
Nr oferty Treść oferty (summary) Treść oferty (ang) Data ważności 

BRFR20230216018

Aby wprowadzić na rynek swoje urządzenie 

zapobiegające poślizgowi, francuski start-up 

poszukuje doświadczonych europejskich 

dostawców i producentów.

To bring their anti-tailgating device to the 

market, the French start-up is looking for 

experienced European suppliers and 

manufacturers.

21/02/2023

BOCZ20230217005

Czeska firma oferuje logistykę i magazynowanie 

wraz z halą oraz kompleksowe rozwiązania 

wspierające partnerów przemysłowych na 

podstawie umowy outsourcingowej lub dostawcy

A Czech sheltered company offers logistics and 

warehousing including a hall and comprehensive 

support solutions to industrial partners on the 

basis of a outsourcing or supplier agreement

23/02/2023

 BOCZ20230223007

Dzięki ponad 120-letniemu doświadczeniu firma 

oferuje pełny zestaw usług w zakresie produkcji 

produktów na skalę komercyjną za 

pośrednictwem swoich aktywów fermentacyjnych 

CDMO. Niezależnie od tego, czy powstały na 

potrzeby eksperymentu laboratoryjnego, czy 

opracowanego procesu, wynalazki trafią na rynek 

w ograniczonym czasie i z odpowiednimi 

standardami jakości. Firmy poszukujące 

partnera, który rozumie, dostawcy, który działa i 

innowatora, który wykracza poza to, mogą być 

właściwym partnerem.

With > 120 years of experience, the company 

offers a complete set of services for the 

commercial-scale production of product, via its 

fermentation CDMO assets. Whether started for a 

lab experiment or from a developed process, 

inventions will reach market in a limited amount 

time and with the appropriate quality standards. 

Companies looking for a partner who 

understands, a supplier who performs, and an 

innovator who goes beyond, the company might 

the right one to partner with.

23/02/2023

BOIE20230203006

Innowacyjna irlandzka firma specjalizująca się w 

zautomatyzowanych rozwiązaniach inspekcyjnych 

i pomiarowych chce oferować swoje usługi w 

odpowiednich dziedzinach. Przedsiębiorstwo 

poszukuje również 

dystrybutorów/odsprzedawców/partnerów 

strategicznych dla swojego rozwiązania Robotic 

Vision Inspection.

 An innovative Irish company specialising in 

automated inspection and measurement 

solutions is looking to offer its services in 

relevant fields. They are also looking for 

distributors/resellers/strategic partners for their 

Robotic Vision Inspection Solution.

03/02/2024

BOSK20230214003

Słowacka mała firma opracowała system 

prognozowania przychodów i zapasów dla e-

sklepów. System opiera się na matematycznym 

modelowaniu zachowań klientów. Firma chce 

wejść na rynek amerykański i europejski i 

poszukuje potencjalnych nabywców lub 

dystrybutorów. Firma oferuje umowę handlową.

Slovak small company has developed system for 

income and warehouse prediction for e-shops. 

The system is based on mathematical modeling 

of customers behavior. The company would like 

to enter US and European market and seeks 

potential buyers or distributors. The company 

offers commercial agreement.

14/02/2024

 BRRO20230210014

Ta rumuńska firma zajmuje się komercjalizacją 

różnego rodzaju towarów na terenie całego 

kraju. Firma chciałaby poszerzyć swoje portfolio 

o środki czystości - różne marki środków 

piorących pochodzących od unijnych 

producentów. Oczekiwana współpraca - umowa z 

dostawcami. 

The company commercializes different kind of 

goods all over the country. It would like to extend 

the portfolio with cleaning products - different 

brands of laundry detergents from EU producers 

under supplier agreements.

15/02/2024

BOCZ20230215014

Czeska firma świadczy najwyższej jakości 

akredytowane usługi kalibracji przyrządów do 

pomiaru objętości tłoków (pipety, dozowniki i 

biurety) oraz liczników czasu (stopery, minutniki, 

timery). Aktualnie firma poszukuje partnera, z 

którym mogłaby zawrzeć umowę na świadczenie 

usług, umowę outsourcingu lub partnerstwa 

podwykonawczego.

A Czech company that provides accredited 

calibrations of piston volume measuring 

instruments (pipettes, dispensers and burettes) 

and time meters (stopwatches, minutes, timers) 

at a high level is now looking for partner with 

whom the company would conclude a contract 

for the provision of services or an outsourcing 

and subcontracting partnership.

15/02/2024



BOBE20230216005

Ta powstała w 1988 roku belgijska firma 

specjalizuje się w usługach regulacyjnych i 

zgodnościowych dla producentów, w 

szczególności z branży medycznej, suplementów 

diety, kosmetycznej i urodowej. Jej eksperci 

zapewniają specjalistyczną wiedzę regulacyjną, 

aby zapewnić, że na rynki UE, Wielkiej Brytanii i 

Szwajcarii trafiają wyłącznie zgodne produkty. 

Firma poszukuje importerów, dystrybutorów, 

laboratoriów i producentów w ramach umowy 

podwykonawczej, a także firm regulacyjnych w 

celu zawarcia umowy agencyjnej.

The Belgian company created in 1988 is 

specialised in regulatory and compliance services 

to manufacturers, in particular in healthcare, 

food supplements, beauty and cosmetics 

industries. It provides regulatory expertise to 

ensure that only compliant products reach the 

EU, UK and Swiss markets. The company is 

looking for importers, distributors, laboratories 

and manufacturers under subcontracting 

agreement and also for regulatory companies for 

commercial agency agreement. 

16/02/2024

BOIT20230217010

Nowa gama podtynkowych modułów 

konsumenckich i tablic rozdzielczych o 

ekskluzywnej koncepcji.

To, co czyni je wyjątkowymi, to idealna płaskość 

ze ścianą wokół otwierającą się na innowacyjne 

postrzeganie tego, co znajduje się w projekcie 

wyposażenia.

Pozwala na większy wybór materiałów 

pokryciowych i środowisk instalacyjnych oraz 

wprowadza współczesną estetykę opartą na 

prostym i podstawowym obrazie.

A new range of flush mounting consumer units 

and distribution boards of exclusive conception.

What makes them unique is the perfect planarity 

with the wall around opening onto an innovative 

perception of what’s around within the 

furnishing design.

It allows a greater choice of covering materials 

and installation environments an introduces a 

contemporary aesthetic based on a simple and 

essential image.

17/02/2024

BRFR20230217003

Francuska firma poszukuje laminatora do 

budowy krótkich serii produkcyjnych kadłubów 

do wiosłowej łodzi treningowej. Laminator będzie 

produkował łodzie z tworzywa sztucznego 

wzmocnionego włóknem szklanym (GRP) przy 

użyciu istniejących form, które są własnością 

firmy.

A French company is looking for a laminator in 

order to build short production runs of hulls for 

a rowing training boat. The laminator will 

produce the glass reinforced plastic (GRP) boats 

using existing moulds that are the property of 

the business.

17/02/2024

BODE20230220001

Niemiecki usługodawca oferuje swoim 

międzynarodowym klientom:

- Wybór odpowiednich bułgarskich dostawców ze 

swojej sieci do konkretnego zapytania i 

wymaganych części

- Zarządzanie projektami i wsparcie techniczne 

na miejscu, zwłaszcza w zakresie zapewnienia 

jakości

- Doradztwo / coaching w zakresie zarządzania

Współpraca będzie oparta na umowie handlowej 

z pomocą techniczną.

A German service provider is offering its 

international customers:

- The selection of the right Bulgarian suppliers 

out of its network for the concrete inquiry and 

the requested parts

- Project management and technical support on 

site, especially for quality assurance

- Management consulting / coaching

A cooperation will be based on a commerial 

agreement with technical assistance.

20/02/2024

BOSE20230220007

Opracował oprogramowanie pozwalające na w 

pełni automatyczne i cyfrowe badanie wizualne 

spoin. Ponadto współpracują z wiodącymi 

producentami czujników i robotów, aby zapewnić 

kompletny ekosystem zautomatyzowanej kontroli 

jakości.

Opracował również podręczne, wysoce przenośne 

urządzenie do inspekcji na miejscu.

Has developed software that allows for fully 

automatic and digital visual testing of weld 

seems. In addition, they work with leading 

sensor and robot manufacturers to deliver a 

complete ecosystem of automated quality 

control.

Has also developed a handheld, highly portable 

device for on-site inspection.

20/02/2024



 BORO20230221003

Badteam pochodzi z Rumunii i działa w całej 

Unii Europejskiej. Główną działalnością firmy jest 

rozwój szybkich sieci danych oraz dużych sieci 

bezprzewodowych i światłowodowych. Firma 

oferuje usługi oceny, projektowania i wykonania 

szybkich danych. Poszukujemy partnerów z 

innych lokalizacji w Unii Europejskiej zarówno w 

roli beneficjenta, jak i podwykonawcy w projekcie 

w zależności od złożoności projektu.

Badteam is originally from Romania and 

activates throughout the European Union. The 

main activity of the company is the development 

of high -speed data networks and on large 

wireless and fiber optic. The company offers high 

-speed data assessment, design and execution 

services. We are looking for partners from other 

locations within the European Union both in their 

capacity as a beneficiary, but also subcontractor 

in a project according to the complexity of the 

project.

21/02/2024

BRIT20230223005 

Historyczny hala targowa w Toskanii, który 

obejmuje 100 sprzedawców detalicznych, 

poszukuje innych hal targowych w Europie, aby 

rozpocząć współpracę biznesową i oferować 

wzajemne usługi dystrybucyjne detalistom z obu 

rynków.

Historic covered market in Tuscany, which 

involves 100 reatilers, is looking for other 

covered markets in Europe to start business 

collaborations and to offer distrubition services 

reciprocally to the retailers of both markets.

23/02/2024

BOIT20230223008 

Jedna z czołowych włoskich firm poligraficznych, 

przetwórczych i wydawniczych jest 

zainteresowana nawiązaniem kontaktu z 

agentami i pośrednikami, którzy mogą 

wprowadzić usługi poligraficzne dla klientów na 

rynku francuskim i pozyskać dla firmy nowe 

zlecenia

One of the most leading Italian printing, paper 

converting and editorial companies is interested 

in getting in touch with agents and 

intermediaries who can introduce printing 

services to customers in the French market and 

get the company new orders 

23/02/2024

BRFR20230224002

Francuska firma opracowuje nową koncepcję 

produkcji energii wymagającej jej 

magazynowania za pomocą wodoru. Gazowy 

wodór byłby przechowywany w zbiornikach 

połączonych ze sobą elastycznymi rurami. Rury 

te powinny wytrzymać ciśnienie co najmniej 350 

barów. Proponuje się partnerstwo handlowe dot. 

elastycznych rur używanych w warunkach 

morskich.

A French company is developing a new concept 

of energy production needing its storage via 

hydrogen. The gaseous hydrogen would be kept 

into tanks, connected to each other by flexible 

pipes. These pipes should resist a pressure of 

350 bars minimum. Commercial partnership is 

proposed for these flexible pipes used in marine 

conditions.

24/02/2024

BOLV20230223024

Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy 

potrzebują wsparcia w jednym z obszarów 

działalności: automatyka przemysłowa, 

elektrotechnika, energia słoneczna.

The company is looking for business partners 

who need additional forces in one of our areas 

of activity: Industrial automation, Electrical 

engineering, Solar energy.

24/02/2024

BOIT20230207025

Włoska firma specjalizuje się w opracowywaniu 

zewnętrznych programów mentoringu 

korporacyjnego. Firma wyróżnia się siecią 

mentorów światowej sławy oraz autorskim 

oprogramowaniem zarządzającym wszystkimi 

etapami programu mentoringowego: 

wyznaczaniem celów, oceną, onboardingiem, 

dopasowywaniem, zarządzaniem rezerwacjami, 

monitorowaniem i informacją zwrotną itp. Celem 

jest zawarcie umów agencyjnych i 

dystrybucyjnych z graczami z Francji, Belgii, 

Niemiec, Skandynawii, Wielkiej Brytanii.

 An Italian company is specialized in the 

development of external corporate mentoring 

programs. The company stands out thanks to its 

network of world-star mentors and its 

proprietary software managing all the stages of 

a mentoring program: goal setting, assessment, 

onboarding, matching, booking management, 

monitoring and feedback, etc. The goal is to look 

for commercial agency and distribution service 

agreements with players in France, Belgium, 

Germany, Nordics, UK.

 07/02/2024



BOBG20230203021

Szybko rozwijająca się bułgarska firma 

specjalizująca się w usługach związanych z 

bezpieczeństwem informacji zapewnia oceny 

bezpieczeństwa, analizy bezpieczeństwa i projekty 

bezpieczeństwa. Kierując się misją łagodzenia 

współczesnych zagrożeń cybernetycznych, która 

wymaga rozwiązań do ciągłego monitorowania, 

korelacji i analizy zachowań, dostarcza Advanced 

Security Operational Center (ASOC) jako usługę i 

gwarantuje szybkie i bezproblemowe wdrożenie z 

opcją miesięcznej opłaty.

A Bulgarian fast growing company specialized in 

information security services provides security 

assessments, security analysis and security 

projects. Driven by the mission of mitigating 

modern cyber threats that requires solutions for 

continuous monitoring, correlation, and behavior 

analysis it delivers Advanced Security 

Operational Center (ASOC) as a service and 

guarantees quick and seamless implementation 

with the option to pay on a monthly basis.

 07/02/2024

BOUA20230223026 

Ukraińska firma zlokalizowana we Lwowie i 

prowadząca działalność w zakresie usług 

językowych, zarówno dokumentacji, jak i 

projektów internetowych, oferuje usługi 

podwykonawcze w zakresie lokalizacji, usług 

tłumaczeniowych, powiązanego tworzenia stron 

internetowych, tworzenia słowników i 

zarządzania układem tekstu.

Firma może pomóc w załatwieniu wszelkich 

spraw związanych z tekstem: tworzeniem stron 

internetowych od podstaw lub oprogramowania, 

tłumaczeniami pisemnymi, układem tekstu, 

usługami lokalizacyjnymi.

Ukrainian company located in Lviv city and doing 

business in the field of language services both 

documentation and web-projects offers 

subcontracting services for localization, 

translation services, related web-development, 

creating dictionaries and managing text layout.

The company can help to deal with all text 

issues: websites development from scratch or 

software programming, written translations, text 

layout, and localization services.

23/02/20224


