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BOAT20220705007

Austriacki Startup opracowuje bioaktywne 
preparaty zapachowe na podstawie 

innowacyjnych projektów zapachowych z 
wykorzystaniem wiedzy naukowej. Preparaty 

wykorzystują farmakologiczne działanie esencji 
roślinnych - w szczególności z drzew. W celu 

wprowadzenia produktu na rynek poszukiwany 
jest partner biznesowy, który może wnieść 

głównie środki finansowe, ale także know-how 
(branża najlepiej beauty/pharma, produkcja, 
marketing, sprzedaż), najlepiej z partnerami, 

którzy mają doświadczenie w dziedzinie 
farmacji.

The Austrian Startup develops bioactive 
fragrance preparations on the basis of 

innovative fragrance designs with scientific 
expertise. The preparations use the 

pharmacological effect of plant essences – 
especially from trees. In order to bring the 

product to market, a business partner is sought 
who can contribute mainly financial resources 

but also know-how (industry ideally 
beauty/pharma, manufacturing, marketing, 
sales), preferably with partners who have 
experience in the pharmaceutical field.

04/07/2023

BOAT20220708001

Austriacka produkcja kosmetyków naturalnych 
specjalizuje się w organicznych kosmetykach 
propolisowych. Wysokiej jakości organiczne, 

certyfikowane składniki z propolisu zapewniają 
dobre samopoczucie, witalność i zdrową cerę! 

Ten wyjątkowy, antybakteryjny, przeciwwirusowy 
i przeciwzapalny efekt jest prawdziwą 

SUPERŻYWNOŚCIĄ dla skóry. Zawiera liczne 
witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, 

flawonoidy. Firma poszukuje agentów 
handlowych i odsprzedawców, którzy uwzględnią 

te wysokiej jakości produkty w swoim 
asortymencie.

The Austrian manufacture of natural cosmetics 
products is specialized in organic propolis 
cosmetics. High-quality organic certified 

ingredients from propolis provide more well-
being, vitality and a healthy complexion! This 

unique, antibacterial, antiviral and anti-
inflammatory effect is a true SUPERFOOD for 

the skin. It contains numerous vitamins, 
minerals, trace elements, flavonoids. Seeking 

commercial agents and resellers who will 
include these quality products in their product 

range.

 07/07/2023

BOHU20220718008

Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji 
szerokiej gamy środków czyszczących chce 

przyczynić się do czystych, zdrowych domów i 
środowisk pracy za pomocą ekologicznych i 
wolnych od dodatków produktów premium 

(dostępnych dla każdego), przy jednoczesnym 
zmniejszeniu śladu ekologicznego. Korzystając z 
tej zrównoważonej, unikalnej technologii, są w 

stanie wydajnie produkować dla wszystkich 
partnerów, w tym sprzedawców detalicznych i 

dystrybutorów, bez szkody dla środowiska.

The Hungarian benefit SME specialized in 
manufacturing a wide range of cleaning 

products. The company wants to contribute to 
clean, healthy homes and work environments 
with the green and additive free, premium 

products (available for everyone), while reducing 
the ecological footprint. By using this 

sustainable, unique technology, they are able to 
produce efficiently for all of partners, including 
retailers and distributors without harming the 

environment.

17/07/2023

BOLT20220707008

Zaczynając od zapachów do domu i odświeżaczy 
do samochodu, firma oferuje obecnie szeroką 

gamę produktów, których liczba rośnie z każdym 
dniem. Marka znana jest już na Litwie i w 

krajach bałtyckich. Głównym celem firmy jest 
współpraca z przedstawicielami sektora B2B w 
innych krajach. Firma jest przygotowana na 
dostarczanie partnerom dużej ilości towaru.

Starting with home fragrances and car 
fresheners the company now can offer wild 

range of products and is growing every day. The 
brand is already known in Lithuania and the 

Baltic countries. The main goal of the company 
is - the development of the B2B sector in other 

countries. It is absolutely ready to supply 
partners with a big quantity of goods.

06/07/2023

BOMT20220712006

Maltańska firma kosmetyczna opracowała 
unikalne środki do pielęgnacji skóry na bazie 
lokalnych składników roślinnych. Produkty są 

pozbawione chemii, całkowicie naturalne, 
ekologiczne i opakowane w zrównoważone 

materiały. Firma oferuje produkcję na zlecenie 
pod marką zamawiającego. Przewidziana 

współpraca na bazie umowy produkcyjnej lub 
usług dystrybucyjnych z partnerami chcącymi 
wprowadzić produkty na swoje lokalne rynki.

A Maltese cosmetic company has developed 
unique skincare formulas made by including 
local agricultural ingredients. Products are 

chemical free, completely natural, eco-friendly 
and packaged in sustainable materials. The 

company is offering a private labelling services 
agreement to partners who are either interested 

in global distribution or introducing these 
products to their local markets. Manufacturing 

and distribution agreements sought with 
reliable partners/clients.

12/07/2023



BORO20220728001 

Rumuńska firma rozwija i produkuje szeroką 
gamę naturalnych kremów do ciała, włączając w 

to krem z 24k złotem, który działa 
przeciwstarzeniowo. Firma chciałaby podjąć 

współpracę międzynarodowa i podpisać umowę 
komercyjną z partnerami z Unii Europejskiej.

The Romanian company develops and produces 
a range of all-natural body creams, including a 

premium 24k gold infused face cream that 
assists in counteracting the effects of aging. 

They would like to cooperate internationally by 
signing commercial agreements with partners 

from the European Union.

27/07/2023

BORO20220729009 

Od 1997 roku, firma produkuje płynne 

chemikalia do sprzątania, dezynfekcji oraz 
mydła. Wielkość produkcji to 400 ton na 

miesiąc. Firma oferuje produkcje na zamówienie 
do dystrybucji. Firma sprzedaje również 

wszelkiego rodzaju sprzęt do sprzątania, taki 
jak: mopy/uchwyty, rączki, kosze, wózki do 

mopów, wózki do serwowania, sprzęt do mycia 
drzwi i okien, znaki ostrzegające o mokrej 

podłodze, ubrania z mikrofibry itp. Firma szuka 
partnerów do umowy komercyjnej 

dystrybucyjnej.

Since 1997, the company is manufacturing 
liquid cleaning chemicals, disinfectants and 

soaps. With a production capacity of 400 tons 
per month, they are offering services of private 
labelling to distributors. They also sell all kind 
of professional cleaning equipment such as 

mops/holders, handles, buckets, moping trolleys, 
serving trolleys, floor and window cleaning 

equipments, wet floor signs, microfiber cloths 
etc. Looking for partners under commercial 
agency or distribution services agreements

28/07/2023

BOSI20220726005

Słoweński producent kosmetyków naturalnych ze 
słoweńskiej glinki leczniczej i suplementów diety 

poszukuje dystrybutorów swoich produktów, 
takich jak maseczki do twarzy do skóry suchej i 
tłustej, maści lecznicze, powłoki lecznicze, pasty 

do zębów, liposomalne witaminy i minerały, 
kolagen, prebiotyki i probiotyki , produkty 
odchudzające, produkty sportowe. Oferują 

również rozwój nowych produktów. Produkty są 
niezwykle skuteczne i naturalne, niektóre nawet 

z certyfikatem ekologicznym.

A Slovenian manufacturer of natural cosmetics 
made from Slovenian medicinal clay and 

nutritional supplements is looking for 
distributors for its products, such as face masks 

for dry and oily skin, medicinal ointments, 
medicinal coatings, toothpastes, liposomal 

vitamins and minerals, collagen, prebiotics and 
probiotics, weight loss products, athletic 
products. They also offer new product 

development. The products are extremely 
effective and natural, some even with organic 

certification.

25/07/2023

BRMT20220704006

Założona w 2021 roku, ta maltańska firma 
prowadzona przez kobietę, licencjonowaną 
wizażystkę poszukuje firmy/hurtowni, która 

dostarcza maszyny do makijażu permanentnego, 
jednorazowe elementy, takie jak rękawiczki 

nitrylowe lub igły, a także kosmetyki do 
pielęgnacji skóry, aby rozszerzyć swoją ofertę 

biznesową na lokalnym rynku. Firma jest 
zainteresowana długofalową współpracą. 

Poszukuje dostawcy lub producenta.

Established in 2021, this Maltese female 
entrepreneur and licensed make-up artist is 

looking for a company / wholesaler that supplies 
permanent make-up machines, disposable items 
such as nitrile gloves or needles, as well as skin 
care cosmetics in order to expand her business 

offerings to the local market. Long-term 

cooperation is welcome for mutual benefit. 
Company is looking for a supplier or 

manufacturing agreement.

04/07/2023

BRRO20220715006

Rumuńska firma poszukuje dostawców EPS 50 – 
granulek styropianu do swojej linii do produkcji 
puf. Są zainteresowani współpracą z partnerami 

międzynarodowymi (bez względu na kraj 
pochodzenia) w ramach umów handlowych.

The Romanian company seeks suppliers of EPS 
50 – expanded polystyrene beads for their bean 

bag production line. They are interested in 
cooperating with international partners (no 

matter their country of origin) under 
commercial agreements.

14/07/2023


