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BODE20220818015

Firma zajmująca się cyfrowym drukiem na 

tekstyliach, zlokalizowana na południu Niemiec, 

może szybko przekształcić projekty kolorystyczne 

w obrazy na tkaninach. Firma nie określa 

minimalnych ilości zamówienia. Firma poszukuje 

partnerów, którzy potrzebują wysokiej jakości 

nadruków i ciekawych projektów od 

międzynarodowych projektantów, w celu 

zawarcia umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub pośrednictwa handlowego.

This digital textile printing company, located in 

the south of Germany, can quickly and reliably 

transform your colour and design ideas into 

reality on fabric. They are able to do the 

complete workflow and have no minimum 

quantities. The company is looking for partners, 

who need high-quality prints and top-designs 

from international designers, in order to enter 

into a distribution services or commercial agency 

agreement.

18/08/2023

BOLT20220818009

Litewska firma świadczy usługi druku cyfrowego 

na włóknach naturalnych, takich jak len, 

bawełna, wiskoza i planuje rozpocząć współpracę 

z markami odzieżowymi, tekstyliami domowymi, 

agentami oraz klientami, którzy potrzebują usług 

drukowania na tkaninach. Potencjalnym 

partnerom oferowana jest współpraca w ramach 

umowy produkcyjnej lub umowy agencyjnej.

The Lithuanian company provides digital printing 

services on natural fibers such as like linen, 

cotton, viscose and is looking forward to start 

cooperation with fashion, home textile brands, 

agents and clients that need fabric printing 

services. The cooperation under the 

manufacturing agreement or under the 

commercial agency agreement is offered to the 

potential partners.

18/08/2023

 BOSK20220809011

Innowacyjna słowacka firma z branży druku 3D i 

wytwarzania addytywnego oferuje swoje usługi, 

takie jak modelowanie 3D nowych komponentów 

i zestawów do produkcji 3D, skanowanie 3D i 

optymalizacja istniejących modeli. Firma 

poszukuje zagranicznych partnerów do 

współpracy na bazie umowy outsoursingu.

An innovative Slovak company operating in the 

field of 3D printing and additive manufacturing 

via technologies is offering their services such as 

3D modeling of new components and assemblies 

for 3D manufacturing, 3D scanning or 

optimization of existing models. The company is 

looking for foreign partners to cooperate via 

outsourcing agreement.

09/08/2023

BOSK20220810007

Słowacka firma specjalizująca się w projektach 

przemysłowych oferuje pełne usługi EPC 

(Engineering, Procurement, Construction) + EPCM 

(Engineering, Procurement and Construction 

Management) od studium wykonalności do 

przekazania dokumentacji. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy na bazie umowy 

outsoursingu.

The Slovak company specialized in industrial 

projects is offering comprehensive EPC 

(Engineering, Procurement, Construction) + EPCM 

(Engineering, Procurement and Construction 

Management) services ranging from feasibility 

studies up to handover documentation. The 

company is looking for partners to cooperate 

preferably via outsourcing agreement.

10/08/2023

BODE20220810009

Niemiecka firma specjalizuje się w projektowaniu 

probiologicznym. Produkuje pokrycia ścienne i 

stropowe, panele, obrazy, loga i grafiki, wazy 

wykonane z mchu i kwiatów. Te elementy 

znacznie poprawiają akustykę pomieszczenia, 

gromadzą wilgoć z otoczenia. Firma oferuje 

umowę handlową projektantom wnętrz, 

florystom, sprzedawcom itp. zainteresowanym 

dystrybucją ścian z mchu i elementów.

A German company specialises in biophilic 

design. They manufacture wall and ceiling 

coverings, panels, pictures, logos and graphics, 

balls and vases made of real moss and flowers. 

Those elements provide noticeably improved 

room acoustics, store moisture from the 

environment. The company offers commercial 

agreement to interior designers, shop fitters, 

florists, retailers etc. interested in distributing its 

moss walls and elements.

10/08/2023

BOPT20220810010

Portugalska firma z Lizbony zajmująca się 

projektowaniem  opakowań do wina i innych 

napojów alkoholowych rozszerza działalność 

międzynarodową i poszukuje producentów, którzy 

potrzebują projektantów szklanych butelek.

Portuguese company, based in Lisbon, dedicated 

to branding and packaging design for wine and 

spirits, is currently expanding its international 

presence and seeking producers that need 

product development and glass bottle design.

10/08/2023



BOHU20220804012

Węgierskie MŚP poszukuje partnerów, którzy 

chcieliby opracować unikalnie zaprojektowane 

narzędzie do mapowania kompetencji do celów 

rekrutacji oraz uczenia się i rozwoju. Firma 

HRTech poszukuje partnerów z UE, Wielkiej 

Brytanii, USA i Indii, aby zbudować narzędzia 

przesiewowe oparte na studiach przypadków dla 

swoich kandydatów i pracowników. Narzędzie 

może mapować 21 umiejętności miękkich i 

opierać się na unikalnie zaprojektowanych 

studiach przypadków. Partnerzy mogą wnosić 

swój wkład do biblioteki przypadków za pomocą 

studiów przypadków biznesowych i potrzeb w 

zakresie kompetencji.

A Hungarian SME is looking for partners who 

would like to develop a uniquely designed 

competency mapping tool for recruitment and 

learning & development purposes. The HRTech 

company is looking for partners from the EU, UK, 

US and India to build case study based screening 

tools for their candidates and employees. The 

tool can map 21 soft skills and based on 

uniquely designed case studies. The partners can 

contribute to the case library with their business 

case studies and competency needs.

03/08/2023

BOLT20220825002

Litewska firma specjalizuje się w produkcji i 

sprzedaży znaków wewnętrznych / zewnętrznych 

(zwykłych i cyfrowych totemów, wayfinderów, 

wyświetlaczy, stojaków itp.) oraz cyfrowych 

ekranów LED/LCD. Firma poszukuje partnerów 

handlowych (agentów, przedstawicieli, 

bezpośrednich klientów - innych firm itp.) do 

pracy w ramach umowy agencji handlowej, 

umowy o podwykonawstwo lub umowy 

produkcyjnej.

The Lithuanian company is specialised in the 

production and sales of indoor / outdoor signs 

(ordinary and digital totems, wayfinders, display 

units, stands, etc.) and digital LED/LCD screens. 

The company is looking for trade partners 

(agents, representatives, direct customers - other 

companies, etc.) to work under a commercial 

agency agreement, subcontracting or 

manufacturing agreement.

25/08/2023

BOPT20220826009

Portugalska firma z branży automatyki została 

założona w 1982 roku i specjalizuje się głównie 

w urządzeniach, systemach i rozwiązaniach dla 

automatyki przemysłowej. Firma oferuje szeroką 

gamę produktów dla różnych rozwiązań i branż, 

głównie bezprzewodowe czujniki do pomiaru 

warunków temperaturowych. Firma poszukuje 

partnerów zagranicznych w celu nawiązania 

umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

This Portuguese automation company was 

established in 1982 and is mainly specialized in 

equipment, systems and solutions for industrial 

automation. The company offers a wide range of 

products for different solutions and industries, 

mainly wireless sensors for measuring 

temperature conditions. The company is looking 

for foreign partners to establish distribution 

services agreements.

25/08/2023

 BRFI20220826005

Fińska firma zajmująca się ekoprojektowaniem 

poszukuje dostawcy lub producenta 

zaprojektowanych i wycinanych okrągłych 

elementów z tworzywa piankowego. Średnica 

elementu wynosi 90 mm. Pożądaną formą 

współpracy jest umowa produkcyjna lub 

podwykonawcza.

A Finnish eco-design company is looking for a 

supplier or manufacturer of designed and round 

shape-cut foam plastic components. The 

diameter of the component is 90 mm. The 

desired form of cooperation is a manufacturing 

or a subcontracting agreement.

28/08/2023

BOLV20220829013

Łotewska firma stworzyła produkt, który 

oczyszcza system drenażowy z zatkanego 

tłuszczu, zapobiega dalszemu zatykaniu, pomaga 

uniknąć zakłóceń w procesach produkcyjnych, 

zapobiega sklejaniu się tłuszczu, ułatwiając jego 

zbieranie z separatora tłuszczu, a przy tym nie 

uszkadza systemu rur i ekosystemu wodnego.

Oczekiwanym i pożądanym rodzajem współpracy 

jest umowa dystrybucyjna, która może pomóc w 

dostarczeniu tego produktu do szerszego grona 

odbiorców.

The Latvian company has created product which 

cleans the drainage system of clogged grease, 

prevents further clogging, helps to avoid 

disruptions in production processes, prevents fat 

from sticking together, making it easier to collect 

from the grease trap, and meanwhile does not 

damage the piping system and aquatic 

ecosystem.

The expected and desired type of cooperation is 

distribution agreement, which can help to deliver 

this product to wider audience.

28/08/2023



BORO20220829016

easySales to rozwiązanie SaaS typu plug & play, 

które dostarcza narzędzi potrzebnych sprzedawcy 

e-commerce do sprzedaży na wielu kanałach 

jednej platformy. Podstawowe elementy to: 

szybkie wprowadzanie produktów, synchronizacja 

zapasów w czasie rzeczywistym, scentralizowane 

zarządzanie zamówieniami, dynamiczne ceny i 

analiza sprzedaży.

easySales is a plug & play SaaS solution that 

provides the tools an eCommerce merchant 

needs to sell on multiple channels from a unified 

platform. The core components are: fast product 

listing, real-time stock synchronization, 

centralized order management, dynamic price 

and sales analytics.

28/08/2023

BRDE20220830004

Niemiecki startup opracował inteligentny system 

biurowy, który umożliwia błyskawiczną 

personalizację przestrzeni roboczych. Rozwiązanie 

składa się z aplikacji mobilnej, inteligentnego 

biurka i inteligentnego fotela biurowego, które są 

w stanie elektrycznie dostosować się do 

indywidualnych ustawień różnych użytkowników. 

Startup poszukuje teraz testerów pilotażowych 

dla swojego rozwiązania office 4.0., którzy chcą 

współpracować w ramach umowy o świadczenie 

usług.

A German startup developed a smart office 

system that enables instant personalization of 

workspaces. The solution consists of a mobile 

application, a smart desk and a smart office 

chair which are able to electrically adapt and 

adjust into personalized settings of different 

users. The startup is now looking for pilot testers 

for their office 4.0. solution who are willing to 

collaborate under services agreement.

29/08/2023

BOES20220527012

Hiszpańska firma oferuje producentom na całym 

świecie wczesny dostęp do niedrogiego kapitału 

obrotowego. Firma współpracuje z dużymi 

korporacjami, aby oferować swoim dostawcom 

wczesny dostęp do finansowania, od zamówienia 

po ostateczną płatność faktury. Dzięki temu 

modelowi klient znacząco ogranicza ryzyko i 

koszty finansowania, pomagając w budowaniu 

konkurencyjnych i społecznie odpowiedzialnych 

łańcuchów dostaw. Firma jest zainteresowana 

międzynarodowymi partnerami chętnymi do 

współpracy w ramach umowy outsourcingowej.

The Spanish company offers to producers all over 

the world early access to affordable working 

capital. The company engages with large 

corporates to offer their suppliers early access to 

funding, from purchase order to final invoice 

payment. Through this model, the client 

significantly reduces risk and financing costs, 

helping to build competitive and socially 

responsible supply chains. The company is 

interested in international partners willing to 

cooperate under an outsourcing agreement.

29/08/2023

BORO20220811010

MŚP oferuje systemy oprogramowania do 

przetwarzania i analizy obrazów wideo z 

wykorzystaniem algorytmów opartych na AI. 

Rozwiązania oferują bezpieczniejszy świat, w 

którym ludzie mogą cieszyć się życiem we 

własnych miastach bez obawy przed 

potencjalnymi atakami, rabunkami czy 

zdarzeniami zagrażającymi życiu. Mogą również 

usprawnić działalność w różnych organizacjach 

(poprzez automatyzację), weryfikować 

przestrzeganie procedur, norm i przepisów lub 

zdalnie weryfikować tożsamość osób w 

środowisku online (rozpoznawanie twarzy, 

wykrywanie).

The SME offers software systems for processing 

and analyzing video images, using algorithms 

based on AI. The solutions offer a safer world, in 

which people can enjoy life in their own cities 

without fear of potential attacks, robberies or life-

threatening events. Also, they can improve 

activity in various organizations (by automation), 

verify compliance with procedures, norms and 

regulations or verify the identity of persons in 

the online environment, remotely (face 

recognition, detection).

11/08/2023

BOSK20220815002

Słowacka firma zajmująca się profesjonalnymi 

audytami i ocenami pomieszczeń czystych (jakość 

powietrza i czystość techniczna) opracowała i 

zabezpieczyła wzorem użytkowym mobilną 

jednostkę do dezynfekcji. Firma poszukuje 

producenta do umowy inwestycyjnej i/lub 

dostawcy.

A Slovak company, involved in professional 

audits and assessments of clean rooms (air 

quality and technical purity) has developed and 

protected with utility model a mobile 

desinfection unit. The company is looking for a 

manufacturer for investment and/or supplier 

agreement.

14/08/2023

BRBG20220808007

Bułgarska firma, właściciel prywatnego zakładu 

utylizacji w strefie przemysłowej Starej Zagory, 

opracowała projekt budowy krematorium. Firma 

poszukuje partnerstwa z potencjalnymi 

inwestorami, którzy byliby zainteresowani 

wspólną spółką.

A Bulgarian company owner of a privately owned 

rendering plant in the industrial zone of Stara 

Zagora has developed a project for a 

crematorium construction. The company is 

looking for a partnership with potential investors 

who would be interested in a joint partnership.

14/08/2023



BORO20220809002

Graphein, przedsiębiorcza firma, jest skierowana 

do profesjonalistów w projektach inżynierskich, 

geodezyjnych, pomocy topograficznej dla 

infrastruktury, katastru i tabulacji, skanowaniu 

3D, pomiarach BOMA i śledzeniu zachowania 

konstrukcji w czasie. Firma poszukuje 

internacjonalizacji poprzez franczyzy w większej 

liczbie krajów europejskich.

Graphein, an entrepreneurial company, targets 

professionals in engineering surveying projects, 

topographic assistance for infrastructure, 

cadastre and tabulation, 3D scanning, BOMA 

measurements and for tracking the behavior of 

constructions over time. The company is looking 

to internationalize through franchises in more 

European countries.

08/08/2023


