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A Portuguese SME designs, develops and
Portugalskie MŚP projektuje, opracowuje i
implements medical devices. The company is
wdraża urządzenia medyczne. Firma poszukuje
looking for distributors for a medical device to
dystrybutorów na urządzenie medyczne do zajęć
physical rehabilitation activities. The medical
rehabilitacyjnych. Urządzenie medyczne to
device is a pressure and force platform with
platforma do mierzenia nacisku i siły z
visual biofeedback. This Portuguese SME is
biofeedbackiem. Firma poszukuje agentów
looking for commercial agents to represent the
handlowych, a także dystrybutorów z
new medical device and also distributors with
doświadczeniem i wiedzą z zakresu sprzedaży
background and knowledge from the medical
urządzeń medycznych do terapii fizycznej oraz
devices of physical and vestibular therapy, and
rynku rehabilitacji.
rehabilitation market.

Data ważności

02/08/2023

BOHR20220812007

Certyfikowane laboratorium GMP z Chorwacji
The GMP certified laboratory from Croatia is
oferuje usługi testowania jakości leków dla
offering its Quality Testing of Medicines services
podwykonawców. Głównymi docelowymi
for subcontracting. The main targeted partners
partnerami są inne laboratoria GMP, które nie
are other GMP laboratories that lack of their
mają własnych zdolności badawczych i/lub
own testing capacity and/or would like to
chciałyby zlecić niektóre swoje działania
subcontract some of their activities.
podwykonawcom.

18/08/2023

BOAT20220801009

Austriacka firma farmaceutyczna będąca
The Austrian pharmaceutical company, which is
liderem na rynku produkcji pre- i probiotycznych market leader in the production of pre- and
szczepów bakteryjnych w Austrii i Niemczech
probiotic bacterial strain products in Austria
poszukuje partnerów dystrybucyjnych we Francji, and Germany is looking for distribution partners
Belgii, Turcji, na Węgrzech, w Szwecji i
in France, Belgium, Turkey, Hungary, Sweden
Czechach. Wysoka jakość produktów firmy
and the Czech Republic. The company´s highzostała potwierdzona niezależnymi badaniami
quality products are proved by independent
na całym świecie, co czyni je wyjątkowymi w
studies worldwide which makes them
porównaniu z konkurencyjnymi produktami na outstanding in comparison to competing bowel
bakterie jelitowe. Doświadczeni partnerzy
bacteria products. Experienced distribution
dystrybucyjni są mile widziani.
partners are highly welcome.

31/07/2023

BOLV20220729016

Łotewska firma produkuje elastyczne produkty Latvian company manufactures elastic medical
medyczne - od bandaży, pończoch uciskowych
products - from bandages, compression
po kompleksowe produkty wspierające plecy.
stockings to complex back support products.
Firma poszukuje globalnej rozbudowy sieci
Company is looking for a global extension of
dystrybucji i zapewnienia elastycznych
distribution network and provide flexible supply
warunków dostaw. Firma poszukuje
terms. Company is looking for distributors of
dystrybutorów wyrobów medycznych w Hiszpanii medical devices in Spain and Portugal. Company
i Portugalii. Firma obsługuje również umowy
also support agent-representation agreement
agenta-przedstawiciela na wybranych rynkach.
for selected markets.

31/07/2023

Niemiecka firma zajmująca się technologią
A Berlin based German medical technology
medyczną z siedzibą w Berlinie, działająca w
company that is active in the field of products
dziedzinie produktów dla traumatologii,
for traumatology is looking for a distribution
poszukuje partnera dystrybucyjnego dla swoich
partner for their anatomical plating systems
anatomicznych systemów platerowania i śrub and cannulated screws for orthopaedic surgery.
kaniulowanych do chirurgii ortopedycznej. Dąży
They are aiming at a cooperation in the
do współpracy w ramach umowy handlowej.
framework of a commercial agreement.

08/08/2023

BODE20220711005

BODE20220805005

Niemiecka firma biotechnologiczna zajmuje się
opracowywaniem testów IVD dla celów w
obszarze chorób autoimmunologicznych. Oferują
swoje usługi w tej dziedzinie firmom
zajmującym się opracowywaniem leków. Celem
jest wspólne opracowanie nowych podejść
diagnostycznych na podstawie umowy handlowej
lub umowy outsourcingowej.

A German biotech company is active in the field
of development IVD assays for targets in the
area of autoimmune diseases. They are offering
their services in this field to companies that are
active in drug development. The aim is to jointly
develop new diagnostic approaches on the basis
of a commercial agreement or an outsourcing
agreement.

22/08/2023

