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BORO20230131027

Rumuńska firma oferuje w pełni 
niestandardowe oprogramowanie IT do obsługi 

produktów przemysłowych
producenci podążają za wymaganiami 

przemysłu i mają elastyczny dostęp do zasobów 
i procesów roboczych.

Firma poszukuje nowych międzynarodowych 
partnerów biznesowych zainteresowanych 

zleceniem kompleksowej obsługi informatycznej
firma zajmująca się rozwiązaniami Przemysłu 
4.0. Współpraca będzie oparta na umowach 

handlowych.

A Romanian company offers full custom IT 
software development for industrial products to 

support
manufacturers follow industry demands and 
have flexible access to resources and work 

processes.
The company seeks new international business 
partners interested to contract a full-service IT
company for Industry 4.0 solutions. Cooperation 

will be based on commercial agreements.

23/01/2024

BRIT20230202011

Ten włoski startup skoncentrowany na 
rozwiązaniach technologicznych do transformacji 

i cyfryzacji procesów biznesowych i/lub 
przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

sektora logistyki handlowej i magazynowej, 
poszukuje nowych rozwiązań zrobotyzowanych w 
celu poszerzenia portfolio produktów w ramach 

umów handlowych.

 This Italian startup focused on technological 
solutions for the transformation and digitization 

of business and/or industrial processes, with 
particular reference to the retail and warehouse 

logistics sector, is looking for new robotic 
solutions in order to expand its products 
portfolio, under commercial agreements. 

02/02/2024

BOCZ20230203012

Czeska firma opracowała platformę zarządczą 
do analiz i procesów decyzyjnych w celu 

prawidłowego pozycjonowania lub przeglądu 
pozycji jednostek biznesowych (sklepów, 
oddziałów, bankomatów, automatów 

sprzedających, punktów odbioru, restauracji, 
stacji benzynowych itp.) w określonej lokalizacji 
w celu maksymalizacji ekonomicznego zwrotu i 

zysku. Rozwiązanie łączy różne systemy typu GIS 
czy Esri z autorskim narzędziem Business 
Intelligence. Firma poszukuje partnerów 

wdrożeniowych i/lub technologicznych i/lub 
danych.

 A Czech company has developed a managerial 
platform for analyses and decision-making 

processes to properly position or review position 
of the business units (stores, branches, ATMs, 

vending machines, pickup stations, restaurants, 
petrol stations, etc.) within certain location in 

order to maximize economic return and profit. It 
combines various systems like GIS or Esri with 

proprietary Business Intelligence tool. The 
company seeks implementation and/or 

technology and/or data partners.

03/02/2024

BOFR20230209012

Francuska firma rodzinna projektuje, montuje, 
dystrybuuje i instaluje wielofunkcyjne boiska 

sportowe, place zabaw, skejtparki, stoły i ławki 
piknikowe dla stowarzyszeń sportowych, małych 

i średnich miast, obozowisk lub szkół. Firma 
poszukuje dystrybutorów, agentów i instalatorów 

swojej infrastruktury.

A French family-owned company designs, 
assembles, distributes, and installs multisport 

fields, playgrounds, skateparks and picnic 

tables/benches for sports associations, small or 
medium cities, camp sites, resorts, or schools. 

To open its activity to new countries, the 
company is looking for distributors, agents, and 
installers for their infrastructures in Spain, Italy, 

Croatia, Poland, and Romania.

09/02/2024

BOIT20220805003

Włoska firma z Raguzy na południu kraju 
opracowała oprogramowanie do kontroli czasu i 

obecności pracowników.  Firma poszukuje 
agentów i umów licencyjnych.

Italian company, located in Ragusa, in the South 
of Italy, has developed a time and attendance 

software for companies' employees. The 
company is looking for agents and licence 

agreements.

09/02/2024

BOIT20230210016

Włoska firma świadczy doradztwo inżynieryjne, 
opracowuje i sprzedaje strukturalne 

oprogramowanie projektowe. Firma poszukuje 
dystrybutorów oraz firm inżynieryjnych do 
wspólnego występowania w przetargach.

The Italian company provides structural 
engeneering consulting and develops and sells 
structural design software. It is searching for 
software distributors as well as engineering 

companies to participate jointly in call for bids

10/02/2024



BOES20230210026

Hiszpańska firma opracowała przełomowy 
projekt w sektorze audiowizualnym, zdolny do 
pomiaru jakości doświadczenia (QoE) z użyciem 
algorytmów sztucznej inteligencji (AI) i Big Data. 

To innowacyjne rozwiązanie daje ocenę 
średniego wskaźnika opinii (MOS) i alerty w 

czasie rzeczywistym, jeżeli któryś z przekazów 
wideo sprawia problem użytkownikowi. System 
pracuje w sieciach radiowych i streamingu, na 

żywo i w nagraniach (VOD).

The Spanish company has developed a 
disruptive project in the audiovisual sector, 
being able to measure the quality of the 

experience (QoE), using artificial intelligence (AI) 
algorithms and Big Data. The innovative 

solution provides an objective estimate of MOS 
(Mean Opinion Scoring) and real-time alerts if 
any of the video streams present a problem in 
the user experience. The system works for both 
broadcast and streaming networks, as well as 

live or recorded content (VOD).

13/02/2024

BOIL20230214026

Ta izraelska firma opracowała innowacyjną 
platformę dla systemów VRF (Variant 

Refrigerant Flow), która zapewnia możliwość 
zdalnego 

sterowania/monitorowania/serwisowania 
systemu. Technologia wysyła alerty do 

techników systemowych i umożliwia im zdalne 
rozwiązywanie problemów, zmniejszając 

potrzebę wizyt serwisowych. Firma poszukuje 
partnerów w ramach umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych/przedstawicielstwa handlowego.

This Israeli company has developed an 
innovative platform for VRF (Variant Refrigerant 

Flow) systems that provides the ability to 
control/monitor/service the system from a 

remote connection. The technology sends alerts 
to systems technicians and allows them to fix 
issues remotely, lowering the need for service 

visits. The company is looking for partners 
under distribution services/commercial agency 

agreements.

14/02/2024

BOBG20220920004

Bułgarska firma oferuje rozwiniętą platformę 
oprogramowania informacyjnego, zawierającą 

informacje o lotniskach odpowiednich dla 
lotnictwa lekkiego w Bułgarii oraz informacje 
powiązane dotyczące atrakcji  kulturalnych i 
historycznych, miejsc noclegowych i miejsc z 

jedzeniem, rozrywki i usług logistycznych 
dostępnych na danym terenie. Platforma została 

opracowana z możliwością dostosowania do 
różnych krajów i języków.

A Bulgarian company offers a developed 
information software platform containing 

information on airfields suitable for use by light 
aviation in Bulgaria and related cultural and 

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

services. The platform has been developed with 
the ability to adapt to different countries and 

languages.

15/02/2024

BOBG20230208008

Bułgarska firma - konsultant fintech - jest 
gotowa pomóc handlowcom, którzy używają 
systemu PayPal jako metody płatności, w 
rozwiązaniu problemów z zablokowanymi 

środkami na ich kontach i w jak najlepszym 

wykorzystaniu ich konfiguracji w PayPal poprzez 
przydzielenie dedykowanego menedżera 

płatności. Firma ma doświadczenie w pracy z 
dużymi detalistami w całej Europie i 

współpracuje z kilkoma uznanymi firmami 
doradczymi z regionu DACH.

Bulgarian company - a fintech consultant - is 
ready to help merchants who use PayPal as a 

payment method to resolve issues with blocked 
funds to their accounts and make the most of 

their PayPal setup via the assignment of a 
dedicated payment manager. The company is 

experienced in the work with big retailers across 
Europe and partners with several established 

consultancy firms from the DACH region.

16/02/2024

BOIT20230210024

Włoska firma ICT, specjalizuje się w zakresie IoT 
i sztucznej inteligencji (AI). Firma oferuje 

platformę Life Sensor, która łączy te 
najnowocześniejsze technologie, aby tworzyć 

rozwiązania, które rozwiązują problemy 
przemysłu i Smart City, w oparciu o różne wizje. 

Ze względu na rewolucję cyfrową, firma 
przeniosła innowację ze świata cyfrowego (bity) 

na fizyczny (bity i atomy), uzyskując 
kompleksowy projekt do realizacji dowolnego 

typu czujnika, połączonego z danym obiektem.

An Italian ICT company has skill in IoT and 
Artificial Intelligence. Life Sensor platform 
combines this edge technologies to create 
solutions that would solve the problems of 
Industry and Smart City, based on different 
visions. Starting from the progress deriving 

from the digital revolution, they have extended 
innovation from the digital world (bits) to the 

physical one (bits and atoms), acquiring the end-
to-end design for the realization of any type of 

sensor and connected object.

16/02/2024



BOUA20230216021

Ukraińska firma świadczy usługi geolokalizacji 
dowolnych pojazdów dla małych i średnich firm. 

Usługa jest oparta o platformę sprzętową i 
programową, która jest całkowicie zarządzana 
przez programistę. Odbiorcami ich usług są 

firmy logistyczne (śledzenie środków transportu), 
wynajem rowerów i skuterów, śledzenie 

beaconów dla kurierów, śledzenie sprzętu 
sportowego. Siedziba firmy znajduje się w 

Kijowie na Ukrainie. Firma poszukuje 

dystrybutora na terenie Europy.

Ukrainian company that provides geolocation 
service of any vehicles for small and medium-

sized businesses. The service is built on a 
hardware and software platform that is 
completely managed by the developer. 
Consumers of our services are logistics 

companies (tracking of transport means), bicycle 
and scooter rental (location tracking), tracking 
beacons for couriers, tracking sports equipment 
The company is located in Kyiv, Ukraine. We are 

looking for a distributor in Europe.

16/02/2024

BODE20230216023

Firma zlokalizowana jest w Niemczech i oferuje 
usługi w zakresie:

- Ochrona danych / Bezpieczeństwo danych i IT
- Zarządzanie jakością

- Rozwiązania informatyczne, np. aplikacje 
internetowe lub aplikacje
- Doradztwo procesowe

- Kontrolowanie, planowanie
- Sztuczna inteligencja, Analizy danych

Firma może zaoferować doświadczenie w 
projektach badawczych, wiedzę z zakresu 

zarządzania przedsiębiorstwem, kompetencje 
metodologiczne, umiejętności zarządzania 

projektami oraz wiedzę z zakresu IT z jednego 
źródła.

The company is located in Germany and offers 
services in the fields:

- Data protection / Data & IT security
- Quality management

- IT solutions, for instance, web applications or 
apps

- Process consulting
- Controlling, planning

- Artificial intelligence, Data analyses
The company can offer experience in research 

projects, business management expertise, 
methodology competence, project management 

skills and IT expertise from a single source.

16/02/2024

BOBG20230123001
Realizacja projektów transformacji cyfrowej - 

konsulting Big Data, Hurtownie Danych, 
Migracja Danych, Business Intelligence (BI).

Delivery of digital transformation projects - Big 
Data consulting, Data Warehousing, Data 

Migration, Business Intelligence (BI).
21/02/2024

BOTW20230224001 

Tajwański producent inteligentnych systemów 
nadzoru wideo jest obecnie wiodącą firmą 

nadzoru wideo na świecie. Firma oferuje sprzęt 
CCTV, inteligentne oprogramowanie do nadzoru 
wideo, rozpoznawania tablic rejestracyjnych i 
systemy kontroli dostępu. Poszukuję lokalnych 
dystrybutorów, resellerów, instalatorów oraz 

firm IT.

A Taiwanese manufacturer of intelligent video 
surveillance systems which is now a leading 
video surveillance company worldwide. The 

company offers CCTV hardware, intelligent video 
surveillance software, license plate recognition 

& Access Control systems. Looking for local 
distributors, resellers, installers and IT 

companies.

24/02/2024

BOGR20230224003

Grecka firma została założona w 2018 roku i już 
wnosi wkład w duże międzynarodowe i 
europejskie projekty e-infrastruktury. 

Koncentruje się na głębokiej technologii, 
projektowaniu, wdrażaniu zaawansowanych 

rozwiązań programistycznych, procesów ETL i 
semantycznych dużych baz danych. Posiada 
doświadczenie w projektach związanych z 
badaniami nad sztuką i różnorodnością 
biologiczną. Nastawiona jest jednak na 

współpracę międzynarodową lub europejską w 
dowolnej dziedzinie i poszukuje partnerów w 

ramach umów handlowych, outsourcingowych i 
usługowych.

The Greek company was founded in 2018 and is 
already contributing to big international and 

European e-infrastructure projects. It focuses on 
deep-tech, designing, implementing advanced 

software solutions, ETL processes and semantic 
big-databases. It has expertise in Art Research 
and Biodiversity related projects. However, it 

aims for international or European cooperation 
in any field and is seeking for partners under 

commercial, outsourcing, and services 
agreement.

24/02/2024



BOUA20230222025 

Ukraińska agencja marketingu cyfrowego, znana 
na całym świecie oferuje rozwiązania:
✔️ sprzedawca ↔️ kupujący
✔️ usługodawca ↔️ odbiorca

✔️ organizator wydarzenia ↔️ gość
✔️ pracodawca ↔️ pracownik

Wszystkie nasze usługi są zorientowane na 
wyniki i obejmują m.in:

▪ tworzenie stron internetowych
▪ PPC, SEO

▪ generowanie leadów na portalach 
społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok, 

YouTube)
▪ rozwój strategii cyfrowych

▪ marketing w mediach społecznościowych 
(SMM)

▪ grafika, projektowanie stron internetowych 
UX/UI

▪ Analityka Google/ piksel/ GA4
▪ marketingu e-mailowego
▪ wideo animowane

Ukrainian digital marketing agency acquaints all 
over the world:
✔️ seller ↔️ buyer

✔️ service provider ↔️ recipient
✔️ event organizer ↔️ visitor
✔️ employer ↔️ employee

All our services are result-driven and include 
the

following:
▪ website creation
▪ PPC, SEO

▪ lead generation on social networks (Facebook, 
Instagram, TikTok, YouTube)

▪ development of digital strategies
▪ social media marketing (SMM)
▪ graphic, web design UX/UI
▪ Google analytics/ pixel/ GA4

▪ email marketing
▪ animated video

27/02/2024

BOSI20230228014 

Pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes dzięki 
sztucznej inteligencji, zaawansowanej analityce i 

usługom danych dostosowanym do Twoich 
potrzeb. Dzięki naszym rozwiązaniom opartym 
na danych możesz podejmować lepsze decyzje, 
zwiększać zaangażowanie klientów, szybciej 
opracowywać produkty, wydajniej planować i 
rozwiązywać złożone problemy biznesowe.

We help you elevate your business with AI, 
advanced analytics, and data services tailored to 
your needs. With our data-driven solutions, you 
can make better decisions, improve customer 

engagement, develop products faster, plan more 
efficiently, and solve complex business 

problems.

28/02/2024

BOHR20230228017 

Firma jest sprawdzonym partnerem w 
transformacji cyfrowej. Posiada bogate 

doświadczenie w różnych sektorach i wdraża 
oprogramowanie biznesowe na pięciu 

kontynentach na całym świecie.
Firma poszukuje długoterminowych partnerów 
do outsourcingu tworzenia oprogramowania na 
zamówienie. Oferuje nieszablonowe myślenie i 

indywidualne podejście do każdego klienta. Może 
zapewnić pełną dostawę oprogramowania, 

pakiet usług kontraktowych lub ekspercką 
usługę doradczą

The company is a proven partner in digital 
transformation. It has an extensive experience 
in various sectors and implements Business 

Software on five continents worldwide.
The company is looking for long-term partners 
to outsource the development of custom-based 
software. It offers out-of-the-box thinking and 
an individual approach to every client. It can 
provide a full software delivery, a package of 

contracted service, or an expert advisory service

28/02/2024

BOES20230207015

Hiszpańska firma informatyczna oferująca 
spersonalizowane usługi konsultingowe, 

niestandardowe projekty rozwoju 
oprogramowania i rozwiązania wertykalne, 

umożliwiające optymalizację procesów i usług 
operacyjnych w infrastrukturze i biznesie, 

promuje międzynarodową ekspansję jednego ze 
swoich flagowych integratorów systemów 
technologicznych. MŚP poszukuje partnera 

specjalizującego się w usługach IT/OT, który 
byłby zainteresowany otwarciem komercyjnych 

kanałów współpracy w swoich krajach

A Spanish IT company that offers personalised 
consulting services, customised software 

development projects and verticalised solutions, 
enabling optimisation of processes and 
operation services in infrastructures and 

businesses, is promoting the international 
expansion of one of its flagship technology 
system integrator. The SME is looking for a 

partner specialized in IT/OT services that could 
be interested in opening commercial 

collaboration channels in their countries

  07/02/2024


