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 	BOBG20220920003

 Bułgarska firma z doświadczeniem w tworzeniu 
platform oprogramowania informacyjnego dla 

interaktywnych baz danych oferuje swoje usługi. 
Platforma programowa z interaktywną bazą 

danych ma zastosowanie w dziedzinie turystyki, 
obiektów i usług związanych z turystyką, takich 
jak: atrakcje kulturalne i historyczne, miejsca do 

jedzenia, noclegi, usługi rozrywkowe i 
logistyczne itp. Poszukiwane są firmy które chcą 

nabyć oprogramowanie i zaktualizować bazę 
danych na poziomie krajowym, aby można było 

ją umiędzynarodowić i szeroko wykorzystać.

A Bulgarian company with experience in the 
development of information software platforms 
for interactive databases offers its services. The 
software platform with an interactive database 
is applicable in the field of tourism, tourism-
related objects and services, such as: cultural 

and historical attractions, places to eat, 
accommodation, entertainment and logistics 

services, etc.

20/09/2023

 	BOPL20220401002

Firma zlokalizowana w południowo-zachodniej 
Polsce poszukuje firm zainteresowanych 

tworzeniem aplikacji mobilnych i rozwiązań 
programistycznych opartych na ich działalności 
biznesowej lub potrzebach branżowych. Firma 

chciałaby poszerzyć dotychczasowy zasięg 
rynkowy poprzez nawiązanie współpracy z 
firmami z rynków zagranicznych w ramach 

umów outsourcingowych..

A company located in south-west Poland seeks 
companies interested in creating mobile 

applications and software solutions building 
from their business activity or industry needs. 
The company would like to broaden current 

market reach by entering into cooperation with 
companies from foreign markets under 

outsourcing agreements.

20/09/2023

 BOIT20220912006

Włoska firma z branży marketingu cyfrowego 
jest innowacyjną agencją internetową 

dostarczającą dynamiczne strategie procesów 
cyfryzacji, marketingu sieciowego, reklamy 

online, zarządzania mediami społecznościowymi, 
analizy dużych zbiorów danych, identyfikacji 

marki i innowacji cyfrowych (web 3.0) klientom 
zainteresowanym zwiększeniem udziału 

rynkowego. Firma poszukuje partnerów do 
współpracy w ramach umów handlowych i 

podzlecenia.

The Italian digital marketing company is an 
innovative web agency providing dynamic 
strategies for digitalisation processes, web 
marketing activities, business development, 

online advertising, social media management, 
big data analytics, brand identity and digital 

innovation (web 3.0) to client companies 
interested in increasing their market share. The 

company is seeking opportunities to build 
relationships under commercial and outsourcing 
agreements with partners in Europe and outside 

Europe.

12/09/2023

 BOUA20220919006

Firma informatyczna z siedzibą w Dnieprze na 
Ukrainie, dobrze zarządzana od 2010 roku, 

współpracuje z klientami ze Szwecji, Niemiec, 
USA, Kanady, Włoch, Polski, Grecji, Hiszpanii, 
Danii i Szwajcarii. Świadczy pełen cykl usług 
programistycznych: od marketingu i audytu 

technicznego po wdrożenie i dalszą realizację 
strategii marketingowej. Firma jest otwarta na 
współpracę z dużymi i średnimi firmami, opartą 

o dowolną formę umów outsourcingowych 
(usługi i personel) czy podwykonawczych.

IT company with head office in Dnipro, Ukraine, 
well-run since 2010. The Company is working 
with Sweden, Germany, USA, Canada, Italy, 

Poland, Greece, Spain, Denmark, and 
Switzerland customers. It provides a full cycle of 
software development services: from marketing 

and technical audit up to deployment and 
further implementation of marketing strategy. 
Open for collaboration with large and medium 

companies by using any outsourcing, 
subcontract, and out stuffing agreements.

19/09/2023

BOBA20220921009

Firma ICT specjalizuje się w rozwiązaniach i 
usługach IT, w szczególności w tworzeniu stron 

internetowych.
Ich aplikacje informatyczne są wykorzystywane 
w różnych sektorach: nieruchomości, zdrowia, 

turystyki, tekstyliów, metali, drewna, energetyki 
itp.

Firma chce poszerzać portfolio klientów, a 
nowych partnerów biznesowych poszukuje 
poprzez umowy handlowe. Tworząc strony 
internetowe, firma podąża za najnowszymi 
trendami. Ich rozwiązania informatyczne są 

nowocześnie zaprojektowane i zoptymalizowane 
dla wszystkich urządzeń.

ICT company specialized in IT solutions and 
services, especially in web development.

Their IT applications are used in various sectors: 
real estate, health, tourism, textile, metal, wood, 

energy, etc.
The company would like to expand its portfolio 
of clients, and it is looking for new business 

partners through commercial agreements. The 
company is following the latest trends when 
they create websites. Their IT solutions are 
modernly designed and optimized for all 

devices.

21/09/2023



BOBE20220913006

Belgijska firma jest agencją internetową 
wyspecjalizowaną w e-handlu, aplikacjach 
webowych, rozszerzaniem i zarządzaniem 

projektami webowymi. Firma oferuje usługi 
podwykonawstwa partnerom mającym projekt 
cyfrowy lub potrzebujących rozwoju aplikacji 
webowych i mobilnych. Potencjalni partnerzy 

mogą być także agencjami internetowymi 
chcącymi podzlecić realizację projektów. Firma 

poszukuje też agentów handlowych.

The Belgian company is web development 
agency specialised in e-commerce, custom web 
application, website extension and web project 

management. The company is offering 
subcontracting services or outsourcing services 
to companies having a digitalization project or 
needs to develop web and mobile applications. 
Potential partners could also be web agencies 

looking to subcontract some projects. The 
company is also looking for commercial agents.

13/09/2023

BOBE20220913011

Belgijska firma specjalizuje się w cyfrowej 
transformacji w sektorze zdrowia 

(oprogramowanie, usługi). Proponuje usługę 
relokacji do bezpiecznego przesyłania danych 

medycznych do nowego lekarza w nowym kraju 
w Europie. Firma poszukuje sprzedawców do 

umów agencji handlowych oraz firm 
dostarczających usług relokacji do 

międzynarodowych korporacji, oferując umowy 
podzlecenia lub agencji handlowych.

The Belgian company is specialised in digital 
transformation in health (software, services). It 

proposes a relocation service for moving 
medical records safely to a new doctor at a new 
destination in Europe. The company is looking 

for resellers under commercial agency 
agreement and also for companies providing 

relocation services to international corporations, 
offering outsourcing agreement or commercial 

agency agreement.

13/09/2023

BOBG20220801043

Startup w UE poszukuje partnera zdolnego do 
monetyzacji oprogramowania i projektowania 

doświadczeń użytkownika, aby ukończyć 
wieloplatformową aplikację, która wizualizuje 
historyczne dane pogodowe. Możliwość jest 

oferowana podmiotowi zdolnemu do 
identyfikacji kanałów ekonomicznych, a także 

projektowania interfejsu użytkownika dla 
popularnych platform oprogramowania i 

urządzeń przenośnych.

Startup in EU seeks partner capable to carry out 
software monetization and user experience 

design to complete the cross-platform 
application that visualizes historical weather 
data. The opportunity is being offered for an 
entity capable to identify economical channels 
and also user interface design for common 

software platforms and handhelds.

15/09/2023

BOBG20220920020

Bułgarska firma z wyposażonym studiem 
cyfrowym oferuje usługi w zakresie digitalizacji 

taśm filmowych 16/35 mm, kaset wideo, 
skanowania strukturalnego i kolorowego 3D, 

modelowania i inżynierii 3D, druku kolorowego 
3D z filamentu PLA, fotografii dronowej, 

fotografii 360 stopni, wirtualnej tworzenie 
wycieczek, obróbka zdjęć i filmów, projektowanie 

graficzne, pre-print, druk cyfrowy. 
Firma poszukuje nowych klientów i partnerów 
projektowych, którzy są przystosowani do pracy 

ze zdalnym dostępem.

A Bulgarian company with an equipped digital 
studio offers services for the digitization of 
16/35 mm film strips , video cassettes, 3D 

structural and color scanning, 3D modeling and 
engineering, color 3D printing with PLA 
filament, drone photography, 360 degree 

photography, virtual tour creation, photo and 
video processing, graphic design, pre-printing, 

digital printing. 
company is looking for new clients and project 

partners that are suitable for working with 
remote access.

20/09/2023

BOES20220906011

Hiszpańska firma specjalizująca się w 
rozwiązaniach sztucznej inteligencji stosujących 
przełomowe i elastyczne techniki do każdego 

projektu, poprzez sprawną metodologię z 
długoterminową wizją. Rozwiązania są 

wartością dodaną dla klientów, ułatwiają im 
codzienne funkcjonowanie dzięki optymalizacji 
procesów i automatyzacji zadań, polepszają ich 

efektywność. Firma poszukuje partnerów do 
umów podwykonawstwa.

Spanish company specialized in Artificial 
Intelligence and Business Intelligence solutions 
use disruptive and flexible technology for each 
project, through an agile methodology, but with 
a long-term vision. Its solutions provide added 
value to its customers, facilitating their day to 

day thanks to the optimization of processes and 
the automation of tasks, improving their times 
and helping them to be more efficient. The firm 

is looking for partners opened to 
subcontracting/outsourcing agreements.

12/09/2023



BOHR20220907005

Chorwacka firma świadcząca usługi 
dostarczania treści cyfrowych opracowała 

innowacyjne globalne systemy równoważenia 
obciążenia serwerów, które mierzą odległość 

sieciową między klientem a serwerem 
(serwerami) i, w połączeniu z innymi 

parametrami, decydują o optymalnym serwerze 
w danym momencie. Ten rodzaj równoważenia 

zapewnia również maksymalną prywatność. 
Firma poszukuje możliwości współpracy na 

podstawie umowy handlowej.

A Croatian company providing content delivery 
services has developed innovative global server 

load balancers that can directly measure 
network distance between client and server(s) 

and, in conjunction with some other 
parameters, decide on the optimal server at the 

time. This type of balancing also provides 
maximum privacy. The company is looking for 
cooperation under a commercial agreement.

08/09/2023

BOIT20220913017

Włoska firma spin-off oferuje platformę 
techniczną, zaprojektowaną i wdrożoną w formie 

aplikacji mobilnej do monitorowania i 
testowania działań QoE (Quality of Experience), 

prowadzonych przez operatorów telefonii 
komórkowej (lub operatorów wirtualnych sieci 

komórkowych). Rozwiązanie ma na celu pomiar 
kluczowych parametrów sieci i może być również 

wykorzystywane jako funkcja rozwiązywania 
problemów z obsługą klienta. Firma poszukuje 

umów licencyjnych, dystrybucyjnych i 
agencyjnych.

This Italian spin-off offers a technical platform 
which is designed and implemented on a mobile 
APP architecture for QoE (Quality of Experience) 
monitoring and testing activities carried out by 

mobile telco operators (or mobile virtual 
network operators). The solution aims at 

measuring key network parameters and can also 
be used as customer care troubleshooting 

feature. The company is looking for license, 
distribution and commercial agency agreements.

16/09/2023

BORO20220906010

Firma z południowo-wschodniej Rumunii 
zaprojektowała i rozwija  nowe rozwiązanie, 

które jednocześnie zapobiega nieuprawnionemu 
drukowaniu, kopiowaniu, skanowaniu i 
niszczeniu oraz kradzieży dokumentów 
niejawnych/poufnych. Firma poszukuje 

dystrybutorów dla swoich produktów w ramach 
umowy dystrybucyjnej.

A company from south-east Romania has 
designed and developed a new solution which 
simultaneously prevents unauthorized printing, 
copying, scanning and destruction as well as 

classified / confidential documents stealing. The 
company is looking for distributors for it's 
products under a distribution agreement.

07/09/2023

BORO20220915002

Paneuropejski dostawca usług IT z Rumunii, 
oferujący kompleksowe rozwiązania do 

projektowania, zarządzania i optymalizacji 
złożonych środowisk IT hostowanych w chmurze 

hybrydowej, poszukuje sprzedawców lub 
partnerów technologicznych, którzy mogą 
zapewnić wsparcie w dotarciu do nowych 

klientów lub rozbudować istniejące rozwiązania.

A Pan European IT Service provider from 
Romania, providing end-to-end solutions to 
design, manage and optimize complex IT 

landscapes hosted on hybrid cloud is looking for 
resellers or technology partners that can provide 

support in reaching new customers or extend 
existing solutions.

15/09/2023

BOSI20220916002

Słoweński dostawca innowacyjnej, globalnej 
platformy cyfrowej do organizacji 

zawodów/rozgrywek sportowych i prezentacji 
internetowych organizacji sportowych, poszukuje 
przedstawicieli handlowych w UE i na rynkach 

pozaeuropejskich. Znak towarowy jest 
zarejestrowany w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej 
ds. Własności Intelektualnej)  w całej UE. Firma 
poszukuje współpracy poprzez umowy licencyjne 

oraz umowy przedstawicielstwa handlowego. 

A Slovenian SME provider of an innovative 
global digital platform for the organization of 
sports competitions and the online appearance 

of sports organizations is looking for sales 
representatives in the EU and in non-European 

markets. The trademark is registered with 
EUIPO throughout the EU. The company is 

looking to cooperate through license agreements 
and commercial agency agreements.

16/09/2023

BOUA20220916017

Ukraińska firma IT to niezawodny partner 
outsourcingu oprogramowania, który poszukuje 

długoterminowej współpracy z firmami na 
całym świecie. Firma specjalizuje się w 

tworzeniu oprogramowania na zamówienie oraz 
aplikacji mobilnych, usługach projektowania 

UI/UX oraz outsourcingu specjalistów IT. 
Potencjalna współpraca powinna być zawarta na 

podstawie umowy outsourcingowej.

The Ukrainian IT company is a reliable software 
outsourcing partner that looks for long-term 
cooperation with companies worldwide. The 

company specialises in customised software and 
mobile applications development, UI/UX design 
services and outsourcing of IT specialists. The 

prospective cooperation should be concluded by 
outsourcing agreement.

16/09/2023


