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 BORO20220706001

Rumuńska firma specjalizująca się w 
oferowaniu rozwiązań projektowych i 

poligraficznych produkuje różne rodzaje 
opakowań kartonowych. Firma ma ponad 20-
letnie doświadczenie w dostarczaniu wysokiej 

jakości produktów dla różnych sektorów, takich 
jak marketingowy i żywności. Firma poszukuje 

partnerów biznesowych do zawarcia umów 

handlowych.

A Romanian company specializing in design and 
printing solutions offers different types of 

cardboard packaging. The company has more 
than 20 years of experience in delivering high-

quality products for differing sectors like 
marketing, and food. The company is looking 
for business partners to establish commercial 

agreements.

05/07/2023

BOAT20220720001

Austriacka firma jest rozpoznawana w branży 
jako doskonały dostawca elastycznych systemów 

rur preizolowanych (pompy 
grzewcze/chłodzące/ciepła), kompleksowej gamy 

termicznych systemów rur solarnych oraz 

asortymentu technicznych rozwiązań 
izolacyjnych. Firma poszukuje nowych 
partnerów, takich jak dystrybutorzy i 

hurtownicy, którzy pomogą jej rozszerzyć 
działalność na arenie międzynarodowej. 

Poszukiwany rodzaj partnerstwa to umowa o 
świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Austrian company is recognized within the 
industry as an excellent supplier of flexible pre-

insulated pipe systems (heating/cooling/heat 
pumps), a comprehensive range of thermal solar 

pipe systems, and an assortment of technical 
insulation solutions. The company is looking for 

new partners such as distributors and 

wholesalers which help them to expand its 
business internationally. The type of partnership 

sought is a distribution services agreement.

20/07/2023

BODE20220719001

Niemieckie MŚP oferuje platformę do łączenia, 

analizy i wizualizacji danych ze środowisk 
produkcyjnych. System umożliwia łączenie 

różnych maszyn tj. frezarek różnych 
producentów lub w różnym wieku. Obszary 

zastosowań to sterowanie produkcją i 

magazynami, automatyka budynków i 
zarządzanie energią oraz inteligentne miasta. 

Niemieckie MŚP poszukuje partnerów 
handlowych, którzy dystrybuują produkt i 
oferują integrację i wsparcie dla lokalnych 

klientów.

A German SME offers a platform for connection, 

analysis and visualization of data from 
production environments. The system enables 

the connection of different machines i.e. milling 
machines from different manufacturers or of 
different ages. Application areas are control of 

production and warehouses, building 
automation and energy management as well 

smart cities. The German SME is looking for 
commercial partners who distribute the product 
and offer the integration and support for local 

customers.

18/07/2023

BODE20220719021

Niemiecki startup produkuje i dystrybuuje 
ekologiczne konfetti z nasion. Kompostowalne 

konfetti mogą być używane jak zwykłe konfetti 

na weselach i imprezach, ale także na rynku 
reklamowym jako prezent. Firma poszukuje 

partnerów handlowych z UE do współpracy w 
ramach  umowy handlowej. Przede wszystkim 

poszukiwani są partnerzy z Włoch. 

A German startup produces and distributes eco-
friendly seed confetti. The compostable confetti 

can be used like normal confetti at weddings 

and at events, but also in the advertising 
market as give-away. The company is looking 

for sales partners under a commercial 

agreement. Primarily, they are looking for a 
partner in Italy, but would also be interested in 

other EU countries.

19/07/2023

BOES20220715009

Hiszpańska firma z ponad 20-letnim 
doświadczeniem w produkcji produktów średniej 

i wysokiej jakości dla dużych marek i znanych 
na całym świecie domów towarowych oferuje 

swoje usługi produkcyjne nowym partnerom na 

całym świecie. Ich linia produktów składa się z 
pudełek na biżuterię i zegarki, pudełek 

kosmetycznych i do przechowywania, 

organizerów stacjonarnych na biurko, nawijarek 
do zegarków i innych produktów OEM.

A Spanish company with more than 20 years of 
experience manufacturing mid to high range 

quality products for big brands and department 
stores of global recognition offers their 

manufacturing services to new partners 
worldwide. Their product line consists of jewelry 
and watch boxes, cosmetic and storage boxes, 

desk stationary organizers, watch winders 

among other OEM products.

18/07/2023



BOFR20220729020 

Francuska firma jest kreatorem i producentem 
wysoko innowacyjnych szklanych słojów oraz 
talerzy do gotowania. Firma oferuje szeroka 

gamę innowacyjnych artykułów i poszukuje 
długoterminowej współpracy na zasadzie 

umowy dystrybucyjnej i komercyjnej. Potencjalni 
partnerzy powinni posiadać mocne relacje z 

restauracjami i hotelami w regionie.

The French company is a creator and a 

manufacturer of highly innovative cooking 
verrines and cooking plates. The company is 

also offering a wide range of innovative grocery 
and is now looking for long-term foreign 

partners under a distribution agreement or a 

commercial agency agreement. Potential 
partners should have strong relations with 

restaurants and hotels in their region.

28/07/2023

BOLT20220707010

Litewska firma oferuje produkcję wyrobów z 
drewna i plastiku na małą i średnią skalę. 

Firma zatrudnia wysoko wykształconą kadrę 

inżynierską z wieloletnim doświadczeniem w 
branży produkcyjnej, która świadczy usługi i 

wsparcie firmom potrzebujących wysokiej klasy 
produktów. Firma została założona niedawno i 

interesuje się zarówno długoterminowymi 

partnerami, jak i/lub umowami 
krótkoterminowymi.

A Lithuanian company offers its production 
capacities for small to medium-scale production 
in the field of wood and plastic. The company 

consists of highly educated engineering 
personnel with long years of experience in the 

manufacturing industry which provides services 
and full help for companies in need of high-end 
products. The company itself is young and has 

a big interest in both long-time partners and/or 
short-term agreements.

06/07/2023

BOLV20220727016

Łotewska firma specjalizująca się w produkcji 
wyrobów WPC (kompozyt z drewna i tworzyw 

sztucznych) (deski tarasowe i ogrodzeniowe) dla 

budownictwa i majsterkowania poszukuje 

dystrybutorów B2B i marketów budowlanych 
(zarówno fizycznych, jak i e-commerce) do 

długoterminowej współpracy .

The Latvian company that specializes in the 
manufacturing of WPC (wood and plastic 

composite) goods (terrace and fence boards) for 

construction industry and home improvement is 

looking for B2B distributors and DIY shops (both 
physical and e-commerce) for long-term 

cooperation.

27/07/2023

BORO20220713007

Rumuńskie MŚP specjalizuje się w cięciu, 
formowaniu i wykończeniu kamienia i oferuje 

wyroby z marmuru i granitu do wystroju wnętrz 
i zewnętrznych elementów architektonicznych. 

Firma poszukuje partnerów w Europie do umów 

agencji handlowych.

The Romanian SME specialises in the cutting, 

shaping and finishing of stone and offers its 
clientele product varieties from marble and 

granite, ideal for interior and exterior 

architecture and design. They would like to 
cooperate internationally with partners from 

Europe within the frame of commercial 
agreements.

13/07/2023

BOTR20220726012

Założona w 1981 roku turecka firma 

specjalizuje się w segmentowych zbiornikach 

wodnych i urządzeniach grzewczych. W 
asortymencie firmy znajdują się mobilne 

instalacje do pielęgnacji betonu, pryzmatyczne i 
cylindryczne zbiorniki na wodę, betoniarnie, 

zbiorniki przeciwpożarowe itp. Firma 
obsługująca klientów krajowych i 
międzynarodowych posiada bogate 

doświadczenie w handlu zagranicznym. W celu 
zwiększenia udziału w rynkach 

międzynarodowych firma poszukuje 
dystrybutorów, agentów handlowych i oferuje 

umowy produkcyjne.

Founded in 1981, the Turkish company is 

specialized in sectional water tanks and heat 
devices. The company's product range includes 

mobile concrete curing plants, prismatic and 
cylindrical water tanks, concrete plants, fire 

water tanks etc. Serving national and 
international customers, the company has a 
vast experience in foreign trade. In order to 

increase its market share in international 
markets, the company seeks distributors, 

commercial agents and offers manufacturing 
agreement.

25/07/2023

BOTR20220726014

Turecka firma specjalizująca się w produkcji 

opraw oświetleniowych LED oferuje swoje usługi 
podwykonawstwa i produkcji producentom 

sprzętu oświetleniowego, którzy pracują z 
oprawami solarnymi i LED do oświetlenia 
ogrodowego, ulicznego, przemysłowego i 

drogowego, aby promować i komercjalizować 
swoje produkty.

A Turkish company specialized in LED lighting 

fixture production offers its subcontracting and 

manufacturing services to manufacturers of 

lighting equipment who work with solar and 
LED luminaires for the garden, street, industrial 
and road lighting to promote and commercialize 

its products.

25/07/2023



BOTR20220726015

Wiodąca turecka firma w sektorze wind posiada 
w swoim asortymencie regulatory prędkości, 
rolki napinające, koła pasowe, wyposażenie 
ochronne, elastyczne płaskie kable, smary, 

łańcuch kompensacyjny i akcesoria, 

mechanizmy blokujące kabiny itp. W celu 
rozszerzenia swojego rynku firma oferuje usługi 
dystrybucyjne, pośrednictwo handlowe, umowy 

produkcyjne i akwizycji.

A leading Turkish company in elevator sector 
has overspeed governors, tension pulleys, 
sheaves, safety gears, flexible cable flats, 

lubricators, compensation chain and 
accessories, cabin locking mechanisms etc., in 

its product range. In order to expand its market, 
the company offers distribution services, 
commercial agency, manufacturing and 

acquisition agreements.

25/07/2023

BRAT20220720002

Austriacki start-up szuka w Europie dostawcy 
maszyny do produkcji kulek energetycznych. 

Firma produkuje różne rodzaje wegańskich kul 
energetycznych i dlatego poszukuje maszyny do 

automatyzacji tego procesu.

An Austrian start-up is looking for a supplier of 
a kind of energy ball making machine within 
Europe. The company produces different kinds 
of vegan energy balls and therefore seeks a 

machine for the automation of this process.

20/07/2023

BRNL20220713011

Holenderska firma jest dostawcą szerokiego 
zakresu znanych marek rozwiązań okablowania 

z włókna szklanego,  miedzi i kabli 
koncentrycznych. Klienci są aktywni w 

projektach LAN, centrach danych i 

infrastrukturalnych projektach kablowego 
transferu danych. Firma chce rozszerzyć swój 

rynek zbytu i nawiązać współpracę z 
zagranicznymi partnerami z branży systemów 

okablowania. Formy współpracy to umowa 
komercyjna lub dostawy.

The company is a supplier of a wide range of 
well known brands of cabling solutions in 

fibreglass, copper and coax. Their clients are 
active in the LAN, data centers and 

infrastructural projects for wired data transfer. 

The company is broadening their scope on the 
EU market to grow internationally. They would 
like to supply, in cooperation with partners in 
Europe, more international based clients. The 

company looks partnerships in Europe with 
foreign cabling solutions companies.

13/07/2023


