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BOIT20220802004

Sycylijska firma specjalizująca się w produkcji
oliwy z oliwek poszukuje dystrybutorów. Firma
posiada doświadczenie we współpracy
międzynarodowej i chce rozszerzyć swoją
działalność.

A Sicilian company, specialized in olive oil
production, is looking for a distribution
agreement. The firm already has experience in
international cooperation and seeks to expand
even more its business.

01/08/2023

BOIT20220802013

Sycylijska firma produkująca ciastka, znana z
wysokiej jakości standardów, stosująca się do
dawnych receptur rzemieślniczych, poszukuje
partnerów do nawiązania długotrwałej
współpracy w ramach umowy handlowej lub
dystrybucyjnej.

Sicilian biscuits company, renowned for its highquality standards not altering ancient artisanal
recipes, seeks partners to establish a longlasting cooperation under a commercial or
distribution agreement.

02/08/2023

BOIT20220803005

Sycylijska palarnia kawy, znana z wysokiej
jakości standardów, stosująca się do dawnych
receptur rzemieślniczych, poszukuje partnerów
do nawiązania długotrwałej współpracy w
ramach umowy handlowej lub dystrybucyjnej.

Sicilian coffee roasting company, renowned for
its high-quality standards not altering ancient
craftsmanship, seeks firms to establish a longlasting cooperation under a commercial,
distribution or manufacturing agreement.

02/08/2023

BOIT20220803012

Sycylijska firma cukiernicza, specjalizująca się Sicilian pastries company, specialized primarily
przede wszystkim w wyrobach zawierających
in pistachio and almonds products, renowned
pistacje i migdały, znana z wysokiej jakości
for its high-quality standards not altering
standardów dawnego rzemiosła, poszukuje firm ancient craftsmanship, seeks firms to establish
do nawiązania długotrwałej współpracy w
a long-lasting cooperation under a commercial
ramach umowy handlowej lub dystrybucyjnej.
or distribution agreement.

02/08/2023

BOCY20220830001

Cypryjska firma operująca w zakresie rzeźni dla
A Cypriot company which operates
pozyskiwania wołowiny, wieprzowiny, jagnięciny,
slaughterhouses for beef, pork, lamb, and
baraniny produkuje świeże, schłodzone lub
mutton and produces fresh, chilled, or frozen
zamrożone mięso w tuszach lub kawałkach i
meat in carcasses and cuts, is looking for
poszukuje potencjalnych firm we Włoszech,
potential companies in Italy, Egypt, Jordan,
Egipcie, Jordanii, Omanie i Katarze na zasadzie Oman, and Qatar, under supplier agreement to
umowy na dostawę oraz dystrybucję produktów
supply and distribute company’s products in
firmy na ich terytoriach.
their territories.

30/08/2023

BOLT20220817010

Litewski producent opracował i oferuje
innowacyjny, fermentowany produkt mleczy z
kapsułkowanymi witaminami i minerałami specjalistyczną żywność dla osób w podeszłym
wieku i osób aktywnych zawodowo. Funkcjonalny
produkt wzbogacony jest o proteiny, witaminy,
minerały, antyoksydanty. Chcąc poszerzyć rynki
zbytu, firma poszukuje pośredników handlowych
do współpracy na podstawie umowy
pośrednictwa handlowego i umowy dystrybucji.
Możliwe jest również zawarcie umowy
produkcyjnej.

17/08/2023

BOFR20220809003

BOBE20220323011

The Lithuanian producer has created and is
offering innovative fermented milk product with
encapsulated vitamins and minerals - specialty
food for the geriatric population and active
people. The functional product is enriched with
proteins, vitamins, minerals, antioxidants. The
company is seeking to expand abroad and is
looking for trade intermediaries to work under a
commercial agency agreement and distribution
services agreement. A manufacturing agreement
might be possible as well.

This French company specialises in
Francuska firma specjalizuje się w produkcji
manufacturing food supplements with natural
suplementów diety z naturalnymi składnikami w ingredients that come in the form of gummies.
postaci żelków. Firma chce rozwinąć sprzedaż w
Looking to develop its sales in Europe and
Europie i poszukuje partnerów do umów
beyond, the company is seeking partners for
dystrybucji.
distribution agreements

Belgijska firma opracowała nową grupę
The Belgian company has developed a brand
produktów, mianowicie musy bez alergenów o
new range of products, namely allergen-free
smaku czekolady i owoców. Desery adresowane
mousses in chocolate and fruit flavors. The
są do wszystkich konsumentów, którzy mają
desserts are aimed at all consumers, whether
standardowe wzory żywieniowe, nietolerancję na they have a "standard" consumption pattern, an
alergeny, specjalne przekonania religijne (bez
intolerance to allergens, specific religious
użycia produktów zwierzęcych) lub główne
convictions (no animal products used) or main
powody niespożywania produktów zwierzęcych
reasons for no longer consuming animal
(np. weganie). Firma poszukuje nowych
products (e.g. vegans). The company is
partnerów do zawarcia umowy usług
searching for new partners under distribution
dystrybucyjnych.
services agreements.

09/08/2023

10/08/2023

Austriacki producent trzech różnych smaków
wielofunkcyjnych napojów owocowych i ginu
konopnego poszukuje partnerów dystrybucyjnych
w krajach europejskich dla swoich regionalnych i
zrównoważonych produktów.
Do swojej sieci dystrybucyjnej poszukują nowych
partnerów europejskich (koncentracja kładziona
jest na Niemcy) chętnych do współpracy z
korzyścią, aby móc czerpać korzyści z wysokiej
jakości asortymentu.

An Austrian producer of three different flavours
of multifunctional fruit drinks and hemp gin is
looking for distribution partners in European
countries for it´s regional and sustainable
products.
For their distribution network they are looking
for new European partners (the focus lies on
Germany) willing to cooperate with them with
the benefit to be able to profit from a highquality product range.

31/07/2023

BOAT20220801007

Austriacki producent wysokiej jakości sosów
sałatkowych z certyfikatem International
Featured Standard (IFS) Food w wygodnych
opakowaniach porcjowanych już teraz bardzo
aktywnie dostarcza swoje produkty do lokalnej
gastronomii, lokalnych firm cateringowych, a
także do szpitali. Dzięki rozszerzeniu produkcji w
ostatnich latach firma może teraz poszerzyć
swój zakres i wejść na rynek niemiecki i
szwajcarski poprzez zawieranie umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych z lokalnymi
partnerami.

An Austrian producer of International Featured
Standard (IFS) Food certified high-quality salad
dressings in convenient portion packs is already
very active in delivering its products to the local
gastronomy, local catering companies as well as
to hospitals. As the company expanded its
production during the last years it is now able
to broaden its scope and to enter the German
and Swiss market by establishing distribution
service agreements with local partners.

31/07/2023

BOAT20220801010

Austriacki producent syropów post-mix, który
jest w stanie dostarczyć ponad 30 różnych
syropów smakowych wysokiej jakości
wyprodukowanych w Austrii poszukuje
partnerów dystrybucyjnych w krajach
europejskich. Do swojej sieci dystrybucji szukają
nowych partnerów chętnych do współpracy, aby
móc czerpać korzyści z ugruntowanej marki i
istniejącej koncepcji marketingowej.

An Austrian producer of post-mix syrup, who is
able to deliver more than 30 different flavoured
syrups of high-quality made in Austria is
looking for distribution partners in European
countries. For their distribution network they are
looking for new partners willing to cooperate
with them with the benefit to be able to profit
from an established trademark and an existing
marketing concept.

31/07/2023

BOAT20220801012

Producent znajduje się na południu Austrii i
produkuje różnorodne chipsy z pieczonych
The manufacturer is located in the south of
ziemniaków. Firma stworzyła rewolucyjne chipsy Austria and produces a variety of baked potato
powietrzne, które są ekologiczną,
crisps. The company has created revolutionary
niskotłuszczową alternatywą dla popularnych
air-crisps which are the organic, low-fat
chipsów ziemniaczanych dostępnych na rynku.
alternative to common potato crisps on the
Obecnie przedsiębiorstwo poszukuje dystrybutora market. They are now searching for a snack
przekąsek w Skandynawii i Niemczech z dobrymi distributor in Scandinavia and Germany with
kontaktami z sieciowymi rynkami spożywczymi, good connections to chain food markets to help
aby pomóc w promocji i dystrybucji ich linii
promote and distribute its product line.
produktów.

31/07/2023

BRBG20220801015

Bułgarska firma, producent zdrowych olejów
nierafinowanych tłoczonych na zimno, poszukuje
dystrybutorów lub producentów różnych
ekologicznych nasion i orzechów. Produkty
muszą być odpowiednie do metody tłoczenia na
zimno, stosowanej w działalności produkcyjnej
firmy oraz posiadać odpowiedni certyfikat bio.
Potencjalni partnerzy muszą na początku być
gotowi na dostarczanie niewielkich ilości.

Bulgarian company, producer of healthy coldpressed unrefined oils, is looking for distributors
or producers of various organic seeds and nuts.
The products must be suitable for the method
of coldpressing, used in the manufacturing
activity of the company and have the relevant
bio certification. Potential partners must be
willing to supply small quantities at the
beginning.

31/07/2023

BOIT20220801041

Włoska firma rolno-spożywcza z siedzibą na
Sycylii niedaleko Katanii została założona w
1969 roku. Od momentu powstania fabryka
produkuje nie tylko tradycyjne ciasta i typowe
sycylijskie wypieki, ale także słodkie przekąski,
idealne na każdą okazję. Firma poszukuje
umowy handlowej i/lub dystrybucyjnej.

The Italian agrofood company, based in
Sicily,near Catania, was established in 1969.
Since its foundation, the factory not only
produces traditional cakes and typical Sicilian
pastries, but sweet snacks, ideal for any
occasion. The company is looking for a
commercial and/or distribution agreement.

31/07/2023

BOAT20220801003

BOIT20220802007

BOGR20220804009

BOIT20220805009

BOFR20220819013

Sycylijska firma produkująca słodycze, której
A Sicilian sweets products company, whose
wiodącymi artykułami najlepiej sprzedającymi
leading articles as best sellers are those that
się są te pochodzące z migdałów i pistacji,
derive from almond and pistachio, seeks to
poszukuje możliwości zawarcia umowy
establish a commercial, distribution or
handlowej, dystrybucyjnej lub produkcyjnej.
manufacturing agreement. The firm is also open
Firma jest również otwarta na joint venture.
to a joint venture possibility.
Grecki producent suplementów zdrowotnych z
A Greek producer of health supplements made
ekstraktów olejków ziołowych poszukuje
from herbal oil extracts seeks distributors or
dystrybutorów lub umów agencyjnych w Europie.
commercial agency agreements in Europe.
Tradycyjna sycylijska firma produkująca słynną
czekoladę Modica i likiery o różnych sycylijskich
smakach jest zainteresowana rozszerzeniem
swojej działalności poprzez poszukiwanie
nowych dystrybutorów.

Traditional Sicilian company producing the
famous Modica chocolate and liquors with
different Sicilian flavours is interested in
expanding its business by seeking new
distributors.

Francuska firma młynarska specjalizująca się w French milling company specialised in wheat
produkcji mąki pszennej, maszynach
flour, bakery machines and support services to
piekarniczych i usługach pomocniczych w celu
enable finding suitable production processes
umożliwienia znalezienia odpowiednich
and ingredients is looking for baking partners
procesów produkcyjnych i składników poszukuje
under commercial agreement or under
partnerów piekarniczych na podstawie umowy
commercial agreement with technical
handlowej lub umowy handlowej z pomocą
assistance.
techniczną.

01/08/2023

03/08/2023

04/08/2023

20/07/2023

BOSK20220823010

The company's main goal is to supply the EU's
Głównym celem firmy jest zaopatrywanie
single market with food and products
jednolitego rynku UE w żywność i produkty
originating in Ukraine but also in the Middle
pochodzące z Ukrainy, ale także z Bliskiego
East. They are interested in business
Wschodu. Są zainteresowani współpracą
cooperation and a distribution agreement. For
biznesową i umową dystrybucyjną. W przypadku
several types of food and products, they have
kilku rodzajów żywności i produktów uzyskali
gained exclusive representation for the markets
wyłączną reprezentację na rynkach SK, CZ i HU,
in SK, CZ, and HU and our ambition is to find
a ich ambicją jest znalezienie nowych partnerów
new business and distribution partners from
biznesowych i dystrybucyjnych z tych krajów.
these countries.

22/09/2023

BOIT20220824002

Firma z siedzibą w południowych Włoszech
działa w sektorze rolno-spożywczym, a w
szczególności specjalizuje się w handlu
zagranicznym typowymi włoskimi produktami
rolno-spożywczymi. Opracowali portal
internetowy, na którym włoscy producenci mogą
spotkać się z zagranicznymi importerami
zainteresowanymi handlem żywnością i
napojami „made in Italy”.
Poszukują agentów we Francji, Hiszpanii i
Wielkiej Brytanii.

The company, based in the Southern Italy, works
in the agro-food sector and in particular is
specialized in the foreign trade of Italian typical
agro-food products. They have developed a web
portal where Italian producers can meet the
foreign importers interested in the trading of
“made in Italy” food and beverage.
They are looking for agents in France, Spain and
UK.

23/09/2023

BOLT20220824001

Litewska firma z sektora spożywczego tworzy i
produkuje wysokiej jakości zdrowe przekąski 100% naturalne batony kolagenowe o różnych
smakach. Firma poszukuje partnerów
handlowych do pracy na podstawie umowy
agencyjnej i umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

The Lithuanian food sector company is creating
and producing high-quality healthy snacks 100% natural collagen protein bars of different
flavors. The company is looking for trade
partners to work under a commercial agency
agreement and distribution services agreement.

24/09/2023

Węgierska olejarnia produkuje oleje tłoczone na
zimno, mąki z nasion, żywność dla smakoszy i
Hungarian oil mill produces cold-pressed oils,
kosmetyki naturalne w procesie ZERO WASTE seed flours, gourmet food and natural cosmetics
poszukuje potencjalnej współpracy z
with ZERO WASTE process looking for potential
dostawcami, dystrybutorami, detalistami,
partnership with suppliers, distributors,
hurtowniami, restauracjami i osobami
retailers, wholesalers, restaurants and
prywatnymi, a także producentami w różnych
individuals, as well as producers in different
branżach, takich jak spożywczy, farmaceutyczny, industries like food, pharma, cosmetics, animal
kosmetyki, karma dla zwierząt i suplementy
food and health supplements.
zdrowotne.

14/08/2023

BOHU20220815009

