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 	BOGR20220722006 

Grecka firma z siedzibą na Krecie, specjalizująca 
się w ręcznie robionych produktach takich jak 
ciastka, batony, pastele i paluszki chlebowe, 

poszukuje nowych importerów, dystrybutorów i 
detalistów na rynkach europejskich. Firma 
powstała w 2002 roku, dziś jest jedną z 

wiodących firm na Krecie w zakresie wyrobów 
cukierniczych i zamierza rozwijać sprzedaż 

eksportową w krajach europejskich zawierając 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Greek company, based on Crete, specialized in 
hand made products such as cookies, bars, 
pastels and bread sticks, is looking for new 

importers, distributors, and retailers in 
European markets. The company was 

established in 2002, today is one of the leading 
companies in Crete in confectionery products 

and intends to expand export sales in European 
Countries concluding distribution services 

agreements.

20/07/2023

 	BOHR20220721015 

Najwyżej nagradzana chorwacka firma 
zajmująca się tworzeniem oprogramowania i 

aplikacji na zamówienie. Poszukuje 
długoterminowej współpracy z firmami, które 

potrzebują outsourcingu usług 
programistycznych. Firma oferuje połączenie 

cyfrowej wiedzy z nieszablonowym myśleniem i 
indywidualnym podejściem do każdego klienta. 
Posiada zespół 30 ekspertów, których pasją jest 
dostarczanie rozwiązań cyfrowych, które zmienią 
rynek. Z powodzeniem zrealizowała już ponad 
60 projektów w ponad 10 krajach na całym 

świecie.

Top awarded custom software and app 
development company from Croatia seeks long-

term partnerships with firms needing 
outsourced software development services. The 

company offers a fusion of digital expertise 
combined with out-of-the-box thinking and an 

individual approach to every client. It has a 
team of 30 experts passionate about delivering 
digital solutions which will make a difference in 
the market. It has already successfully carried 
out 60+ projects in more than 10 countries 

worldwide.

20/07/2023

BODE20220708009

Niemiecki start-up stworzył pierwsze na świecie 
rozwiązanie oparte na chmurze dla konsumenta 

końcowego, w którym kierowcy mogą 
digitalizować, analizować, kontrolować i 

samodzielnie zbierać dane z i wokół swoich 
pojazdów, a także dane dotyczące podróży i stylu 
jazdy, wszystkie bezpiecznie przechowywane w 

skarbcu danych osobowych przy 100% zgodności 
z RODO. Na rynku, kierowcy mogą zarabiać na 
swoich danych, przyznając prawa dostępu do 

badań rynkowych lub prosić o ofert 
produktów/usług od partnerów obecnych na 

rynku.

 The German startup created the world's first 
cloud-based software solution for the end 

consumer, where drivers can digitise, analyse, 
control and self-monetize data from and around 
their vehicles, as well as trip data and driving 

behaviour, all securely stored in a personal data 
vault at 100% GDPR compliance.

On the marketplace, drivers can earn cash with 
their data by granting access rights for market 
research or the request of product/service offers 

from marketplace partners.

 07/07/2023

BOES20220714002

Hiszpańska firma jest liderem w badaniach i 
rozwoju i produkcji systemów częstotliwości 

radiowej zaprojektowanych do emisji 
analogowych lub cyfrowych sygnałów radiowych 
i TV. Opracowuje projekty "pod klucz" sieci TV i 
dostarcza wyposażenie dodatkowe. Firma ma 
doświadczenie na rynku globalnym. Poszukuje 

usług pośrednictwa handlowego.

The Spanish company is leader in the R&D and 
manufacture of radio frequency systems 

designed to broadcast analog or digital radio 
and TV signals as well as the development of 

turnkey projects for TV broadcast networks and 
ancillary equipment supply The company has 
developed its activity worldwide working for 

several broadcasters around the world achieving 
an unique digital TV experience and nowadays 
is looking for trade intermediary services with

14/07/2023

BOHU20220701006

Węgierska firma zajmująca się tworzeniem 
oprogramowania, oferuje usługi od montażu 
zespołu nearshore do w pełni zarządzanego 

niestandardowego rozwoju oprogramowania dla 
przedsiębiorstw. Jej doświadczenie domenowe 

obejmuje FinTech, HealthTech, RetailTech, 
Startupy, Przemysł 4.0, Digitalizację i innowacje 
w oprogramowaniu, centra rozwoju pod klucz, 
Rapid prototyping i DevOps. Firma poszukuje 

współpracy w ramach umów podwykonawstwa i 
nearshore sourcing.

A Hungarian software development company 
offers services ranging from nearshore team 
assembly to fully managed custom enterprise 
software development. Their domain expertise 

includes FinTech, HealthTech, RetailTech, 
Startups, Industry 4.0, Digitalization and 
software innovation, turnkey development 
centres, Rapid prototyping and DevOps.The 

company seeks cooperation under 
subcontracting and nearshore sourcing 

agreements.

11/07/2023



BOIT20220715014

AzzurroDigitale Machine Integration, firma 
zajmująca się konsultingiem cyfrowym i 

inżynierią produktów IoT z siedzibą w Padwie we 
Włoszech, wprowadza na rynek innowacyjne 

rozwiązanie do zarządzania formami i 
matrycami składające się z urządzenia IoT i 
platformy w chmurze. Obecnie wprowadzamy 

nasz produkt na rynek i poszukujemy 
zaangażowanego partnera z ugruntowanym 
doświadczeniem w kluczowych branżach, aby 

rozszerzyć naszą sieć sprzedaży w Europie.

AzzurroDigitale Machine Integration, a digital 
consultancy and IoT product engineering 

company based in Padova, Italy, is Iaunching on 
the market an innovative solution for molds and 

dies management composed of an IoT device 
and a Cloud platform. We are currently 

launching our product in the market, and we 
are looking for a committed partner with 

consolidated experience in key industries to 
expand our sales network in Europe.

14/07/2023

BOIT20220715015

AWMS to platforma SaaS, która przyczynia się 
do sprawnego i niezawodnego zarządzania siłą 
roboczą w zakładach produkcyjnych i obiektach 

logistycznych. Oprogramowanie pozwala 
zaplanować dla każdej osoby najbardziej 

odpowiednie stanowisko pracy, biorąc pod 
uwagę plan produkcji, macierz umiejętności, 
fizyczne ograniczenia pracowników i ryzyko 

związane ze stanowiskiem pracy.

AWMS is a SaaS platform which contributes to 
an efficient and reliable workforce management 
for production sites and logistics facilities. The 
software allows you to schedule each person for 
the most suitable workstation while considering 
the production plan, the skill matrix, workers’ 
physical limitations and workstation-related 

risks.

14/07/2023

BOLV20220721001

Łotewska firma oferuje inteligentne rozwiązanie 
do zarządzania kolejkami (np. osób, ciężarówek, 

ładunków). Jest to adaptowalny i łatwy do 
skalowania system zarządzania przepływem 

klientów w chmurze ze zintegrowaną rezerwacją, 
cyfrowym oznakowaniem, samoobsługowymi 
kioskami, scentralizowanymi statystykami i 
aplikacją mobilną. Korzystają z niego firmy 

rolnicze, petrochemiczne i logistyczne, a także 
banki, szpitale, urzędy pocztowe, laboratoria 

medyczne i agencje rządowe. Interfejs 
użytkownika systemu jest intuicyjny i prosty, co 

umożliwia szkolenie personelu w ciągu kilku 
minut. System umożliwia użytkownikom 

końcowym odebranie biletu kilkoma metodami: 
tradycyjny automat papierowy, aplikacja na 
smartfona, SMS, wcześniejsza rezerwacja 

internetowa, itp. Firma poszukuje partnerów do 
współpracy w ramach umowy 

przedstawicielstwa handlowego / umowy 
dystrybucyjnej. 

Latvian company provides a smart queue 
management solution that helps to manage 

queues of people, trucks and freights. It is used 
by agricultural, petrochemical and logistics 
companies as well as banks, hospitals, post 

offices, medical testing laboratories and 
government agencies. The company is looking 
for a Commercial Representation / Distribution 
Agreement with companies that can contribute 

to this objectiv

20/07/2023

BOSI20220727017

Słoweńskie MŚP jest twórcą platformy 
oprogramowania do zarządzania produkcją, 
służącej do automatycznego sterowania i 

zarządzania etapami produkcji. MŚP poszukuje 
firm produkcyjnych w dziedzinie cyfryzacji i 
automatyzacji w celu optymalizacji kosztów i 
zwiększenia wydajności produkcji przy użyciu 
własnej opracowanej platformy zarządzania 

skoncentrowanej na produkcji. Firma chciałaby 
rozszerzyć swoje portfolio klientów, dlatego 
poszukuje nowych partnerów biznesowych 

poprzez umowy handlowe.

Slovenian SME is a developer of the production 
management software platform for automatic 
controlling and managing of production stages. 

The SME is looking for manufacturing 
companies in the field of digitalization and 

automation in order to optimise the costs and 
increase production efficiency using its own 
developed production-centered management 

platform. The company would like to expand its 
portfolio of clients, and it is looking for new 

business partners through commercial 
agreements.

26/07/2023



BRPT20220705009

Portugalska firma, założona w 2019 roku, 
specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania, 

aplikacjach internetowych i mobilnych, 
wyzwaniach funkcjonalnych, weryfikacjach 
koncepcji, programach do zarządzania oraz 

platformach dla inteligentnych miast. Działa w 
oparciu o metodykę Agile i framework Scrum. 
Opracowała platformę internetową i mobilną, 
która agreguje narzędzia CRM, ERP i SCM i 

może zostać dostosowana do każdego obszaru 

biznesowego.

The Portuguese company, founded in 2019, is 
specialized in software development, web or 
mobile applications, functionality challenges, 

proofs of concept, management software 
programs or platforms for smart cities. It works 

based on Agile methodology and Scrum 
framework. It has developed a Web and Mobile 
platform that aggregates CRM, ERP and SCM 

tools that are totally customizable to each 
business area.

04/07/2023

BRSK20220701001

Innowacyjne studio rozwoju gier z siedzibą w 
Bratysławie chce wznieść branżę gier na wyższy 

poziom. Ich główna gra rozwija to, co jest 
możliwe, łącząc swobodną grę i nagrody 

blockchain, aby zasadzić prawdziwe drzewa w 
prawdziwym świecie. Ten rodzaj kreatywności i 

innowacji jest rozwijany w studio. Firma 
poszukuje nowych partnerstw i inwestycji, 
szczególnie w sektorze ekologicznym, gier i 

kryptowalut.

An innovative Game Development Studio based 
in Bratislava aims to elevate the gaming 

industry. Our primary game expands what is 
possible by combining casual gaming and 

blockchain rewards to plant REAL trees in the 
real world. This kind of creativity and innovation 

is celebrated and nurtured at the studio. The 
company is looking for new partnerships and 

investments specifically in the ecological, 
gaming, and crypto-gaming sectors.

30/06/2023


