi rozszerzeniem 
działalności we Francji oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA). Możliwa również rozważyć umowę agencyjną. 

BRFR20210920001 

Francuska przedsiębiorczyni z doświadczeniem w pracy w dużym, luksusowym domu handlowym jako producentka galanterii skórzanej w 2019 roku 
rozpoczęła własną działalność na zasadach eko-odpowiedzialności, jako projektantka i producentka galanterii skórzanej oraz biżuterii damskiej i męskiej. 
Chcąc urozmaicić swoje kreacje, poszukuje obecnie nowych dostawców skór roślinnych, korka czy celulozy w rolkach w kilku kolorach. Poszukuje 
dostawców oferujących przyjazne dla środowiska produkty wysokiej jakości.  

BRFR20210916001 
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Firma z UK opracowała i z sukcesem wprowadza zestaw do polerowania obuwia z zasilanym dozownikiem kremu oraz szczotką z włosia końskiego. Firma 
szuka sprzedawców i dystrybutorów luksusowych produktów takich jak akcesoria do obuwia na zasadzie umowy dystrybucyjnej. Produkcja na zasadzie 
produktów pod marką dystrybutora. Partnerzy poszukiwani są w każdym kraju poza Austrią i Niemcami.  

BOUK20211018001 

Firma ze wschodniej Anglii rozwinęła i z powodzeniem sprzedaje przemysłowe drukarki atramentowe przeznaczone do kodowania i etykietowania 
produktów. Asortyment charakteryzuje się unikalną kombinacją najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, łatwością użytkowania oraz prawie 
zerową ilością odpadów i koniecznością konserwacji. Firma poszukuje partnerów joint venture w UE i USA, aby uzupełnić swoją siłę techniczną kapitałem 
wzrostu i know-how, rozwijać nowe projekty biznesowe na swoich terytoriach ojczystych. Z chęcią nawiązali by współpracę z podmiotem posiadającym 
Doświadczenie w pakowaniu/etykietowaniu. 

BOUK20210929001 

Ukraińska firma produkuje zdrowe przekąski zbożowe z mąki pszennej, kukurydzianej, ryżowej i gryczanej, bez żadnych dodatków i bez użycia oleju 
palmowego oraz konserwantów. Firma poszukuje partnerów za granicą i oferuje swoje produkty oraz współpracę w ramach umowy agencyjnej  
oraz dystrybucyjnej. 

BOUA20211006002 

Ukraiński producent i sprzedawca wysokiej jakości opakowań papierowych oferuje współpracę w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
Przedsiębiorstwo oferuje role tektury, opakowania z tektury falistej, pudła z tektury falistej. Przedsiębiorstwo używa produktów nadających się do 
recyklingu i zrównoważonych ekologicznie. 

BOUA20211004004 

Francuski sklep z odzieżą damską projektuje własną markę "made in France" ekologicznej wzorzystej odzieży damskiej. Dla swojej nowej kolekcji 2023  
i aby spełnić wymagania swoich klientów, firma poszukuje nowych dostawców ekologicznych tkanin w ramach umów z dostawcami. 

BRFR20210903001 

Producenci sektora rolno-spożywczego wytwarzają w swoich procesach produkcyjnych odpady, które mogą być wykorzystane jako składniki w innych 
produkcjach: nasiona, oleje, wytłoki, włókna. Francuskie MŚP, zlokalizowane w południowej Francji, zidentyfikowało 500 takich „koproduktów”  
i współpracuje z głównymi producentami rolno-spożywczymi we Francji i za granicą, kupując odpady i odsprzedając je klientom, zapewniając usługi 
logistyczne. Firma poszukuje odpadów od producentów rolno-spożywczych na podstawie umowy dostawy. 

BRFR20210712001 

Hiszpańska firma petrochemiczna z szeroką siecią dystrybucji w sektorze motoryzacyjnym, w tym pojazdów rolniczych i przemysłowych, poszukuje 
innowacyjnych produktów w celu uzupełnienia swojego katalogu. Sieć dystrybucji firmy tworzą hurtownicy, sklepy z częściami zamiennymi, stacje 
benzynowe, dealerzy samochodowi, sprzedawcy detaliczni itp., Więc każdy innowacyjny produkt odpowiedni dla tych kanałów zostanie oceniony. Firma 
poszukuje umów dystrybucyjnych. 

BRES20210927001 
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MŚP które zapewnia platformę do analizy aktywności sportowej za pośrednictwem bezprzewodowej sieci czujników EMG zoptymalizowanych dla 
sportowców, ma firmy zarówno w Turcji jak i w Wielkiej Brytanii. Jej klientami są drużyny sportowe, uprawiające różne dyscypliny sportowe w Wielkiej 
Brytanii. MŚP poszukuje partnerów międzynarodowych , zwłaszcza pracujących nad technologiami noszenia i tekstyliów, do rozwijania swoich produktów 
poprzez współpracę naukowo-badawczą na podstawie umowy o współpracy badawczej. 

TOTR20210817001 

Koreańskie MŚP, specjalizujące się w opracowywaniu i produkcji urządzeń medycznych, szczególnie w stomatologii, poszukuje partnera, który posiada 
kompletną technologię wstrzykiwania bezigłowego Jet Injector. Firma chce wprowadzić i wykorzystywać tę technologię w oparciu o własną wiedzę 
techniczną. Firma poszukuje partnera w ramach umów licencyjnych i umów handlowych z pomocą techniczną. 

TRKR20210818001 

Włoska grupa przemysłowa, światowy lider w sektorze opakowań, poszukuje przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub rozwijających się w skali 
mikro, oferujących innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie opakowań, z produktem najlepiej na poziomie TRL 7, w celu zwiększenia 
zrównoważonego charakteru produktów. Partnerzy będą współpracować w zakresie wspólnego rozwoju i strategii wejścia na rynek w ramach umowy  
o współpracy technicznej. Niniejsze zaproszenie jest częścią otwartego programu dotyczącego wyzwań w zakresie innowacji. 

TRIT20211012001 

Grecka firma działająca w sektorze energetycznym jest zainteresowana nabyciem odpowiedniej technologii do usuwania rtęci z pyłu. Poszukiwany partner 
powinien być w stanie dostarczyć technologię oraz doradzić firmie w zakresie procesu niezbędnego do samodzielnego wykonania zadania. Poszukiwana 
współpraca ma charakter porozumienia technologicznego. 

TRGR20211008001 

Koreańska firma poszukuje partnerów w ramach umowy o współpracy technologicznej, którzy rozwijają/produkują metody i aparaturę do rejestracji 
obrazów CT i X-ray, która wyświetla w czasie rzeczywistym trójwymiarowy obraz naczyń krwionośnych oraz precyzyjną lokalizację prowadnicy wewnątrz 
ciała pacjenta. Firma poszukuje również partnerów rozwijających/produkujących system master slave do manipulacji in/out (ruch translacyjny) 
mikrorobota magnetycznego prowadnika podczas zabiegów interwencyjnych. 

TRKR20210924001 

Młoda czeska firma importowo-eksportowa, działająca w handlu innowacyjnymi produktami do wnętrz, na zewnątrz i mebli, chce poszerzyć swój katalog 
produktów dla domów, szkół, biur lub budynków technicznych. 

TRUA20207077001 

Francuska firma farmaceutyczna specjalizuje się w lekach weterynaryjnych. Dla jednego ze swoich leków weterynaryjnych firma poszukuje producenta - 
Organizacji Produkcji Kontraktowej (CMO) - do produkcji tabletek. Poszukiwany partner musi mieć stopień weterynaryjny i być w stanie produkować  
w jednostce GMP (dobre praktyki produkcyjne) dla postaci stałej. Umowa produkcyjna. 

TRFR20210122001 
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