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BOBE20220802009

Belgijska firma usługowa, będąca ekspertem w 
dziedzinie data science, AI i rozwoju 

oprogramowania, tworzy nowe innowacyjne 
rozwiązania od podstaw, w oparciu o 

frameworki open-source. Innowacyjność polega 
na tym, że cała własność intelektualna zostaje 

przeniesiona na klienta. Firma posiada 

doświadczenie w obsłudze klientów z różnych 
sektorów i na arenie międzynarodowej. Chcą 
pomagać innym firmom i realizować projekty 
związane z oprogramowaniem lub sztuczną 

inteligencją oraz realizować umowy o 
współpracy badawczej.

Belgian services company, expert in data 
science, AI and software development. The 
company creates new innovative solutions 

starting from scratch, based on open-source 
frameworks. Their innovation: all intellectual 

property ownership is transferred to the client. 
They have experience serving clients from 

different sectors and internationally. They are 
looking to help other companies and to 

complete software or artificial intelligence 
projects and research cooperation agreements.

02/08/2023

BONL20220803014

Dla większości MŚP badania rynków 
zagranicznych są zbyt drogie. Holenderska firma 

z sektora MŚP oferuje oparte na chmurze, 
wielojęzyczne aplikacje do eksploracji rynków 
zagranicznych i handlu międzynarodowego. 

Narzędzia te są niedrogie i bez barier 
językowych. Ponieważ założyciel przechodzi na 

emeryturę, firma oferuje możliwość przejęcia jej 
produktu w celu dalszego oferowania go na 

rynku. Transfer wiedzy i pomoc techniczna są 
częścią przewidywanej umowy handlowej.

For far most of the SMEs, market research 
foreign markets is too exepensive. This Dutch 

SME offers cloud-based multilingual explorative 
market research apps, in order to discover cross-

border opportunities. Affordable for anyone 
without language barriers. Since the founder is 
getting retiring, the company offers it’s product. 

The company is looking for a takeover party 
that can further exploit the product. Knowledge 
transfer and technical assistance is part of the 

foreseen commercial agreement.

02/08/2023

TRDE20220831007

Niemiecki instytutu badawczy z zakresu grafik 
komputerowych, opracował innowacyjną stację 

do skanowania 3D do automatycznej digitalizacji 
dowolnych artefaktów oraz ogromnych zbiorów 

muzealnych, archiwum, bibliotek. W celu 
produkcji części hardwarowych do systemu, 
poszukiwani są specjaliści do współpracy z 

systemami robotycznymi. Współpraca 
poszukiwana powinna być w formie umowy 

komercyjnej.

The German computer graphics research 
institute has developed an innovative 3D 

scanning station for the automatic digitization 
of arbitrary artifacts and large collections of 
museums, archives, libraries and archives. In 

order to manufacture the hardware components 
of the system, a specialist in collaborative 
robotic systems is sought. Cooperation is 

envisaged under a commercial agreement. 

30/08/2023

BOES20220406003 

Innowacyjna firma hiszpańska specjalizuje się w 
usługach, produktach oraz rozwiązaniach z 

zakresu telekomunikacji, kontroli oraz 
dostarczania inteligentnych sygnałów i zapewnia 

usługi konsultingowe oraz technologiczne z 
zakresu gwarancji produktu. Firma jest 
zainteresowana podwykonawstwem oraz 
zleceniem z partnerami potrzebującymi 

zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu o znaczeniu 
krytycznym.

An innovative Spanish company, specialised in 
services, products and solutions in the field of 

telecommunications, control and signal 
intelligence provides consulting and technology 

services in the field of product assurance.
The company is interested in outsourcing and 
subcontracting agreements with partners in 

need of assurance for mission critical 
equipment.

30/08/2023

BORO20220816010

Rumuńska firma specjalizuje się w oferowaniu 
rozwiązań cyfrowych firmom, które chcą 

zautomatyzować swoje codzienne procesy. Oferta 
zawiera doradztwo cyfrowe i warsztat, które 

mają pomóc klientom w zrozumieniu ich potrzeb 
i kontynuacji wsparcia w zakresie wyzwań, które 

firmy sobie stawiają. Firma pracuje z 
technologiami takimi jak Python, React, Linux i 
oferuje wiedzę z zakresu projektowania UX/UI. 

Poszukiwani są partnerzy do współpracy w 
ramach umowy z dostawcą.

The Romanian company is specialized in 
offering digital solutions to companies looking 
to automate their everyday processes. Starting 
from digital consultancy and workshops meant 
to assist clients in understanding their needs 

and continuing with supporting them in solving 
their challenges. The company works with 

technologies like Python, React, Linux and it 
offers UX/UI design expertise. They are looking 

for collaboration partners, under supplier 
agreement.

16/08/2023



BODE20220811003

Niemiecki dostawca usług inżynieryjnych 
posiada duże doświadczenie z zakresu rozwoju 

oprogramowania, sprzętu, mechaniki 
urządzeń/systemów medycznych. Firma oferuje 
wsparcie począwszy od pomysłu, aż po studium 
wykonalności lub opracowanie prototypu, a także 
dopuszczenie do obrotu i produkcję seryjną. MŚP 

jest zainteresowane umowami 
podwykonawczymi lub outsourcingowymi z 

partnerami przemysłowymi z sektora 
medycznego lub life science, aby towarzyszyć i 

realizować ich pomysły na kompleksowe 
urządzenia i sprzęt. 

The German engineering service provider has 
extensive experience in software, hardware and 

mechanical development of medical 
devices/systems. They offer support starting 
from the idea up to the feasibility study or 

development of the prototype as well as market 
approval and series production. The SME is 
interested in subcontracting or outsourcing 

agreements with industrial partners from the 

medical or life science sector to accompany and 
realize their ideas for complex devices and 

instruments.

18/08/2023

 BOSK20220809007

Słowacka firma programistyczna specjalizuje się 
w rozwoju wysokiej jakości rozwiązań cyfrowych, 

takich jak aplikacje mobilne i webowe oraz 
programy dedykowane dla firm z różnych 
segmentów przemysłowych (produkcja, 

logistyka, dystrybucja, ubezpieczenia, usługi 
ochrony zdrowia, usługi biznesowe i in.) Firma 
poszukuje partnerów do umów outsoursingu.

Established Slovak software company specializes 
in the development of high-quality digital 

solutions such as mobile and web applications 
and custom-made software solutions for 

companies in different industry segments (such 
as production, logistics, distribution, insurance, 

healthcare services, business services and 
other). They are looking for partners to 
cooperate within the framework of an 

outsourcing agreement.

09/08/2023

BOSK20220809009

Wysoce innowacyjna firma słowacka opracowała 
pierwszą kompleksową, inteligentną i bezpieczną 
platformę Internetu rzeczy, która porządkuje w 
logiczny i przejrzysty sposób różnice na rynku 

platform IoT. Firma poszukuje partnerów 
gotowych do stosowania jej platformy - poprzez 

umowy handlowe lub outsoursingu.

Highly innovative Slovak company has developed 
first complex Smart and Secure IoT platform to 

bring order, logic and clarity of points of 
difference to the jumbled IoT platform market. 
The company is looking for partners who would 

like to use their platform - via commercial 
agreement or outsourcing agreement.

09/08/2023

BOIT20220802001

Włoska firma opracowała platformę 
oprogramowania i usługi inżynieryjne, aby

zarządzać dowolnymi zasobami infrastruktury w 
360 stopniach. Firma oferuje umowę handlową i 
dystrybucyjną, aby rozszerzyć swoją działalność 

w Szwajcarii.

The Italian company developed a software 
platform and an engineering service to

manage any infrastructure assets at 360 
degrees. The company offers a commercial and 
distribution agreement to expand its business in 

Switzerland.

01/08/2023

BRIT20220802003

Sycylijska firma specjalizuje się w programach 
dla celów inżynierskich, działając w 

multidyscyplinarnym środowisku i świadcząc 
usługi szczególnie w świecie dużych 

infrastruktur zamierza zawrzeć umowę 
podwykonawczą w Szwajcarii.

 The Sicilian company is specialized in software 
programmes for engineering purposes, 

operating in a multidisciplinary environment 
and providing services especially in the world of 

large infrastructures. The firm is looking to 
establish a subcontracting agreement in 

Switzerland.

01/08/2023

 BORO20220822003

Innowacyjna rumuńska firma programistyczna 
działa w dziedzinie tworzenia stron 
internetowych, rozwoju Blockchain, 

cyberbezpieczeństwa, Dev Ops, testowania. 
Firma poszukuje długoterminowej współpracy i 
oferuje swoje produkty i usługi na podstawie 

umów handlowych lub podwykonawczych.

An innovative Romanian software company is 
operating in the field of Web development, 
Blockchain development, Cyber security, Dev 

Ops, Testing. The company is looking for long 
term partnership and is offering its products 

and services on a basis of commercial or 
subcontracting agreements.

21/08/2023

BOFI20220822005

Fińska firma z dobrymi kompetencjami w 
zakresie tworzenia inteligentnych usług i 

aplikacji poszukuje partnerów do 
podwykonawstwa lub outsourcingu, którzy 

potrzebują dodatkowej skalowalności i swobody 
w tworzeniu oprogramowania w Niemczech, 
Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA.

A Finnish company with good competencies in 
smart services and apps development is looking 
for subcontracting or outsourcing partners, who 
need extra scalability and freedom in software 
development in Germany, Spain, Sweden, UK 

and USA.

21/08/2023



BOLV20220812006

Łotewska firma jest doświadczoną firmą opartą 
na technologii sztucznej inteligencji, która 

opracowuje wysokowydajne niestandardowe 
rozwiązania komputerowej wizji sztucznej 
inteligencji, a dziś jest jednym z wiodących 
deweloperów wizji komputerowej w Europie 

Północnej.
Firma proponuje zostać partnerem, który może 

sprawić, że nowe i istniejące urządzenia 
produkcyjne staną się inteligentne dzięki 

wykorzystaniu wizji komputerowej i zdolności 
analitycznych.

The Latvian company is an experienced AI 
technology driven company that develops high-

performance custom AI computer vision 
solutions and today is one of the leading 

computer vision developers in northern Europe.
The company is proposing to become a partner 

that can make new and existing production 
equipment become intelligent by using 
computer vision and analytical abilities.

24/09/2023

BOFI20220713004

Innowacyjne i ekonomiczne rozwiązania fińskiej 
firmy zmieniają zwykłą przestrzeń w 

interaktywne doświadczenie cyfrowe. Firma 
posiada obszerną listę referencji, od muzeów 

narodowych i centrów nauki po parki rozrywki i 
duże imprezy. Firma poszukuje obecnie 

partnerów międzynarodowych, którzy byliby 
zainteresowani wspólnym tworzeniem 

niezapomnianych doświadczeń, partnerstwo 
miałoby formę umowy podwykonawczej.

The Finnish company's innovative and cost-
effective solutions turn any ordinary space into 
an interactive digital experience. The company 

has an extensive list of references, ranging from 
national museums and science centers to 

activity parks and large events. The company is 
now looking for international partners, who 
would be interested in creating memorable 

experiences together with them, the partnership 
would be in the form of a subcontracting 

agreement.

11/08/2023

BOBG20220812010

Bułgarska firma IT oferuje produkty 
audiowizualne, czyli gry wideo o różnym 

przeznaczeniu, a także tworzenie produktów w 
sferze Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości 
(VR/AR). Może tworzyć aplikacje internetowe, 

mobilne lub PC. Firma poszukuje: klientów - dla 
których będą tworzyć aplikacje, instytucje - do 
pomocy w ich badaniach, inne podobne firmy - 

do pomocy w ich produkcji w oparciu o jej 
produkty/usługi. Poszukuje się umów 

handlowych, outsourcingowych i inwestycyjnych.

The Bulgarian IT company offers audio-visual 
products, or videogames, for different purposes 
as well as creation of products in the spheres of 
Virtual and Augmented Reality (VR/AR). It can 
produce applications for the web, Mobile or PC. 
The company is looking for: clients - for whom 
to create applications, institutions - to aid in 

their research, other similar companies - to help 
with their production based on its products/ 

services. Commercial, outsourcing and 
investment agreements are sought.

11/08/2023

BOBG20220808008

Bułgarska firma specjalizująca się w sztucznej 
inteligencji (AI) oferuje swoje wysoce 

konfigurowalne produkty do automatyzacji 
procesów biznesowych w ramach umowy 
handlowej. Kompleksowe innowacyjne 

rozwiązania AI pozwalają na oszczędność 
kosztów i czasu ze strony potencjalnych 

klientów. Możliwe są zarówno umowy licencyjne, 
jak i dystrybucyjne.

A Bulgarian company specialised in Artificial 
Intelligence (AI) offers its highly customisable 

products for the automation of business 
processes under commercial agreement. Its end 

to end innovative AI solutions allow for cost and 
time savings on the part of potential clients. 

Both licensing and distribution services 
agreements are possible.

07/08/2023


