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BOGR20230222003

Grecka firma specjalizująca się w ziołowych 
produktach spa, a w szczególności płynnych 

solach do kąpieli, oferuje swoje produkty 
importerom-hurtownikom w ramach umów 

handlowych.

A Greek company specialised in herbal spa 
products, and in particular liquid bath salts, 

offers its products to importer-wholesalers for 
commercial agreements.

22/02/2023

BOGR20230222007

Grecka firma specjalizująca się w ziołowych 
produktach uzdrowiskowych jest zainteresowana 

znalezieniem inwestorów do nowego wkładu 
kapitału w celu zwiększenia jej mocy 
produkcyjnych i potencjału sprzedaży

A Greek company specialised in herbal spa 
products is interested in finding investors for a 
fresh input of capital to boost its production 

capacity and sales potential

22/02/2023

BOFR20230202013

Młoda francuska firma opracowała wciągający 
zestaw odnowy biologicznej w wirtualnej 

rzeczywistości — wolne od narkotyków, mobilne, 
bezprzewodowe rozwiązanie bez połączenia z 

Internetem. Firma sprzedaje swoje innowacyjne 
rozwiązanie wszystkim strukturom, które chcą w 
łatwy i szybki sposób zapewnić sesje lepszego 
samopoczucia swoim pracownikom, klientom, 
pacjentom, seniorom. Rozwiązanie obecne jest 

już we Francji w wielu szpitalach, 
przychodniach, domach spokojnej starości, SPA, 
firmie, pragnie rozwijać się na szerszą skalę.

 A young French company has developed an 
immersive virtual reality wellness kit, a drug-

free, mobile, wireless solution without an 
internet connection. The company sells its 

innovative solution to all structures that wish to 
easily and quickly provide well-being and better-

being sessions to their employees, customers, 
patients, senior residents. Already present in 
France in many hospitals, clinics, retirement 
homes, SPA, company, it wishes to develop 

more widely.

02/02/2024

BOIT20230203007

Włoska marka premium, znana na całym 
świecie od 1945 roku na profesjonalnym rynku 

Hair & Beauty, produkuje wysokiej klasy 
profesjonalny sprzęt do salonów fryzjerskich (a 
także suszarki do zaopatrzenia hoteli i klubów 

fitness). Firma ma siedzibę w Mediolanie i 
poszukuje długoterminowych partnerstw z 

uznanymi dystrybutorami sektora Hair & Beauty 
w Europie (głównie Niemcy, Austria, Francja, 
Wielka Brytania i kraje skandynawskie) oraz 

poza Europą, w ramach umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych.

 Premium Italian brand, well-known worldwide, 
since 1945 in the professional Hair & Beauty 

market, produces high-end professional 
equipment for hairdressing salons (and also 
dryers for hotel and fitness centers supplies). 
The company is based in Milan and is looking 
for long term partnerships with established 
distributors of the Hair & Beauty sector in 

Europe (mainly Germany, Austria, France, UK 
and Scandinavian Countries) and outside 

Europe, under distribution services agreement.

03/02/2024

BRDK20230206011

Założona w 2019 roku duńska firma ma obecnie 
ugruntowaną pozycję na rynku krajowym. Będąc 
wysoce profesjonalną wizażystką z ponad 20-
letnim doświadczeniem, właścicielka firmy 
stworzyła swoją unikalną markę makijażu i 

urody. W związku z zakłóceniami w łańcuchu 
dostaw firma chciałaby przenieść produkcję 
kosmetyków do makijażu z Kanady do UE i 

poszukuje podwykonawców.

Founded in 2019, the company is now well-
established in the Danish market. Being a highly 
professional make-up artist with +20 years of 

experience, the company's owner developed their 
unique make-up and beauty brand. Due to 
disruption in the supply chain, the company 

would like to move the production of its make-
up line from Canada to the EU. In this sense, 

the company is looking for a commercial 
partner in the form of a supplier.

06/02/2024

BRIT20230214020

Firma, której działalność i doświadczenie 
związane są z formowaniem wtryskowym 

tworzyw sztucznych, poszukuje współpracy na 
dostawy surowców wtórnych w celu ciągłego 
eksperymentowania z nowymi technologiami, 

nowymi metodami przetwórstwa i 
innowacyjnymi materiałami; ciągle zmieniające 
się problemy są skutecznie rozwiązywane dzięki 
dużej wiedzy na temat tworzyw sztucznych, ich 

nieskończonych zastosowań i ogromnej wiedzy w 
zakresie przetwarzania.

A company whose activities and experience are 
in the field of plastic injection moulding, is 

requesting for collaboration agreement for the 
supply of recycled materials in order to 

constantly experiment with new technologies, 
new processing methods and innovative 
materials; ever-changing problems are 

successfully solved thanks to a high knowledge 
of plastics, their endless applications and 

extreme expertise in processing.

14/02/2024



BOLV20230215012

Firma z Łotwy działa w branży nauk o życiu, 
takich jak farmacja, biotechnologie, technologie 
biomedyczne, nutraceutyki, kosmeceutyki oraz 

przetwórstwo spożywcze. Firma na arenie 
międzynarodowej świadczy usługi w zakresie 
serializacji, spraw regulacyjnych, nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii i zapewniania 

jakości produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych, suplementów diety, kosmetyków, 
biocydów, dodatków paszowych i premiksów. 
Firma poszukuje partnerów, którzy potrzebują 

pomocy w tych obszarach.

The company from Latvia is operating in the life 
sciences industry fields of pharmaceuticals, 

biotechnology, biomedical technologies, 
nutraceuticals, cosmeceuticals, food processing. 

The company internationally provides 
serialization assistance, regulatory affairs, 
pharmacovigilance and quality assurance 

services for the medicinal products, medical 
devices, food supplements, cosmetics, biocides, 
feed additives and premixtures. The company is 
seeking partners who need help in these areas.

15/02/2024

BOTR20230220010 Firma turecka produkuje czernienie chemiczne, 
pasywację, piaskowanie, gratowanie i 

znakowanie laserowe.

A Turkish company is produced chemical 
blackening, passivation, sandblasting, deburring 

and laser marking are also produced in our 
company.

20/02/2024

BOUA20230224007 

Ukraińskie MŚP posiada duże doświadczenie w 
opracowywaniu życiodajnych kosmetyków i 
produktów pielęgnacyjnych, a jego główną 

działalnością jest produkcja farmaceutyków i 
kosmetyków. Głównym celem firmy jest 

wprowadzenie na rynek zasadniczo nowej linii 
kosmetyków biologicznie aktywnych. 

Proponowana współpraca w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. Główne 
zalety: naturalne, wysokiej jakości surowce, 
certyfikowana produkcja, polityka cenowa.

Ukrainian SME, which has extensive experience 
in the development of life-giving cosmetics and 
care products, and whose main activity is the 
production of pharmaceuticals and cosmetics. 

The main goal of the company is to introduce to 
the market a fundamentally new line of 
biologically active cosmetics. Proposed 

cooperation through a distribution services 
agreement. Main advantages: natural, high-
quality raw materials, certified production, 

pricing policy.

24/02/2024

BODK20230214018

Duński producent odlewów plastikowych 
poszukuje dystrybutorów, agentów handlowych 
lub hurtowników dla swojego produktu "drain 

cleaner". Jest to unikalny, opatentowany produkt 
do skutecznego czyszczenia zatkanych odpływów 

i rur. Produkt jest szczególnie przydatny w 
sklepach z narzędziami, domach towarowych. 

Firma jest zainteresowana współpracą z 
sieciami sklepów sprzedającymi takie produkty.

A Danish manufacturer of cast plastic looking 
for distributors, sales agents or wholesalers for 
their ‘drain cleaner’ product. The drain cleaner 

is a unique, patented product for effective 
cleaning of clogged drains and pipes. The 

product is particularly suitable for hardware 
stores, department stores and the company are 

interested in cooperating with chain stores 
within these areas.

24/02/2024

BOUA20230224007

Ukraińskie MŚP posiada bogate doświadczenie w 
rozwoju  kosmetyków i produktów 

pielęgnacyjnych, a jego główną działalnością 
jest produkcja farmaceutyków i kosmetyków. 
Głównym celem firmy jest wprowadzenie na 

rynek zasadniczo nowej linii biologicznie 
aktywnych kosmetyków. Proponowana jest 

współpraca poprzez umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. Główne zalety: naturalne, 
wysokiej jakości surowce, certyfikowana 

produkcja, polityka cenowa.

Ukrainian SME, which has extensive experience 
in the development of life-giving cosmetics and 
care products, and whose main activity is the 
production of pharmaceuticals and cosmetics. 

The main goal of the company is to introduce to 
the market a fundamentally new line of 
biologically active cosmetics. Proposed 

cooperation through a distribution services 
agreement. Main advantages: natural, high-
quality raw materials, certified production, 

pricing policy.

24/02/2024

BOCZ20230224020 

Czeska firma oferuje opracowanie kontraktowe i 
produkcję nowych linii nutraceutyków, 

(farmaceutyków) lub kosmetyków w oparciu o 
nowy system dostarczania składników 

aktywnych zamkniętych w kuleczkach olejowych, 
pokrytych cząstkami stałymi. Korzyści obejmują 

precyzyjne dawkowanie i personalizację, 
zmniejszone działania niepożądane, zwiększoną 
biodostępność. Partnerzy poszukujący ulepszeń 
produktów są mile widziani. Poszukiwani są 
również partnerzy zainteresowani dalszym 

rozwojem technologii.

A Czech company offers contract development 
and manufacturing of new lines of 

nutraceuticals, (pharmaceuticals) or cosmetics 
based on a new delivery system of active 

ingredients encapsulated in oil marbles, covered 
with solid particles. Benefits include precise 
dosage and personalization, reduced adverse 
effects, enhanced bioavailability. Partners 
looking for products´ enhancement are 

welcomed. Also, partners interested in the 
technology´s further development are sought. 

29/02/2024



BOIT20230131007

Innowacyjna firma typu start-up i benefit 
produkuje nowy, innowacyjny surowców na bazie 

egzosomów roślinnych z owoców i warzyw 
pochodzących z włoskich upraw ekologicznych, 

aby zrewolucjonizować rynek produktów do 
pielęgnacji skóry i suplementów diety. Firma 

dąży do umiędzynarodowienia sprzedaży, 
dlatego poszukuje dystrybutorów lub importera, 

który prowadzi dystrybucję w aptekach lub 
online.

Innovative start-up and benefit company 
manufactures new innovative raw material 
based on plant exosomes from fruits and 
vegetables derived from Italian organic 

agriculture to revolutionize the skincare and 
nutritional supplements markets. The company 
is looking to internationalize sales and thus is 
looking for distributors or an importer who has 

distribution with pharmacies or online.

 09/02/2024

BOIT20230127012

Włoski producent pomp filtracyjnych do 
procesów galwanicznych i chemicznych z 

pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży 
metalo-mechanicznej poszukuje dystrybutorów 
zainteresowanych promocją pomp filtracyjnych i 

gwarantujących opiekę posprzedażową.

Italian producer of filter pumps for galvanic and 
chemical processes with fifty years experience in 

the metal-mechanical field is looking for 
distributors interested in promoting filter pumps 

and able to guarantee post-sales assistance. 

 09/02/2024


