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 BOJP20220914004

Japońska firma wynalazła technologię, która 
pozwala na recykling materiału odrzuconego, 

usieciowanego polietylenu poprzez 
przekształcenie go w zwykły materiał 

polietylenowy. Firma z powodzeniem opracowała 
własny sprzęt do przetwarzania z wytłaczarką 

dwuślimakową, który wprowadza w życie 
technologię recyklingu materiałów. Firma 

poszukuje partnera na terenie UE, 
zainteresowanego sprzętem i jego technologią 

wbudowaną oraz chciałby nawiązać współpracę 

w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych.

A Japanese company has invented a technology 
that allows for the material-recycling of 
discarded crosslinked polyethylene by 

transforming it into ordinary polyethylene 

material. The company has successfully 
developed in-house twin-screw extruder 

processing equipment which puts the material-
recycling technology into practice. The company 
is looking for a partner in the EU, interested in 
the equipment and its embedded technology, 

and would like to cooperate under a distribution 

services agreement.

20/09/2023

BOBE20220912015

Belgijska firma z branży jubilerskiej, mody i 
dóbr luksusowych poszukuje dystrybutorów, 

agentów lub przedstawicieli. Firma oferuje 
szeroki zakres biżuterii inspirowanej unikalnymi 

rodowymi symbolami afrykańskimi.

A Belgian company active in the field of jewelry, 
fashion and luxury is looking for distributors, 

agents or representatives. The company offers a 
wide range of fine jewelry inspired by unique 

ancestral African symbols.

12/09/2023

BOBG20220919012

Bułgarska firma działająca w obszarze 

sprzedaży jednorazowych waporyzatorów, która 
wypracowała sposób na szybką i skuteczną 

penetrację na rynkach zagranicznych, poszukuje 
partnerów do wsparcia sprzedaży w ramach 

umowy handlowej

A Bulgarian company acting in the field of 

disposable vapes sales, which has developed a 
method for a quick and effective penetration on 

foreign markets, is looking for partners to 
support its sales under commercial agreement

19/09/2023

BOCZ20220927008

Czeska firma skupiona na produktach dla dzieci, 

głównie łóżeczka, produkty edukacyjne 
Montessori, itp. poszukuje partnera 

dystrybucyjnego lub agenta z doświadczeniem 
na tym rynku. Najlepszą opcją byłby silny 

partner e-commerce, który jest już na rynku 

zagranicznym.

Czech company focused on children's products, 
mostly beds, montessori educative products etc. 
is looking for a distribution partner or an agent 

with an experience with the market. The best 
option would be a strong e-commerce partner 

that is already on the foreign market.

27/09/2023

BODE20220905002

Aktywne stosowanie klejów staje się szybko 

rosnącym trendem w sektorze przemysłowym. 
Zalety technologii klejenia są oczywiste: jest 

lekka, czysta i przede wszystkim bezpieczna. 
Dzięki precyzyjnej sile klejenia poszczególne 

elementy są sklejane sprawnie i z niespotykaną 
dotąd dokładnością, zapewniając klientom 

najlepsze możliwe rozwiązania. Od produkcji 

klejów po integrację procesów.

The active use of adhesives is becoming a 

rapidly growing trend in the industrial sector. 

The advantages of adhesive technology are 
clear: it is light, clean and above all safe. 
Thanks to the precise adhesive strength, 

individual components are bonded efficiently 

and with unprecedented accuracy, ensuring 
customers receive the best possible solutions. 

From adhesive manufacturing to process 
integration.

  15/09/2023

BODE20220928006

Niemiecka firma jest producentem 

innowacyjnych i skutecznych produktów do 
produkcji roślinnej, żywienia zwierząt, hodowli 

zwierząt i akwakultury. Firma poszukuje 
dystrybutorów swoich produktów. Firma 

przewiduje współpracę w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych.

A German company is a producer of innovative 

and effective products for crop production, 
animal nutrition, animal husbandry, and 

aquaculture. The company is searching for 
distributors of its products. The company 

envisages a cooperation under a distribution 
services agreement.

28/09/2023



BOGR20220927005

Grecka firma proponuje szeroką gamę 
produktów wykorzystujących naturalne składniki 

z ekstraktów roślinnych, oliwy z oliwek, 

certyfikowanego aloesu, oleju arganowego, 
konopi, oślego mleka i kokosa.

Firma ma siedzibę na Krecie i poszukuje 
długoterminowego partnerstwa z uznanymi 

dystrybutorami specjalizującymi się w 

dystrybucji kosmetyków naturalnych w Europie i 
poza nią w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.

The Greek company proposes a wide range of 
products using natural ingredients from plant 

extracts, healing botanical, olive oil, certified 
aloe vera, argan oil, cannabis, donkey milk and 

coconut.
The company is based on Crete and is looking 
for long term partnerships with established 

distributors specializing in the distribution of 
natural cosmetics in Europe and beyond under 

distribution services agreement.

27/09/2023

BOIT20220927022

Włoskie MŚP, specjalizujące się w 
projektowaniu, inżynierii i produkcji sprzętu do 

fizjoterapii, opracowało urządzenie 
elektromedyczne do fizykoterapii zaprojektowane 

do wykrywania i prezentowania w formie 
graficznej potencjałów powierzchniowych, które 

są przekazywane przez włókna nerwowe.

Bazując na stabilnej i silnej pozycji na rynku 
włoskim, firma poszukuje umów agentów 

handlowych i dystrybutorów w Europie i poza 
nią.

An Italian SME, specialised in designing, 
engineering and manufacturing of equipments 

for physiotherapy, has developed a double-
channel electromyographic biofeedback, an 
electromedical device for physical therapy 

designed to detect and present in graphic form 
the surface potentials that are transmitted by 

the nerve fibers.
Based on a stable and strong position on the 

Italian market, the company is looking for 
commercial agents and distributors agreements 

in and outside Europe.

27/09/2023

BOIT20220928011

Włoskie MŚP zlokalizowane w Rzymie 

specjalizuje się w projektowaniu, inżynierii, 
rozwoju i produkcji urządzeń elektromedycznych 
do fizjoterapii. Firma opracowała innowacyjne 

urządzenie do fizykoterapii w zakresie 
hipertermii.

W oparciu o stabilną i silną pozycję na rynku 
włoskim, firma poszukuje komercyjnych umów 

agencyjnych/dystrybucyjnych z agentami 

handlowymi i/lub dystrybutorami w Europie i 
poza nią.

An Italian SME located in Rome is specialised in 

designing, engineering, developing and 
manufacturing of electro-medical equipments 
for physiotherapy. In particular, the company 

has developed an innovative device for physical 
therapy for hyperthermia.

Based on a stable and strong position on the 
Italian market, the company is seeking 

commercial agency/distribution agreements 

with commercial agents and/or distributors in 
and outside Europe.

28/09/2023

BOJP20220920002

Japońska firma specjalizująca się w produkcji 
urządzeń wspomagających magnez oferuje 

swoje usługi unijnym firmom z tego sektora. 
Magnez jest znany ze swojej wytrzymałości, ale 
dzięki wiedzy i umiejętnościom japońskiej firmie 

udało się nim manipulować i opracowała 

własną markę stelaży do lasek i wózków 
inwalidzkich. Firma oferuje swoje know-how w 

zakresie produkcji oryginalnego sprzętu w 
formie umowy produkcyjnej, outsourcingowej 

lub podwykonawczej

A Japanese company specialized in the 
production of magnesium assistive devices is 
offering its services to EU companies in this 

sector. Magnesium is notorious for its 

toughness, but through expertise and skill the 
Japanese company managed to succeed in 

manipulating it and developed its own brand of 
frames for canes and wheelchairs. The company 
is offering its know-how for original equipment 

manufacturing under the form of a 
manufacturing, outsourcing, or subcontracting 

agreement.

20/09/2023

BOKR20220926003

Koreańska firma specjalizująca się w 

funkcjonalnych probiotykach wykazała, że 
szczep wyizolowany z tradycyjnych 

fermentowanych warzyw skutecznie obniża 

poziom cukru we krwi i hemoglobiny glikowanej 

2 godziny po posiłku u pacjentów w stanie 

przedcukrzycowym. Te probiotyki mogą być 
świetnymi składnikami suplementów diety lub 

funkcjonalnej zdrowej żywności. W ramach 
umów dystrybucyjnych lub agencyjnych, 

poszukiwanym partnerem jest dystrybutor w 

Europie lub producent dodający surowce do 
gotowych produktów.

A Korean company specialized in functional 

probiotics demonstrated that a strain isolated 
from traditional fermented vegetables is 

effective in lowering blood sugar and glycated 
hemoglobin 2 hours after a meal in pre-diabetic 

patients. These probiotics can be great 
ingredients in dietary supplements or functional 

health foods. Under the distribution or 

commercial agency agreements, the sought 
partner is a distributor in Europe or a 

manufacturer that adds raw materials to 
finished products.

26/09/2023



BOLT20220901002

Nowa marka litewska, która powstała w 2021 

tworzy komfortowe i stylowe siedziska dla psów 
i kotów stanowiące ładny element wyposażenia 
wnętrza, poszukuje dystrybutorów na oferowane 

przez siebie produkty (sklepów zoologicznych, 
hoteli dla zwierząt, sklepów weterynaryjnych, 

itp.)

 It is a new Lithuanian brand, that started in 
2021. Creating comfort for pets, manufacturing 
stylish dog and cat beds to become a nice piece 

of the interior. The company is looking for 
distributors for its production (pet stores, pet 

hotels, vet shops, home design centers and etc.).

01/09/2023

BONL20220901015

Holenderskie MŚP dostarcza techniczne tkaniny 

zewnętrzne i specjalizuje się w tkaninach 
technicznych do zastosowań na zewnątrz. 
Najważniejszą właściwością tkaniny jest 
trwałość koloru charakterystyczna dla 

zastosowań zewnętrznych. Holenderskie MŚP 

poszukuje umowy agencyjnej z agentami, którzy 
mają dostęp do producentów mebli ogrodowych, 
poduszek, materacy, tapicerki, łodzi, kamperów, 

przyczep kempingowych i ochrony 
przeciwsłonecznej (żagiel przeciwsłoneczny).

A Dutch SME supplies technical outdoor fabrics 
and is specialized in technical fabrics for 

outdoor living applications. Most important 
property of the fabric is the colour fastness 
characteristic for outdoor applications. The 

Dutch SME is looking for an agency agreement 
with agents that have access to manufacturers 
of outdoor garden furniture, cushions, pillows, 
mattresses, upholstery, boat, campers, caravan 

and sun protection industries (shade sail).

  05/09/2023

BONL20220926004

Holenderska firma specjalizuje się w ulepszaniu 
i dystrybucji suplementów diety. Firma posiada 

szeroką gamę suplementów diety i chce 

rozszerzyć swoją działalność na arenie 
międzynarodowej, najlepiej w Chinach, Brazylii i 

Indiach, i poszukuje partnerów handlowych. 
Przewidywana jest umowa handlowa.

A Dutch company specialized in development 
and distribution of dietary supplements. The 

company has a wide range of dietary 
supplements with the highest percentages 

macromolecular building blocks and natural 
flavours. The company wants to extend its 

business internationally, preferably in China, 
Brazil, and India and is looking for commercial 

partners. A commercial agreement is 

envisioned.

26/09/2023

BORO20220916005

Ta rodzinna rumuńska firma specjalizuje się w 
produkcji ręcznie robionych wyrobów 

dekoracyjnych z gliny (np. kubki, czarki, miski, 
biżuteria). Firma stosuje oryginalną technologię, 

wykorzystując bardzo dobrej jakości 
glazury/szkliwo, w celu uzyskania jak 

najlepszych efektów kolorystycznych. Chcąc 

pozyskać nowe rynki dla swoich produktów, 

firma poszukuje partnerów zagranicznych do 
współpracy w ramach umowy dystrybucyjnej.

A family company from Romania is specialized 
in the production of decorative handmade 

products using clay as row material. The 
company is applying original technology. The 

products are decorated by glazers of very good 
quality in order to obtain the best color effects. 
The company is highly interested in entering 

foreign markets and is looking for foreign 

partners in order to cooperate under a 
distribution agreement.

16/09/2023

BORO20220928016 

Rumuńska posiada doświadczenie w zakresie 
dostawy produktów stacjonarnych, biurowych 

oraz edukacyjnych oraz przeznaczonych do 
rękodzieła pod własną marką. Rumuńska firma 

poszukuje możliwości zawarcia partnerstwa na 
zasadzie umowy komercyjnej w celu zwiększenia 

swojego portfolio firm w każdej wielkości.

The Romanian enterprise has a relevant 
experience in supplying stationery and office 
products, educational and craft item under its 

own brand.

The Romanian SME is seeking to establish new 
partnerships under the form of commercial 

services agreements and to increase its portfolio 
with international enterprises of any size. 

28/09/2023

BORO20220928019

Rumuńska firma posiada doświadczenie w 
projektowaniu i produkcji ręcznie robionej 

ceramiki domowej takiej jak misy na owoce, 
talerze, świeczniki, wazy i inne dekoracje 

wnętrzarskie. Produkty są wykonane ręcznie i 
malowane w unikalne i oryginalne wzory. 

Rumuńska firma poszukuje możliwości 
poszerzenia portfolio o firmy międzynarodowe 
do zawarcia długoterminowej współpracy na 

zasadzie umowy komercyjnej.

The Romanian enterprise has expertise in 
designing and manufacturing handmade 

domestic ceramics including fruit bowls, plates, 

candle holders, vases and various interior 

decorations. Products are handmade and are 
painted manually in unique and original 

designs.
The Romanian SME is now looking forward to 

increase its portfolio with international 

enterprises and to establish a long-term 
collaboration under commercial agreements. 

28/09/2023



BOSI20220920001

Firma poszukuje galerii i muzeów, szkół lub 
innych instytucji edukacyjnych oraz firm, które 
chcą być inkluzywne i przekształcać swoje treści 

w obrazy cyfrowe (interaktywne, wielozmysłowe, 
cyfrowe), dostępne również dla osób 

niewidomych.

The company is looking for galleries and 

museums, schools or other educational 
institutions, and businesses that want to be 
inclusive and transform their contents into 
digital pictures (interactive, multi-sensory, 

digital content) which are accessible also to the 

blind.

21/09/2023

BOSI20220926002

Słoweńska firma oferuje systemy filtracji 
powietrza, urządzenia technologiczne stosowane 

w górnictwie, sprzęt do materiałów izolacyjnych, 
sprzęt do pieców szklarskich oraz urządzenia do 

transportu i magazynowania materiałów 
sproszkowanych.

Firma chce poszerzyć portfolio swoich klientów i 
poszukuje nowych partnerów biznesowych 

poprzez umowy handlowe.

Slovenian company offers air filtration system, 
technological equipment used in quarries and 

for separations, equipment for the insulation 
material industry, glass furnace equipment, and 

equipment for transporting and storing 
powdered material.

The company would like to expand its portfolio 
of clients, and it is looking for new business 
partners through commercial agreements.

26/09/2023

BOSI20220930011

Słoweński producent z ponad 20 letnią tradycją 

w produkcji innowacyjnych systemów 
ogrzewania - bojlerów i piecyków na pellet, 
bojlerów zgazowujących drewno oraz pomp 

ciepła - do użytku komercyjnego oraz 
domowego poszukuje dystrybutorów w 

Niemczech, Hiszpanii i Portugalii na zasadzie 

umowy dystrybucyjnej. Zaletami ich produktów 

jest ich budowa, która zapobiega niepotrzebnym 
startom energii i tworzy optymalne warunki do 

transferu gazu do wody.

The Slovenian manufacturer, with over 20 years 

tradition in manufacturing innovative heating 
systems - pellet boilers and pellet stoves, wood 

gasification boilers and heat pumps - for 
commercial and domestic use is looking for 
distributors in Germany, Spain and Portugal 

under distribution services agreement. The 

advantage of their products is structural design 

that prevents unnecessary losses of energy and 
creates optimal conditions for the transfer of 

flue gases to water.

30/09/2023

BOUA20220901003

Przedsiębiorstwo ukraińskie zaopatrujące w 

szeroką gamę różnych produktów (odsysanie, 
urządzenia filtrujące, dmuchawy przemysłowe 

uważane za aspirujące) odpowiadających 

europejskim standardom i normom poszukuje 
partnerów.

Ukrainian Company which supply the full range 

of products (aspiration, filtering equipment, 
industrial blowers, that considered to be 

aspiration) that correspond to European 
standards and norms is looking for partners.

01/09/2023

BOUA20220918002

Firma z siedzibą w Kijowie na Ukrainie 

opracowała i wyprodukowała modele urządzeń 
do śrutowania i przygotowania powierzchni 

produktów, a także urządzeń do malowania i 

suszenia różnych powłok - podkładów, lakierów, 

farb, powłok termicznych itp. Firma specjalizuje 
się w rozwijaniu produktów i wykonawstwie 
kompleksowego wyposażenia dla obszaru 

lakierniczego - kabiny lakiernicze, śrutownicze, 
do mycia i suszenia, przygotowania do komór 

malarskich, urządzenia dźwigowe i 
transportowe.

Company based in Kyiv, Ukraine. It has 

developed and produced models of equipment 
for blasting and preparing surfaces of products, 

equipment for painting and drying various 

coatings - primers, varnishes, paints, thermal 

coatings, etc. Ukrainian company specializes in 
the development and manufacture of a complex 

of equipment for the painting area - spray 
booths, blasting booths, washing, drying, 

preparation for painting chambers, lifting and 

transport equipment.

18/09/2023

BRBE20220929020 

Belgijska firma komercyjna poszukuje wyłącznej 

umowy dystrybucyjnej lub umowy przejęcia. 
Firma posiada silną sieć współpracy w zakresie 

wewnętrznych i zewnętrznych produktów 
wykończeniowych i szuka producenta 

innowacyjnych produktów w ramach obu tych 

rodzajów umów. Specjalnością firmy jest rozwój 
biznesu i sprzedaży oraz promocja marki ww. 

zakresie na rynku europejskim. 

A Belgian commercial company is looking for an 
exclusive distribution agreement or an 

acquisition agreement.
This company has a strong network in the 

interior & exterior finishing products and looks 
for a manufacturer of innovative products and 

this for both type of agreements.
The expertise is the business & sales 

development, the brand promotion and this 
within the European market.

29/09/2023



BRDK20220922002

Duńska firma rozpoczynająca działalność z 
własną marką „By Vallentin” jest na dobrej 
drodze do założenia sklepu internetowego 

sprzedającego świece zapachowe (i kolorowe 
szklanki) oraz inne produkty. W związku z tym 

poszukuje producentów świec zapachowych (w 
kieliszkach) oraz innych produktów m.in. 

patyczki zapachowe.
Ze względów logistycznych preferowani są 

producenci europejscy. 

A Danish start-up company with her own brand 
"By Vallentin" is on her way to establishing a 
web shop selling scented candles (and colored 
glasses) as well as other welfare products. She 

is therefore searching for manufacturers of 

scented candles (in glasses) and other welfare 
products, e.g. scent sticks.

For logistic reasons, there is a preference for 
European manufacturers. See model photos of 

scented candles and glasses.

22/09/2023

BRGR20220916011A

Grecka firma technologiczna typu start-up, 
działająca w branży minerałów i metali 

przemysłowych, materiałów i energii, poszukuje 

wielu źródeł materiałów odpadowych, takich jak 
pozostałości boksytu, pozostałości z hutnictwa 

oraz z cegły i dachówki jak również inne odpady 
rozbiórkowe, odpady szklane i popiół lotny ze 

spalania biomasy. Wymagana forma współpracy 

to porozumienie o udzielenie zamówienia. 
Ponieważ poszukiwane są odpady z przemysłu 
wydobywczego i budowlanego, grecka firma 

poszukuje producentów lub firm zajmujących się 

recyklingiem pożądanych materiałów 

odpadowych. Grecka firma chciałaby pozyskać 
odpady do wykorzystania w testowaniu procesu 

produkcyjnego.

Greek start-up technological company is 
working in the fields of industrial minerals & 

metals, materials and energy. The company is 
looking for multiple sources of waste materials 
such as bauxite residue, residue from metal-
making or steel industry, bricks & tiles and 

other demolishing waste, glass waste and fly 

ash from biomass incineration. The company 
needs to have a procurement agreement. 

16/09/2023

BRHR20220902007

Przedmiotem działalności firmy jest głównie 

sprzedaż detaliczna i hurtowa farb, lakierów 
oraz wszelkich akcesoriów towarzyszących, 
materiałów szlifierskich i skrawających, 

narzędzi ręcznych i elektrycznych, zaopatrzenia 
w wodę, sprzętu i wyposażenia BHP. We 

wszystkich branżach świadczona jest bezpłatna 
usługa kolorowania maszynowego, a 

mianowicie: farby ściennej do wnętrz, lakieru do 

drewna i metalu, farby do betonu oraz farby i 
tynku elewacyjnego. Inne oferowane usługi 

obejmują wykonanie kluczy i grawerowanie 

tabliczek.

Activity of the Company is mainly retail and 
wholesale of paints, varnishes and all 

accompanying accessories, grinding and cutting 
materials, hand and electric tools, water 

supplies, hardware and equipment for safety at 

work. In all branches, a free machine color 
tinting service is provided, namely: interior wall 

paint, wood and metal varnish, concrete paint, 
and facade paint and plaster. Other services on 

offer include key making and plate engraving.

02/09/2023

BRIT20220901010

Włoska firma specjalizująca się w zapobieganiu 

zagrożeniom poszukuje producenta 
innowacyjnych sejfów certyfikowanych 

europejskimi normami bezpieczeństwa w celu 
włączenia nowej marki na rynek włoski w 
oparciu o umowę na wyłączną dystrybucję.

Założona w 1992 roku włoska firma, 
zlokalizowana w południowym centrum kraju, 

jest liderem w całym kraju na rynku aktywnych 
i pasywnych zabezpieczeń w sektorze złotniczym 

i bankowym.

An Italian company specialized in risks 
prevention is looking for a manufacturer of 

innovative safes certified to European safety 
standards for the inclusion of a new brand in 

the Italian market with an exclusive distribution 

agreement.
Established in 1992, this Italian company, and 
located in the south center of the country, is a 
leader company throughout the country in the 

active and passive security market in the 

goldsmith and banking sector. 

01/09/2023


