Nr oferty

BOIT20220831002

BOPL20220401004

Treść oferty (summary)

Treść oferty (ang)

Italian producer offers a wide range of highWłoski producent oferuje szeroką gamę wysokiej
quality coffee products including coffee beans,
jakości produktów kawowych w tym ziarna,
ground coffee, 100% compostable pods and
kawę mieloną, w 100% kompostowalne saszetki
capsules – and is looking for retailers and/or
i kapsułki – i poszukuje detalistów i/lub
distributors in Europe, mainly - but not
dystrybutorów w Europie, głównie - ale nie tylko
exclusively - in the hotels, restaurants, and
- w hotelach, restauracjach, oraz gastronomii
catering (i.e. HoReCa) sector.
(tj. HoReCa).

Polska południowo-zachodnia firma
The Polish south-western company specializing
specjalizująca się w pakowaniu żywności oferuje
in food packaging offers its products and
swoje produkty i wiedzę z zakresu pakowania
expertise in the field of food packaging. The
żywności. Obecnie firma dostarcza swoje
company is currently delivering its products to
produkty do zakładów przetwórstwa mięsnego i meat and fish processing companies, both in
rybnego zarówno w Polsce, jak i na kilku innych Poland and several other markets in Europe.
rynkach w Europie. Firma poszukuje partnerów
The company is looking for partners on the
na rynku europejskim do podjęcia współpracy w
European market to start cooperation under
ramach umów handlowych lub
commercial or outsourcing agreements
outsourcingowych

Data ważności

20/09/2023

20/09/2023

BOES20220831008

Hiszpańskie przedsiębiorstwo zlokalizowane w
centrum Hiszpanii zajmujące się produkcją i
komercjalizacją innowacyjnych ale także
tradycyjnych win z najwyższej półki poszukuje
dystrybutorów i agentów, celem zwiększenia
udziałów w rynku. Przedsiębiorstwo posiada
szeroką ofertę win, które pozwalają dotrzeć do
wszystkich odbiorców.

Spanish company, located in the centre of
Spain, dedicated to the production and
commercialisation of innovative but also
traditional top range wines seeks distributors
and commercial agents to increase its market
share.
The company provides a wide range of wines
that allow to reach all types of consumers.

01/09/2023

BOES20220916003

Hiszpańska firma z branży cukrowej,
specjalizująca się głównie w cukrze Panela z
Kolumbii, poszukuje umów sprzedaży w krajach
Unii Europejskiej. Cukier Panela pozyskiwany jest
przez firmę w Kolumbii, a następnie
sprowadzany do Europy, w celu jego dystrybucji
do klientów firmy. Firma rozprowadza cukier w
workach 25kg, kartonach 25kg, saszetkach 6gr
i w woreczkach typu "doypak" po 500 gr. Firma
poszukuje umów sprzedaży i klientów w Europie,
aby rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki.

A Spanish company specialized in sugars,
mainly in Panela from Colombia is looking for
sales agreements in European Union countries.
Panela is produced by the company itself in
Colombia and then the company brings it into
Europe to distribute the panela to the company
clients. The company has several formats for
this product: 25kg bags, 25kg cardboard box,
6gr sachets and 500gr doypacks. The company
is looking for sale agreements and clients in
Europe in order to help to extend its business.

16/09/2023

BOES20220921008

Hiszpańska firma poszukuje dystrybutorów
żywności i agentów handlowych, zwłaszcza
herbat i naparów w Europie. Zrównoważony
rozwój stał się podstawową wartością marki
firmy. Ich celem jest włączenie natury poprzez
uzyskanie autentycznego smaku, takiego jak
kiedyś. Sprawia, że przywołujesz wspomnienia
poprzez aromat, smak.

A Spanish company is looking for food
distributors and commercial agents, especially
for teas and infusions in Europe. Sustainability
has become the core value of the company
brand. Their aim is to let nature in by achieving
an authentic taste like it used to. Making you
recall a memory through an aroma, a flavour.

22/09/2023

BOES20220923005

Hiszpańska firma produkuje i sprzedaje olej w
sprayu 100% extra virgin o różnych smakach do
różnego rodzaju potraw. Firma poszukuje umów
dystrybucyjnych, aby wprowadzić swoje spraye
olejowe w Europie.

The Spanish company produces and
commercializes a spray oil 100% extra virging
with different flavors for cooking all types of
food and for healthy uses . It’s looking for
distributors agreements to introduce their oil
sprays in Europe.

23/09/2023

BOHR20220905004

Jedna z wiodących chorwackich marek w
produkcji batonów orzechowych,
skoncentrowana na wyselekcjonowanych i
przetestowanych składnikach, poszukuje
dystrybutorów do sprzedaży swoich produktów w
krajach UE.

One of the leading Croatian brands in the
production of nutty bars, focused on selected
and tested ingredients, is looking for
distributors to market its products in the EU
countries.

05/09/2023

BOIS20220923009

Islandzka firma produkująca suplementy diety
szuka dystrybutora w Niemczech i Wielkiej
An Icelandic company, producing food
Brytanii, który zajmuje się dystrybucją do
supplements, is looking for a distributor in
sklepów zdrowotnych w Niemczech i Wielkiej
Germany and UK, that distributes to the Health
Brytanii, a także prowadzi sprzedaż online. Te
Shops in Germany and UK, and sells online as
suplementy diety pochodzą z czystych i
well. These food supplements are from pure and
naturalnych islandzkich surowców pochodzących natural Icelandic raw materials from sustainable
ze zrównoważonych zasobów, produkowanych w
resources, produced in Iceland.
Islandii.

23/09/2023

BOIT20220920021

Firma powstała z zamiarem stworzenia
Company was founded with the intention to
rzeczywistości mającej na celu wzbogacenie
create a reality aimed at enhancing the
rzemieślniczych produktów lokalnych i ich
artisanal local products and promoting them on
promocję na rynku krajowym. Od samego
the national market. From the start, the aim
początku celem było zaoferowanie
has been to offer consumers gluten-free pasta
konsumentom bezglutenowych makaronów o
with a healthy and authentic taste made from
zdrowym i autentycznym smaku, wytwarzanych
100% Italian flours and pure mountain water.
w 100% z włoskich mąk i czystej górskiej wody.
The company has evolved its approach by
Firma ewoluowała w swoim podejściu,
expanding its product range. Recently, it has
poszerzając swoją ofertę produktową. Ostatnio
begun to explore foreign markets and is looking
zaczęła eksplorować rynki zagraniczne i
for partners under distribution or commercial
poszukuje partnerów w ramach umowy
agreement.
dystrybucyjnej lub handlowej.

21/09/2023

BOLT20220912001

Lithuanian producer specializing in premium
Litewska firma specjalizuje się w produkcji
quality kettle chips production. They offer the
chipsów o jakości premium. Oferuje pierwszą na
first in the world – ADULTS ONLY 18+ Potato
świecie linię chipsów tylko dla dorosłych 18+ o
chips line with most exclusive and provoking
ekskluzywnych i prowokujących smakach, takich
flavours, such as: Bloody Mary, Hemp &
jak: Krwawa Mary, Konopie & Jalapeno,
Jalapeño, Magic Truffles and others. All our
Magiczne Trufle i in. Wszystkie produkty są
products are strictly NATURAL, without any
naturalne, bez konserwantów lub wzmacniaczy
preservatives or taste enhancers - only real
smaku - tylko warzywa i starannie wybrane
vegetables with carefully selected spices which
przyprawy pomagające odkryć warzywa.
help to rediscover the vegetables.

12/09/2023

BONL20220908003

A camel farm located in the Netherlands is
Farma zlokalizowana w Niderlandach produkuje
producing fresh camel milk. The farm is the
świeże mleko wielbłądzie. Jest jedynym
only official producer and exporter of raw camel
oficjalnym producentem i eksporterem surowego
milk in the EU. As the sales of their camel milk
mleka wielbłądziego w UE. W związku ze
to consumers is increasing in the Nordic
wzrostem sprzedaży w krajach nordyckich firma
countries, the company is now looking for
poszukuje dystrybutorów, głównie w Szwecji.
distribution partners, mainly in Sweden.

12/09/2023

BONL20220913018

Holenderskie MŚP, twórca i przetwórca
A Dutch SME, developer and processor of vegan
wegańskich i mieszanych produktów mięsnych
and blend-meat products is looking for
poszukuje dystrybutorów i rzeźników
distributors and butchers for innovative
innowacyjnych produktów dla segmentu
products for the fresh segment. A distribution,
świeżego. Dla partnerów biznesowych w
respectively manufacturing agreement is offered
Niemczech, Norwegii, Szwecji, Danii, Austrii
for business partners in Germany, Norway,
oferowana jest umowa dystrybucyjna lub
Sweden, Denmark, Austria
produkcyjna.

13/09/2023

BORO20220831005

Rumuńska firma z Transylwanii jest aktywna w Actively involved in the field of extraction and
dziedzinie ekstrakcji i obróbki minerałów
processing of zeolite minerals, a Romanian
zeolitowych. Produkuje certyfikowane
company from Transylvania is manufacturing
ekologiczne dodatki paszowe zawierające 100% ecologically certified feed additives containing
naturalne i ekologiczne zeolity. Adresowane są
100% natural & ecologic zeolites. Addressing
dla branży hodowlanej (ptaki, przeżuwacze,
the animal husbandry branch (birds, ruminants,
świnie, gołębie). Firma poszukuje
pigs, pigeons), the Romanian company is
międzynarodowych partnerów zainteresowanych looking for international partners interested in
dodatkami paszowymi w organicznej hodowli.
feed additives suitable for use in organic
Typ współpracy to umowa handlowa i/lub
farming. Cooperation envisaged is commercial
dostawy.
agreement and/ or supplier agreement.

12/09/2023

BOSI20220912012

Slovenian company is producing various sauces,
Słoweńska firma produkuje różne sosy, pasty,
spreads, salad dressings and other culinary
dresingi sałatkowe i inne kulinaria. Firma stara
delights. The company strives to use natural
się używać naturalnych surowców w
resources sustainably and sparingly. Their
zrównoważony i oszczędny sposób. Proces
production process uses environmentally friendly
produkcyjny opiera się na technikach
technologies and they strive to minimise waste
przyjaznych środowisku, minimalizujących
and reduce water and energy consumption in
odpady i zużycie wody i energii. Firma jest
order to reduce the environmental footprint. The
zainteresowana zwiększeniem portfolio klientów
company is looking to expand its portfolio of
i poszukuje nowych partnerów do umów
clients and it is looking for new business
handlowych.
partners through commercial agreements.

12/09/2023

BOSI20220930003

Słoweński mały browar opracował początkowo
na swoje potrzeby, a teraz może zaoferować
mikro i małym browarom, innowacyjne i szyte
na miarę urządzenie do szybkiego, lepszego
jakościowo butelkowania i etykietowania
butelek. Urządzenie pierwotnie było
przystosowane do małych browarów (mała skala
produkcji), ale może być przystosowane do
innych sektorów (wina, inne płyny, żywność,
kosmetyki). Firma oferuje umowę produkcyjną.

30/09/2023

BOSI20220930008

A Slovenian company from the Primorska
Słoweńska firma z regionu Primorsko,
region, the largest private coffee roastery in
największa prywatna palarnia kawy w Słowenii,
Slovenia, offers roasting and white label
oferuje palenie oraz pakowanie na zlecenie kawy
packaging of coffee to trading companies and
dla firm handlowych oraz sieci supermarketów
supermarket chains for their own brands via
pod własną marką na zasadzie umowy
manufacturing agreement. The company
produkcyjnej. Firma zapewnia wsparcie w
provides comprehensive support in accordance
zakresie dostosowania do potrzeb klienta, od
with the wishes of the customers, from the
wyboru odpowiedniej mieszanki kawy,
selection of appropriate quality coffee blends,
zaprojektowania opakowania, do pakowania i
preparation and design of personalized
dostawy na czas.
packaging, to packaging and on-time delivery.

30/09/2023

BRBG20220905005

Bułgarski producent tradycyjnych produktów
A Bulgarian producer of traditional Bulgarian
mlecznych chciałby nawiązać długoterminową
dairy products would like to start long-term
współpracę biznesową z dystrybutorami,
business cooperation with distributors,
sprzedawcami hurtowymi, producentami
wholesale sellers, food producers and other
żywności i innymi potencjalnymi klientami i
potential customers and to supply them with
dostarczać im najwyższej jakości bułgarski
premium quality of Bulgarian yogurt. The
jogurt. Firma jest zainteresowana współpracą z company is interested in cooperation with all EU
partnerami z krajów UE.
countries.

07/09/2023

BRIT20220928005

Ornella Bellia Venezia Wines to rodzinna winnica
z siedzibą w Wenecji.
Zajmujemy się produkcją wysokiej jakości win
czerwonych i białych niemusujących oraz
najwyższej jakości Prosecco.
Posiadamy 70 hektarów winnic między
obszarem winiarskim zwanym Venezia DOC a
wzgórzami Conegliano-Valdobbiadene, a nasza
sprzedaż skoncentrowana jest na bary i
restauracje.
Sprzedajemy nasze wina w północnych i
środkowych Włoszech oraz w ponad 14 krajach
w Europie i za granicą.

28/09/2023

A Slovenian small craft brewery has developed
for its needs and now offers to other microbreweries and small beer producers innovative
and customer-tailored devices for faster, betterquality bottling and labeling of beer bottles. The
devices are primarily adapted to the needs of
small breweries (small scale volume production)
but can be customized also for other industries
(wine, other liquids, food, cosmetics). The
company offers manufacturing agreement.

Ornella Bellia Venezia Wines is a family-owned
estate winery based in Venice.
We produce high quality red and white still
wines as well as premium quality Prosecco.
We own 70 hectares of vineyards between the
wine area denominated Venezia DOC and the
hills of Conegliano-Valdobbiadene and we focus
our sales in bars and restaurants.
We sell our wines in north and central Italy and
in more than 14 countries in Europe and
oversea

BRUA20220929019

The Ukrainian company is interested in
Ukraińska firma jest zainteresowana
expanding the range of refreshing drinks from
rozszerzeniem rynku dla swoich odświeżających
apple juice.
drinków na bazie soku jabłkowego. Firma
Now the company is actively produced the
produkuje soki bezpośrednio z tłoczenia jabłek.
directly pressed apple juice. As part of its
Jako część planu na zwiększenia
growth strategy into new international markets,
internacjonalizacji firmy, poszukiwani są
the company would like to find experienced
doświadczeni producenci cydru zainteresowani
cider producers who would be interested in
produkcją i marketingiem jej produktów na
manufacturing and marketing its products
zasadzie licencji.
under licence.

29/09/2023

