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BORO20220623007

Ta rumuńska firma z Transylwanii, od 2013 
roku aktywnie zajmuje się wydobyciem i 

przetwarzaniem minerałów zeolitowych. W 
oparciu o badania naukowe, testy i certyfikaty, 
zeolit jest naturalnym i ekologicznym zasobem 
mającym zastosowanie w różnych dziedzinach: 
w hodowli zwierząt, roślin, uzdatnianiu wody, 

ochronie środowiska, itp. Rumuńska firma 
poszukuje międzynarodowych partnerów 

zainteresowanych współpracą w ramach umowy 

handlowej lub umowy z dostawcami.

A Romanian company from Transylvania is 
actively involved in the field of extraction and 

processing of zeolite minerals since 2013. Based 
on research studies, tests and certifications, the 

zeolite is a natural & ecological resource with 
applicability in various fields: animal 

husbandry, plant culture, water treatment, 

environmental protection etc. The Romanian 
company is looking for international partners 

interested in commercial or supplier agreement. 

16/08/2023

BOPT20220812004

Portugalski start-up oferuje różne rozwiązania 

dla opłacalnego recyklingu zużytych olejów 
kuchennych, a następnie przetwarzania ich w 

płynne detergenty. Koncentrując się na 
wytwarzaniu produktów ekologicznych, w ofercie 

znajdują się różnego rodzaju detergenty: do 

podłóg, naczyń, odzieży, dużych powierzchni, 
powierzchni szklanych oraz mydło w płynie do 
rąk. Portugalska firma poszukuje hurtowni, 
dystrybutorów lub pośredników handlowych 

chętnych do zawarcia umów agencyjnych lub 

umów dystrybucji. 

Portuguese start-up offers different solutions 

for viable recycling of used cooking oils and 
consequent processing into liquid detergents. 
With its focus on the production of ecologic 
products, the company has been produced 

different type of detergents for: floor, dishes, 

clothes, multi-surface, glass and liquid soap for 
hands.The Portuguese company is looking for 
wholesalers, distributors or commercial agents 

willing to establish commercial agency 

agreements or distribution services agreements.

16/08/2023

BOUA20220815010

Ukraińska firma działająca na rynku 
budowlanym oferuje swoim partnerom 

opłacalny projekt społeczno-komercyjny na 
podstawie umowy inwestycyjnej lub umowy 
handlowej. Projekt ma na celu wyznaczenie 

nowego światowego trendu w tworzeniu 
prefabrykowanych mini-hoteli dla uchodźców, 

osób wewnętrznie przesiedlonych, 
niechronionych społecznie obywateli Ukrainy i 
innych krajów świata! Według różnych prognoz 

do 2028 roku wielkość rynku "mobile home" na 

świecie znacząco wzrośnie. Projekt zakłada 
budowę  miasteczka „Hotel FreeDom”, które 

będzie składać się z modułów. 

A Ukrainian company operating in the 
construction market offers a profitable socio-
commercial project to its partners under an 

investment agreement or a commercial 
agreement.

17/08/2023

 BOFI20220627006

Fińska firma dostarczająca pieluchy dla 
niemowląt i produkty do higieny kobiecej znana 

jest ze zrównoważonej produkcji i najwyższej 
jakości ekologicznych produktów higienicznych. 
Firma już eksportuje swoje produkty i poszukuje 

nowych rynków docelowych. Obecnie szukają 
partnerów handlowych do dystrybucji i są 

gotowi zapewnić niezbędne wsparcie dla rozwoju 
biznesu lokalnie.

A Finnish company providing baby diapers and 
feminine hygiene products is known for their 

sustainable production and premium eco 
hygiene products. The company is already 

exporting their products and is looking for new 

target markets. They are now searching 
commercial distribution partners and are ready 
to provide the needed support for growing the 

business locally.

18/08/2023

BOSK20220809010

Mała słowacka firma aktywna w dziedzinie 

produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
technikami wtrysku i termoformowania 

poszukuje partnerów do współpracy poprzez 
umowę handlową lub outsoursingu. Firma 

oferuje wolne moce produkcyjne dla 
przykładowych wyrobów przemysłowych jak 
formy techniczne, testery niskonapięciowe, 

zabawki, narzędzia itp.

A small Slovak company active in the field of 
manufacturing of plastic products with 

technologies of injection moulding and 
thermoforming is looking for partners to 
cooperate via commercial agreement or 
outsourcing. The company offers its free 

production capacities for manufacturing of 
plastic products, such as articles for industry 
and technical mouldings, low voltage testers, 

toys, moulds and tools, etc.

09/08/2023



BRBE20220715010

Belgijska firma poszukuje partnera do 
zakładania instalacji grzewczych (czarne 

orurowanie) i prac montażowych (z 
powierzonego materiału). Praca na podstawie 
stałych cen i cennika (odniesionego do ilości).

We are looking for a company that can carry 
out heating installations (black pipping) and 
work in installation (material supplied by us). 

Work carried out on a fixed-price basis or on 
the basis of a price list (presumed quantity).

10/08/2023

BOSK20220810008

Słowacka firma od ponad 20 lat produkuje 
wytwornice suchego lodu. Poszukuje agentów 

i/lub dystrybutorów do współpracy w celu 
wejścia na nowe rynki.

Slovak company produces and distributes 
blasting machines more than 20 years. Now 

they are looking for agents and/or distributors 

for cooperation under distribution services and/ 
or commercial agreements to expand on new 

markets.

10/08/2023

BOHU20220804008

Węgierski developer i producent 

fotokatalitycznego środka do dezynfekcji 
powietrza poszukuje partnerów do dystrybucji 

tego produktu i zapewnienia mu wsparcia 
rynkowego w krajach europejskich. Firma jest 
zainteresowana podpisaniem umów na usługi 

dystrybucyjne lub umowy agencyjne.

The Hungarian developer and manufacturer of a 
photocatalytic air disinfectant is looking for 
partners to distribute this product and to 
provide market support for it in European 

countries. The company is interested in signing 
distribution services or commercial agency 

agreements.

18/08/2023

 

	BOES2022051800
7

Hiszpańska firma inżynierii technologicznej z 
szerokim doświadczeniem w integracji 

czujników, akwizycji danych, automatyzacji 
procesów i wizji maszynowej, oferuje swoje 

rozwiązania termowizyjne i aplikacje do 
ciągłego monitorowania krytycznych urządzeń i 

procesów przemysłowych. Firma poszukuje 

partnerów handlowych chętnych do współpracy 
w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.

Spanish technological engineering company 
with wide experience in sensor integrations, 

data acquisition, process automation and 
machine vision, offers their thermographic 

solutions and applications for continuous 
monitoring of industrial critical equipment and 

processes. The company is looking for 

commercial partners willing to collaborate under 
distribution services agreement or commercial 

agency agreement..

18/08/2023

BOHU20220819003

Węgierska firma zlokalizowana w mieście 
Vasvar specjalizuje się w przetworzonych 

profilach plastikowych, słupkach 

ogrodzeniowych, listwach i różnych odpornych 
na warunki atmosferyczne produktach 

ogrodniczych, poszukuje producentów, 

sprzedawców i dostawców surowców. Surowcem 
są odpady z tworzyw sztucznych pochodzące od 

partnerów przemysłowych oraz odpady 

technologiczne z recyklingu PET. Firma 
poszukuje partnerów w ramach umowy 

produkcyjnej we Włoszech, Francji, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Norwegii i Szwecji.

Hungarian company located in Vasvar city is 
specialised in recycled plastic profiles, fence 

posts, slats and different weatherproof 
gardening products, is looking for 

manufacturers, resellers and raw material 

providers. Raw material is waste plastic coming 
from industrial partners and technological scrap 

material from PET-recycling. The company is 

looking for partners under a manufacturing 
agreement in Italy, France, Germany, United 

Kingdom, Spain, Norway, and Sweden.

18/08/2023

 
	BOHU2022081900

5

Węgierski producent plastikowych uchwytów 
specjalizuje się w produkcji uchwytów na 

karty/portfele RFID (bank, karta kredytowa, 

dowód osobisty, prawo jazdy itp.). Jest 
produkowany w specjalnej, opatentowanej 

technologii.
W portfolio znajduje się również skórzany 

portfel/pojemnik.
Firma poszukuje dystrybutora lub partnerów 

handlowych w Europie.

Sektorami docelowymi są: Hurtownicy, detaliści 
w branży papierniczej, firmy zajmujące się 
upominkami marketingowo-reklamowymi, 
dostawcy firm, czy sklepy z pamiątkami.

The Hungarian plastic-holder producer is 
specialized in manufacturing RFID card-

holders/wallets (bank, credit card, ID card, 
driving license, etc). It is produced with a 

special, patented technology.
Leather wallet/holder is also in the portfolio.

The company is looking for distributor, or sales 
partners in Europe.

The target sectors are: Wholesalers, retailers in 

stationery sector, companies working with 
marketing-advertising gifts, suppliers of 

companies, or souvenir shops.

18/08/2023



BRLT20220825009

Litewska firma poszukuje zużytych płynnych 

materiałów olejowych, które można by 
rafinować w celu dalszego wytwarzania 

użytecznych produktów naftowych. Firma może 
przyjąć oleje jako odpad do procedury odzysku 
R9 lub jako dowolne produkty naftowe według 

kodu nomenklatury scalonej. Materiały olejowe 
według klasyfikacji:

1. Zużyty olej (hydrauliczny, silnikowy, 

przemysłowy itp.)
2. Odpady ze statków (woda stojąca itp.)
3. Produkty paliwowe poza specyfikacją.

Główne parametry to:

1. Gęstość maks.: 0,95
2. Woda po destylacji max: 5%

3. Osad całkowity 0,5%

The Lithuanian company is looking to buy used 
liquid oil materials that could be refined to 

make usable oil products further. The company 
can take oils as a waste for recovery procedure 

R9 or as any oil products by the combined 

nomenclature code. Oil materials by 
classification:

1. Used oil (hydraulic, engine, industrial, etc)

2. Marpol ship waste (sloping water, etc)
3. Off-spec fuel products.
The main parameters are:

1. Density max: 0,95

2. Water by distillation max: 5%
3. Total sediment 0,5%

24/08/2023

BRHR20220826003

Firma jest producentem ekskluzywnych 

luksusowych uniformów medycznych LUUN 
najwyższej jakości. Dzięki wyjątkowo 

nowoczesnemu i stylowemu wzornictwu 
uniformy LUUN wykonane są z trwałych 

materiałów wysokiej jakości, które wyróżniają je 

na tle konkurencji. Ubrania LUUN osiągnęły 

znaczące wyniki na rynku UE i są w 100% 

wyprodukowane w UE. Firma zamierza 
rozszerzyć działalność LUUN w całej UE i 

aktywnie poszukuje dystrybutorów.

The Company is a manufacturer of exclusive 
premium-quality LUUN luxury medical uniforms. 
With uniquely modern and stylish design, LUUN 

uniforms feature are made from durable high-
quality materials which distinguish them from 

the competition. LUUN uniforms achieved 

significant results in the EU market and are 

100% made in EU. The company is looking to 

expand LUUN across the EU and is actively 
looking for distributors.

28/08/2023

BRAT20220823007

Austriacka firma handlująca produktami do 

stylizacji włosów poszukuje nowych europejskich 
dostawców różnych spinek do włosów. Firma 

jest firmą handlową zajmującą się głównie e-
commerce (B2C).

Spinki do włosów posłużą jako akcesoria lub do 

utrwalenia fryzury

An Austrian company trading with hair styling 
products is looking for new European suppliers 

of different hair clips. The firm is a trading 

company mainly working in e-commerce (B2C).
The hair clips will be used as accessories or to 

fix hair to create a hair style

22/09/2023

BOSI20220823012

Słoweńskie MŚP posiada linię produkcyjną 

izolacji celulozowej do produkcji izolacji 
celulozowej z odpadowego papieru gazetowego, 

który jest przetwarzany na puszyste włókna 
izolacyjne w specjalnym procesie rozwłókniania.

Wytwarzana przez nią izolacja jest naturalna, 

przyjazna dla środowiska, a podczas jej 
produkcji emituje prawie znikomą ilość CO2 na 

kg.
Firma chciałaby sprzedać linię do produkcji 

izolacji celulozowych w ramach umowy 

handlowej.

Slovenian SME has a cellulose insulation 

production line for manufacturing of cellulose 
insulation, made from waste newsprint, which 

is processed into fluffy insulation fibers with a 
special defiberizing process.

The insulation, it produces, is natural, 

environmentally friendly, and during its 
production they emit an almost negligible 

amount of CO2 per kg.
The company would like to sell its cellulose 

insulation production line through commercial 

agreement.

22/09/2023

BOUA20220824007

Ukraińska firma - producent kompozytów 
polimerowych zbrojonych włóknem określanych 

jako „matryca materiałów polimerowych 
wzmacnianych włóknami lub innym materiałem 

wzmacniającym” poszukuje współpracy.

Ukrainian Company - manufecturer of fiber 
reinforced polymer composites defined as a 
«matrix of polymer materials reinforced with 

fibers or other reinforcing material» is looking 

for cooperation.

23/09/2023

BRPT20220824016

Bizneswoman z Aveiro w Portugalii, artystka 
plastyczna, pisarka i poetka, stworzyła markę, 
rysunek lalki przedstawiającej wróżkę (podobną 

do Hello Kitty), pełną oryginalności, koloru, 
moralności i ekologii. Poszukuje partnerów do 

rozwoju tej marki.
Poszukuje się partnerów do umowy finansowej.

A businesswoman from Aveiro, Portugal is a 
plastic artist, writer and poet and she created a 
brand, a drawing of a doll, representing a fairy 
(similar to Hello Kitty), full of originality, color, 

moral and ecological. She is looking for partners 

to develop this brand.
Partners for a financial agreement are sought.

23/09/2023



BOBE20220811008

Firma ma siedzibę w Belgii. Jest wszechstronną 
firmą biznesową oraz producentem i dostawcą 

biodegradowalnych naczyń jednorazowych. 
Produkty są w 100% ekologicznymi produktami 

nieżywnościowymi, takimi jak talerze, miski, 

kubki i sztućce. Firma zamierza rozwijać i 
dystrybuować swoje produkty do innych krajów 

europejskich. Firma może sprzedawać 
bezpośrednio lub z nazwą marki partnera 

biznesowego na produkcie.

The company is based in Belgium. It is a 
versatile business company and the producer 

and supplier of biodegradable disposable 
tableware. The products are 100% sustainable 
non-food items such as plates, bowl, cups and 

cutlery. The company is looking to expand and 
distribute their products to other European 

countries. The company can sell directly or with 
the business partner's brand name on the 

product.

10/08/2023


