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Hiszpańska firma specjalizująca się w budownictwie drogowym i asfaltowaniu, posiadająca ponad 70-letnie doświadczenie w branży, poszukuje stacjonarnych  
i bębnowych topielników bitumu do produkcji różnego rodzajów mieszanek asfaltowych. Firma jest szczególnie zainteresowana produktami, które są już  
w sprzedaży i poszukuje partnerów do współpracy w formie umowy dostawcy.  

BRES20211214001 

Turecka firma działa w branży tworzyw sztucznych od ponad 40 lat i dostarcza formy wtryskowe producentom akumulatorów. Firma poszukuje partnerów  
z UE działających w sektorze biotworzyw w celu zawarcia umowy joint venture.  

BRTR20211215001 

Bułgarskie MŚP importuje i dystrybuuje towary szybko zbywalne (FMCG), takie jak słodycze, czekoladki i przekąski. Podmiot ten poszukuje producentów 
wyrobów cukierniczych w celu nawiązania długoterminowej współpracy. Bułgarska firma chce zawrzeć umowę dystrybucyjną i/lub agencyjną.  

BRBG20211115001 

    

Włoskie MŚP, producent komponentów elektrycznych do tradycyjnego oświetlenia, chce uzupełnić swój asortyment o zestaw sterowników LED. Poszukiwany 
jest wysokiej jakości, niezawodny produkt, zdolny do konkurowania z głównymi produktami i markami europejskimi. Idealnymi partnerami będą producenci 
sterowników LED, którzy są zainteresowani eksportem swoich produktów za granicę i mogą wytwarzać produkty na zamówienie. Proponowanymi rodzajami 
partnerstwa są umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych i umowa produkcyjna.  

BRIT20211210001 

Włoska firma rzemieślnicza produkująca akcesoria, przedmioty i elementy wyposażenia na bazie odzyskiwanych materiałów technicznych, ścinków i odpadów 
produkcyjnych poszukuje dwóch rodzajów dostawców: 
- dostawcy surowców potrzebnych w procesie produkcyjnym (zamki, paski itp.); 
- dostawcy tkanin outdoorowych, PCV, używanych żagli lub ich ścinków. 
Współpraca ze wskazanymi partnerami będzie oparta na umowach z dostawcami. 

BRIT20211203001 

Francuskie MŚP wynalazło i zaprojektowało system wózków ręcznych, który można przyczepić do deskorolki, aby ułatwić transport towarów na piechotę. Jego 
uchwyty kontrolują prędkość jazdy i w razie potrzeby umożliwiają hamowanie. MSP poszukuje partnera przemysłowego specjalizującego się w łączeniu  
i spawaniu rur metalowych (stalowych lub aluminiowych), zdolnego do adaptacji części mechanicznych (układ hamulcowy). Poszukiwany jest partner z Europy 
Wschodniej do umowy produkcyjnej. Wstępnie zostanie wykonany prototyp.  

BRFR20211123001 

Francuskie MŚP, specjalizujące się w produkcji pił do drewna, poszukuje nowego dostawcy silników elektrycznych w ramach umowy z dostawcą. Celem firmy 
jest nawiązanie długoterminowej współpracy. 

BRFR20211110001 
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KRAJ NR REF. 

Ukraińska firma, posiadająca własną sieć dystrybucji, jest producentem weterynaryjnych dodatków paszowych oraz szerokiej gamy leków 
weterynaryjnych dla drobiu, bydła, koni i zwierząt domowych. Firma pragnie poszerzyć asortyment oferowanych produktów w ramach umowy  
o świadczenie usług dystrybucyjnych .  

BRUA20211103001 

Ukraińskie MŚP chciałoby współpracować z firmami produkującymi maszyny i urządzenia dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Spółka pragnie 
reprezentować partnerów na rynku ukraińskim w formie usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych. 

BRUA20211213001 

Włoska firma z południa Włoch specjalizuje się w produkcji i handlu winem. Winnica zajmuje powierzchnię około 15 hektarów. Firma zamierza rozszerzyć 
swoją działalność w Niemczech, Polsce i Belgii i poszukuje agentów handlowych lub dystrybutorów.  

BOIT20210608001 

Francuskie MŚP, specjalizujące się w projektowaniu i produkcji mini-hydraulicznych wozideł gąsienicowych, ładowarek i akcesoriów do nich, działające 
na rynku francuskim, poszukuje dystrybutorów/sprzedawców najlepiej z siedzibą w Hiszpanii, Grecji, Austrii i Polsce, ale rozważy propozycje innych 
krajów europejskich w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOFR20211217001 

Bułgarskie MŚP, producent nóg meblowych i innych akcesoriów meblowych, poszukuje dostawców drewna okrągłego z Bośni i Hercegowiny, Estonii, 
Niemiec, Polski czy Słowenii. Drewno okrągłe powinno być z gatunków takich jak dąb i buk, o długości 2 i 6 metrów, grubości od 100 do 500 mm. Firma 
jest gotowa do zawarcia długoterminowej umowy z dostawcami. 

BRBG20211207001 

Średniej wielkości grecka firma produkuje komponenty meblowe i drewniane materiały wierzchnie stosowane w produkcji mebli wewnętrznych i podłóg. 
Poszukuje dostawców płyt wiórowych, sklejki i trójwarstwowych materiałów podłogowych z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Rumunii, Polski, 
Estonii, Litwy i Łotwy. Firma jest zainteresowana umową z dostawcami. 

BRGR20211210001 

Chińska firma, założona w latach 60-tych, jest filią dużego, państwowego producenta urządzeń energetycznych. Przedsiębiorstwo poszukuje obecnie  
u zagranicznych dostawców systemu przechowywania i transportu wodoru, który nie byłby wysokociśnieniowy. Firma jest zainteresowana podpisaniem 
z potwierdzonym zagranicznym dostawcą systemu umowy z pomocą techniczną. 

BRCN20211126001 

Francuska firma specjalizująca się w tworzeniu dyfuzorów olejków eterycznych, w tym linii produktów wykonanych z drewna, poszukuje partnerów do 
produkcji drobnych artykułów drewnianych w ramach umowy produkcyjnej. 

BRFR20211202001 
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KRAJ NR REF. 

Belgijska firma zajmująca się modelowaniem i drukiem 3D stosowanym do produkcji pełno kolorowych statuetek 3D poszukuje partnera do współpracy  
z maszynami Projet460 Plus lub Projet660 firmy 3DSystems. Firma posiada projekt, który wymaga zwiększenia swoich mocy produkcyjnych i dlatego 
poszukuje współpracy z europejskim partnerem w ramach umowy outsourcingowej. 

BRBE20211216001 

Francuska firma specjalizująca się w promocji i dystrybucji innowacyjnych produktów stara się poszerzyć swoje portfolio w różnych kategoriach: dom, 
dzieci, sport, ogród. Inne opcje również zostaną sprawdzone. Firma chciałaby nawiązać współpracę handlową lub umowę dystrybucyjną z europejskimi 
producentami zainteresowanymi rozszerzeniem swojej działalności we Francji. 

BRFR20211118001 

Fińska firma, która zaczynała od własnego hobby właścicieli rowerów górskich, poszukuje nowego partnera do produkcji ram do rowerów górskich  
w Europie. Firma zainteresowana jest producentami ram stalowych, tytanowych i aluminiowych w ramach umowy produkcyjnej. 

BRFI20211203001 

Słoweńska firma poszukuje producentów maszyn rolniczych - maszyn uprawowych i owijarek do bel, którzy chcieliby rozszerzyć swoją sprzedaż na rynek 
słoweński. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i/lub umowy o świadczenie usług handlowych. 

BRSI20211213002 

Holenderska hurtownia mebli biurowych i projektowych oferuje umowy produkcyjne potencjalnym partnerom, którzy mogą produkować blaty (biurka  
i stoły obiadowe). Usługi dystrybucyjne lub umowy agencyjne oferowane są również europejskim firmom, które chcą wejść ze swoją kolekcją mebli do 
krajów Beneluksu. 

BRNL20211202001 

Spółka zależna chińskiego producenta pociągów poszukuje obecnie z zagranicy powłok antykorozyjnych do stosowania na wewnętrznych powierzchniach 
zbiorników wody pitnej i odpływowych w pociągach. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy z dostawcą. 

BRCN20211125001 

Rumuńska firma specjalizująca się w profesjonalnych rozwiązaniach opakowaniowych jest zainteresowana pozyskiwaniem taśm spinających i taśm 
samoprzylepnych bezpośrednio od producentów. Firma jest zainteresowana współpracą z partnerami z Unii Europejskiej i Turcji w ramach umów 
produkcyjnych. 

BRRO20211217001 
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Słowacka firma dostarcza do aptek produkty na bazie laktazy. Firma poszukuje enzymu laktazy w postaci tabletek/kapsułek jako gotowego produktu. Firma 
ze Słowacji poszukuje wiarygodnego dostawcy z UE do długoterminowego partnerstwa w ramach umowy z dostawcami. 

BRSK20211006001 

Nowa firma produkcyjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która formułuje żele kosmetyczne na bazie kwasu octowego i jabłkowego, poszukuje przyjaznego 
dla środowiska dostawcy opakowań do współpracy na podstawie umowy z dostawcą. 

BRUK20211126001 

Słoweńska firma jest wiodącym producentem maszyn rolniczych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, sprzedając swoje produkty na całym 
świecie. Firma poszukuje dostawców siłowników hydraulicznych i kół zębatych do swoich skrzyń biegów w swoich ciągnikach. Firma jest zainteresowana 
podpisaniem umowy produkcyjnej. 

BRSI20211213003 

Brytyjska firma, która zajmuje się  projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów codziennego użycia, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
oferuje zestawy ułatwiające poruszanie się, ubieranie się, jedzenie i picie. Firma poszukuje dystrybutorów.  

BOUK20211221002 

Koreańskie MŚP opracowało oparty na fotowoltaice system zasilania i magazynowania energii na małą skalę w miejscach ze słabą dostępnością do 
elektryczności lub w takich, gdzie nie ma całkowicie do niej dostępu, takich jak: samochody kempingowe, schrony, obiekty użyteczności publicznej, miejsca 
aktywności na świeżym powietrzu. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy agencyjnej.  

BOKR20211112001 

Ta firma jest jedną z wiodących firm w Izraelu, która dostarcza rozwiązania „pod klucz” dla różnych projektów w imieniu firm przemysłowych i firm 
technicznych w kraju. Firma może zarządzać rozwojem produktu klienta od stworzenia skutecznego i efektywnego kosztowo procesu projektowania  
i wytwarzania produktu, po prototypowanie, masową produkcję i wysyłkę produktu. Firma poszukuje międzynarodowej firmy do zawarcia umowy 
produkcyjnej lub outsourcingowej. 

BOIL20211215001 

Cypryjska firma kosmetyczna produkuje luksusowe, wysokiej jakości produkty do pielęgnacji skóry przy użyciu najlepszych naturalnych składników, 
pochodzących z etycznych źródeł. Mydła w kostce firmy są ręcznie robione i zawierają dodatkowe korzyści z tropikalnych maseł roślinnych. Firma 
poszukuje potencjalnych partnerów do umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOCY20211217001 
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