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BODE20220905003

Niemiecka firma medyczna, która zdobyła
A German innovation award winning medical
nagrodę za innowacyjność, poszukuje
company is looking for international partners,
międzynarodowych partnerów zainteresowanych
who are interested in promoting and marketing
promocją i wprowadzeniem na rynek swojego
its innovative nitrous oxide sedation treatment
innowacyjnego leku do sedacji podtlenku azotu
for patients. The device can be used in all
dla pacjentów. Urządzenie może być stosowane
medical practices, incl. dentists and hospitals,
we wszystkich gabinetach lekarskich, m.in.
where anaesthesia is not mandatory, but the
stomatologów i szpitali, gdzie znieczulenie nie
patient should remain awake and cooperative.
jest obowiązkowe, ale pacjent powinien pozostać
Training of medical staff and maintenance is
przytomny i chętny do współpracy. Wymagane
also required. Distribution and service
jest również szkolenie personelu medycznego i
agreements are sought.
konserwacja. Poszukuje się umów
dystrybucyjnych i serwisowych.

05/09/2023

BODE20220919001

Firma z południowo-zachodnich Niemiec jest
The company from the southwest of Germany is
dostawcą usług w zakresie rozwoju urządzeń
a services provider for the development of
medycznych. Oferują pełen zakres usług
medical devices. They offer the full range of
związanych z procesem rozwoju, ze szczególnym
services related to the development process with
uwzględnieniem urządzeń niemagnetycznych i
a focus on non-magnetic and magnetic
kompatybilnych z rezonansem magnetycznym w
resonance compatible devices under commercial
ramach umów handlowych i umów o
and oursourcing agreements.
zaopatrzenie.

20/09/2023

BODE20220921010

Niemiecki startup jest pierwszym
zrównoważonym dostawcą sprzętu
The German startup is the first sustainable
laboratoryjnego jednorazowego użytku.
single-use labware provider. They develop singleOpracowują produkty jednorazowego użytku z
use products from plant-based materials for
materiałów roślinnych do opracowywania leków drug and vaccine development for biotech and
i szczepionek dla biotechnologii i farmacji.
pharma. They are looking for distributors for
Poszukują dystrybutorów dla ich innowacyjnego their innovative cell culture system for mass
systemu hodowli komórkowych do masowej
expansion of adherent cells.
ekspansji komórek adherentnych.

21/09/2023

BOES20220906005

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji
materiałów stomatologicznych poszukuje
dystrybutorów takich produktów dla
laboratoriów i klinik na podstawie umowy
dystrybucyjnej.

Spanish company specialized in the
manufacture of materials for use in the dental
field is looking for distributors for these
products in laboratories and clinics under a
distribution agreement.

06/09/2023

BOIE20220919011

Irlandzka firma z branży biotechnologicznej
opracowała proces produkcji pierwszych na
świecie wolnych od zarazków jaj kurzych w
ilościach komercyjnych dla przemysłu
farmaceutycznego poszukującego możliwości
zawarcia umowy dystrybucyjnej z Europy, USA i
Brazylii.

Irish company in the biotechnology space has
developed the process of producing the world’s
first germ free chicken eggs in commercial
quantities for pharmaceutical industry seeking
distribution agreement opportunities from
Europe, USA and Brazil.

23/09/2023

BOKR20220929001

Koreański producent sprzętu medycznego
A Korean medical device manufacturer has
opracował urządzenie do rehabilitacji
developed a breathing rehabilitation device. This
oddechowej. Urządzenie pomaga pacjentom
device helps patients to strengthen and restore
wzmocnić i przywrócić prace mięśnia
respiratory muscles before and after lung
oddechowego przed i po operacji płuc. Pomaga
surgery. Also, it helps COVID-19 patients to
również, pacjentom po COVID-19 szybko
restore respiratory function quickly. The
przywrócić funkcje oddechowe. Firma szuka
company is looking for partner under
partnerów na zasadzie umowy komercyjnej w
commercial agency agreement to enter
celu wejścia na rynek europejski.
European market.

29/09/2023

BOUA20220916016

Ukraińska firma opracowała innowacyjny
produkt dla stomatologii dziecięcej. Produkt
The Ukrainian company has developed an
oparty na specyficznej aplikacji informatycznej
innovation product for kids dentistry. This
sprawia, że leczenie zębów jest skuteczniejsze i product based on a specific IT application makes
mniej stresujące zarówno dla lekarza, jak i
the teeth treatment more effective and less
pacjenta. Dodatkowo produkt przyczynia się do stressful for both the doctor and the patient. In
lepszej jakości relacji pacjentów i kliniki. Firma addition, the product increases clients loyalty to
ma na celu ekspansję na rynki krajów UE
the clinic. The company aims to expand to the
poprzez współpracę z lokalnymi partnerami,
EU countries with local partners to distribute
którzy zajmą się dystrybucją produktu i jego
and integrate the product.
integracją z docelowym rynkiem.

16/09/2023

