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BOIT20220802012

Włoska firma krawiecka z siedzibą na Sycylii, 

będąca partnerem wielu luksusowych marek i 
posiadająca doświadczenie we współpracy 

międzynarodowej, poszukuje firm do nawiązania 
trwałej współpracy w ramach umowy 
produkcyjnej lub podwykonawstwa.

Italian tailoring company, located in Sicily, 

currently partner of many luxury brands and 
expert in international cooperation, seeks firms 
to establish a long-lasting cooperation under 
manufacturing agreement or subcontracting 

form. 

01/08/2023

BOLT20220803013

Fińska spółka kapitałowa z siedzibą na Litwie 
zajmuje się produkcją wysokiej jakości wełny 
oraz ekologicznej, regenerowanej bawełny do 

użytku domowego (koce, narzuty, pokrowce itp.). 
Firma jest zainteresowana rozwojem 

działalności za granicą w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych, jako 

podwykonawca lub producent.

The Finish capital company from Lithuania is 
involved in high-quality wool and organic, 
regenerated cotton home textile (blankets, 

throws, covers, etc.) manufacturing. The 
company is interested in developing business 

abroad under the distribution services 
agreement. It is ready to act as a subcontractor 

or manufacturer as well.

02/08/2023

BODE20220803017

Niemiecka firma jest jednym z wiodących 
producentów obrączek zaręczynowych i ślubnych 
w Europie. Posiada unikalny system sprzedaży, 

który obejmuje najnowocześniejszy konfigurator, 
umożliwiający klientom końcowym 

zaprojektowanie własnych pierścionków. Firma 

oferuje umowy licencyjne potencjalnym 
partnerom m.in. jubilerom i sprzedawcom 

detalicznym we Francji i Portugalii, 
zainteresowanym oferowaniem 

spersonalizowanych i „made in Germany” 

obrączek zaręczynowych i ślubnych.

A German company is one of the leading 
engagement and wedding ring manufacturers 
in Europe. It has a unique sales process that 

includes a state-of-the-art configurator 

enabling end customers to design their own 

rings. The company is offering licence 
agreements to partners, e.g. jewellers and 

retailers, in France and Portugal interested in 
offering customised and “made in Germany” 

engagement and wedding rings.

02/08/2023

BOBE20220818018

Belgijska firma produkuje przędzę i różne 

rodzaje dzianin bawełnianych, bawełniano-
poliestrowych i wiskozowych we własnej 

przędzalni. Firma ma siedzibę w Belgii, ale 
posiada własny zakład produkcyjny w Indiach. 
Firma szybko reaguje na zamówienia i dostawy 

oraz stara się eksportować swój asortyment 
przędz na rynek europejski. Firma poszukuje 

dystrybutorów i hurtowni w Europie.

The Belgian company produces yarn and 

different types of knitted garment cotton, 
cotton polyester and viscose yarn from their 
own spinning mill. The company is based in 

Belgium but has its own production plant in 
India. The company quickly responds to orders 

and supplies and seeks to export their yarn 
range to the European market. The company is 

looking for distributors and wholesalers in 

Europe.

18/08/2023

BOAT20220801002

Austriacka firma z doświadczeniem w 
indywidualnej produkcji tekstylnej produktów 
outdoorowych, takich jak namioty, zestawy do 

ochrony przeciwsłonecznej, wózki, torby, 

poduszki lawinowe, hamaki itp., z wyjątkiem 
odzieży, oferuje usługi prototypowania i 

zarządzania jakością na linii produkcyjnej wraz 
z azjatyckimi partnerami szwalniczymi firm 
produkcyjnych na całym świecie w ramach 

umowy o produkcję i podwykonawstwo.

 An Austrian company experienced in individual 

textile production of outdoor products like tents, 
solar protection assemblies, trolleys, bags, 

avalanche airbags, hammocks, etc., except for 
clothes, offers its prototyping and quality 

management services within the production line 

with Asian sewing partners to production 
companies worldwide under manufacturing and 

subcontracting agreement.

31/07/2023



 
	BOPL2022081900

2

Ta młoda polska marka została stworzona przez 
rodziców w oparciu o ich własne rodzicielskie 

doświadczenia. Od samego początku stawia na 
najwyższą jakość, bezpieczeństwo użytkowania 
oraz wygodę dla najmłodszych użytkowników i 

ich rodziców. Zainspirowani prostotą i 
naturalnością skandynawskiego designu lokalnie 
tworzą niepowtarzalne i bezpieczne produkty dla 

dzieci i ich rodziców. Wśród produktów znajdują 
się czapki, koce o różnej fakturze a także swetry 

i pieluchy materiałowe. Firma poszukuje 
dystrybutorów głównie z następujących rynków: 

Wielka Brytania, Norwegia, Finlandia, Szwecja, 
Rumunia, Czechy, Niemcy.

This young Polish brand was created by 
parents, based on their own parenting 

experiences. From the very beginning it focuses 
on the highest quality, safety of use and 

comfort for the youngest users and their 
parents. Inspired by the simplicity and 

naturalness of Scandinavian design, they locally 

create unique and safe products for kids and 
their parents.The company is looking for 

distributors, mainly of the following markets: 
United Kingdom, Norway, Finland, Sweden, 

Romania, Czech Republic, Germany.

18/08/2023

 
	BOUA2022081901

2

Ukraińska firma produkująca wysokiej jakości 
torebki damskie jest bardzo zainteresowana 
wejściem na rynki zagraniczne i poszukuje 

partnerów zagranicznych do współpracy w 
ramach umowy dystrybucyjnej.

A Ukrainian company focused on high-quality 

bags for women is highly interested in entering 
foreign markets and is looking for foreign 
partners to cooperate with in terms of a 

distribution agreement.s.

18/08/2023

BORO20220823003

Rumuńska firma specjalizująca się w odzieży 

dziecięcej oferuje usługi produkcyjne na 

podstawie umów z zagranicznymi producentami 
odzieży.

Rumuńska firma poszukuje producentów 

odzieży, którzy chcą uzewnętrznić proces 
produkcji linii odzieżowej. Partner musi być 

producentem odzieży dziecięcej (indoor i 
outdoor) i podać wszystkie szczegóły 

zamówienia: materiał, modele, ilość i czas 

dostawy.

A Romanian company specialized in children's 

clothing is offering manufacturing services for 
agreements with foreign producers of clothing.

22/08/2023

BRAT20220823005

Firma jest firmą handlową działającą głównie 

w branży e-commerce (B2C) i ma siedzibę w 
Austrii

Firma poszukuje producenta toreb bawełnianych 

z nadrukowanym brandingiem firmowym

Najlepszy rozmiar to 25x25 cm
Woreczki posłużą do wkładania akcesoriów do 

włosów

Firma poszukuje firmy produkcyjnej w Europie
Firma produkcyjna powinna spełniać 

następujące wymagania: wysoka jakość 
producenta, prototyp przed pierwszym 

zamówieniem, szybka realizacja i dostawa, 
długoletnia współpraca

The firm is a trading company mainly working 
in e-commerce (B2C) and is located in Austria

The company is looking for a producer of 

cottons bags with printed company branding

Best size would be 25x25 cm
The bags will be used to put hair accessoires in

The company is looking for a production 

company in Europe
The producing company should meet following 

requirements: high quality producer, prototype 
before first order, fast implementation and 

delivery, long time partnership,

24/07/2023

BOBA20220825003

Firma z Bośni i Hercegowiny zajmująca się 
produkcją tekstyliów odzieży dziecięcej i 

akcesoriów dla dzieci do lat 14 poszukuje umów 

pośredników handlowych z partnerami z 

Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Czech, aby 
rozszerzyć swój zasięg na tych rynkach. Firma 

jest jednym z wiodących producentów odzieży 
dziecięcej na rynku Bośni i Hercegowiny, 

planującym ekspansję na rynku 
międzynarodowym.

The company from Bosnia and Herzegovina 
operating in the field of textile manufacturing 

of baby clothing and accessories for children 

aged 14 and under, is looking for trade 

intermediaries agreements with partners from 
Germany, Austria, Switzerland and Czech 

Republic to expand its reach on these markets. 
The company is one of the leading producers of 

baby clothing on the market of Bosnia and 
Herzegovina, planning to expand on 

international market.

24/09/2023



BOSK20220815004

Słowacka firma zajmuje się odbiorem i 
przetwarzaniem odpadów tekstylnych z 

przemysłu motoryzacyjnego. Produkują / szyją 
różne produkty, od gumek, przez spinki do 

włosów, po torby podróżne. Poszukują 
dystrybutora swoich produktów, a jednocześnie 
oferują swoje usługi na zasadzie outsourcingu.

The Slovak company deals with the collection 
and processing of textile residues from the 

automotive industry. They produce / sew various 
products from rubber bands to hair clips to 

travel bags. They are looking for a distributor of 
their products and at the same time offer their 

services on the basis of outsourcing.

14/08/2023


