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BRFI20230213015

Fińskie MŚP poszukuje producenta folii 
przeciwsłonecznych do rolet. Zewnętrzna 

powierzchnia folii powinna być silnie 
odblaskowa (kolor srebrny), a wewnętrzna 
nieodblaskową (kolor szary). Oczekiwanym 

rodzajem partnerstwa jest umowa dostawcy z 
długoterminową współpracą.

A Finnish SME is searching for a sunscreen film 
manufacturer for their roller blind product. The 

outside surface of the film should be highly 
reflective (colour silver) and the inner surface 

should be non-reflective (colour grey). The 

expected type of partnership is supplier 
agreement with long-term cooperation.

21/02/2023

BOLV20230202004

Od 1991 roku Spółka jest jedną z najlepszych 

firm w reprezentowanej branży. Podstawową 
produkcją zakładu są krawężniki drogowe i 

chodnikowe, bloczki fundamentowe, studzienki 
żelbetowe oraz ich elementy dodatkowe. Dzięki 

zainstalowanym w fabryce urządzeniom 

produkcyjnym firma jest w stanie osiągnąć 
wysoką jakość wyrobów, co potwierdzają 

certyfikaty zgodności.

 Since 1991, The Company has been one of the 

best companies in the represented sector. The 
main production of the factory is road and 

sidewalk curbs, foundation blocks, reinforced 
concrete manholes and their additional 

elements. With the production equipment 

installed in the factory, the company is able to 
achieve high product quality, which is 
confirmed by conformity certificates.

02/02/2024

BOTR20230202016

Turecka firma specjalizująca się w obróbce szyb 
parapetowych i elewacyjnych, szkła 

bezpiecznego, szkła hartowanego, podwójnych 
szyb, hartowania szkła niskoemisyjnego, 

szklanego stołu, szklanych drzwi, szkła z 

otworami wentylacyjnymi, szkła laminowanego, 
szkła refleksyjnego, szkło barwione, szkło 

dekoracyjne stosowane w rezydencjach, 
obiektach komercyjnych i architektonicznych 
poszukujemy umów na usługi dystrybucyjne, 

umów outsourcingowych, umów serwisowych, 
umów podwykonawczych na terenie krajów 

europejskich.

 A Turkish company specialized in processing 

parapet and facade cladding glasses, safety 
glass, tempered glass, double glazings, 

tempering solar low-e glass and low-e glass, 

glass table, glass door, vent-hole glass, 
laminated glass, reflective glass, tinted glass, 

opal glass decorative glass applied in 

residences, commercial and architectural 
buildings are looking for distribution services 

agreements, outsourcing agreements, service 
agreements, and subcontracting agreements in 

European countries.

02/02/2024

BOGB20230210031

Brytyjska firma jest wytwórcą pasywnych 
systemów przeciwpożarowych z prawie 

trzydziestoletnim doświadczeniem w dostawach 
dla sektorów handlu, przemysłu i budownictwa. 

Firma posiada portfolio produktów obejmujące 

puchnące szczeliwo, ognioodporną zaprawę, 
płyty i kołnierze rurowe. Firma chce rozwinąć 

sprzedaż zagraniczną i poszukuje 

doświadczonych dystrybutorów z sektorów 
przemysłu i budownictwa wielorodzinnego.

This established UK based manufacturer of 
passive fire protection systems has nearly thirty 

years of experience in supplying products to the 
commercial, industrial and residential 

construction sectors. The company has a core 

portfolio of products including intumescent 

sealant, fire resistant mortar, boards and pipe 
collars/wraps. It is now looking to develop sales 

overseas and seeks experienced distributors 
worldwide within the industrial or multi-

occupancy construction sectors.

10/02/2024

BODE20230213013

Młoda, innowacyjna firma z Niemiec dostarcza 

precyzyjnych, w pełni automatycznych, 
gotowych do użycia informacji w obszarach 

sztucznego budownictwa, energii odnawialnej i 
monitorowania środowiska. Firma opracowała 
oprogramowanie do sztucznej geointeligencji, 

które oferuje dogłębną analizę obrazu i danych 
dla każdego punktu geograficznego na 

powierzchni ziemi. Umożliwia to firmom i 
władzom bardziej precyzyjną i wydajną 

interpretację dużych ilości danych oraz szybsze 
podejmowanie decyzji lub procesów.

A young,innovative company from Germany 

provides precise,fully automatic,ready-to-use 
information for the areas of artificial 

construction, renewable energies and 
environmental monitoring.The company has 
developed artificial geo-intelligence software 

that offers in-depth image and data analysis 
for every geo point on the earth's surface.This 

enables companies and authorities to interpret 
large amounts of data more precisely and 
efficiently and make decisions or processes 

faster.

13/02/2024



BOFR20230215009

Geotechniczna firma inżynierska specjalizuje się 

w mechanicznej charakterystyce gruntu i jego 
interakcji z konstrukcjami (budynkami, 

infrastrukturą transportową, itp.). Firma 
projektuje, rozwija i sprzedaje innowacyjne 

rozwiązania, w szczególności w zakresie kontroli 

zagęszczenia robót ziemnych, badań 
geotechnicznych, wzmacniania gruntu i 

wysokoefektywnej diagnostyki. Firma poszukuje 

nowych klientów i kontaktów (zleceniodawcy, 
jednostki normalizacyjne i uczelnie).

Sol Solution is a geotechnical engineering 
company specialized in the mechanical 

characterisation of soil and its interaction with 
structures (buildings, transport infrastructure, 

etc.) The company designs, develops and 
markets innovative solutions, particularly in the 

field of compaction control of earthworks, 
geotechnical investigation, soil reinforcement 

and high-performance diagnosis. The company 

is looking for new customers and contact 
(prescribers, standardization bodies and 

universities)

15/02/2024

BOIT20220722003

Włoska firma zlokalizowana w północno-
zachodnich Włoszech, w prowincji Novara, 

produkuje baterie, armaturę i akcesoria do 
kuchni i łazienek. Produkcja jest wyłącznie we 

Włoszech. Firma poszukuje zagranicznych 
dystrybutorów w celu zdobycia nowych rynków 

zbytu.

An Italian company, located in the North West 
of Italy, province of Novara, produces taps, 
fittings and accessories for kitchens and 

bathrooms. The production is exclusively "Made 

in Italy". The company is looking for foreign 
distributors in order to reach new markets.

24/02/2024

BOUA20230226002 

Ta ukraińska firma produkuje siatki 

wzmacniające z włókna szklanego od 2012 
roku, używając materiałów o wysokich 

standardach jakościowych. Zaletami tego 

produktu są: odporność na rozciąganie, 
niwelowanie naprężeń wewnętrznych elewacji, 

lekkość. Firma poszukuje dystrybutorów.

This Ukrainian company produces fiberglass 
reinforcing mesh from 2012, using materials 

with high-quality standards. The advantages of 

this product are: stretch resistance, removes the 

internal stress of the facade, lightness. The 
company is looking for distributors. 

26/02/2024

BOUA20230226003 

Ukraińska firma zajmuje się produkcją 
jednostkowych i seryjnych wyrobów 

poliuretanowych o różnym przeznaczeniu i 
konfiguracji, w tym okładzin poliuretanowych 

rolek przenośników, różnych wałów, kół 

załadowczych, zacisków, zgarniaczy 
przenośników, marzanów dla przemysłu 

poligraficznego, mankietów uszczelniających, 
mankietów do rurociągów olejowych, sprzęgła 
wibracyjne, tuleje zawieszenia autobusowego, 

frezarki drogowe, zgarniacze do walców 
drogowych itp. Poszukuje partnerów za granicą 

do współpracy w ramach umowy produkcyjnej.

The Ukrainian company is engaged in the 

production of piece and serial polyurethane 
products for various purposes and 

configurations, including polyurethane lining of 

conveyor rollers, various shafts, loading wheels, 
clamps, conveyor scrapers, marzans for the 

printing industry, seal cuffs, cuffs for oil 
pipelines, vibration couplings, bus suspension 

bushings, road milling cutters, scrapers for road 

rollers, etc. It is looking for partners abroad for 
cooperation under a manufacturing agreement.

26/02/2024

BOUA20230227002

Ukraiński producent zaworów kulowych, kurków 
i armatury dla branży hydraulicznej i instalacji 

przemysłowych, działający już na rynkach 
międzynarodowych, jest skłonny do dalszego 
zwiększania udziału w rynku eksportowym. 
Poszukuje dystrybutorów zainteresowanych 

umowami o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian manufacturer of ball valves, taps 
and fittings for the hydraulic sector and 

industrial installations and already active in 
international markets is willing to further 
increase its export market share. They are 

looking for distributors interested in distribution 
services agreements.

27/02/2024

BOCZ20230227012 

Czeska firma zajmująca się wyrobami 
hutniczymi (kraty stalowe, stopnie schodowe, 

podesty, szczeble drabin itp.) oferuje współpracę 
produkcyjną oraz usługi podwykonawcze. 

Jednocześnie poszukuje partnerów 
zagranicznych, którzy zapewniliby sprzedaż 
produktów firmy na rynkach zagranicznych.

A Czech company dealing with metallurgical 
products (steel grates, stair treads, landings, 

ladder rungs, etc.) offers production cooperation 
and subcontracting services. And at the same 

time, it is looking for foreign partners who 
would provide sales of the company's products 

on foreign markets.

27/02/2024



BORO20230228010 

Rumuńska firma poszukuje partnerów w 

zakresie materiałów budowlanych z kamienia 
naturalnego (marmur, granit, wapień, onyks 

itp.), w celu nawiązania współpracy handlowej 
w formie umów dystrybucyjnych. Rumuńska 

firma chce poszerzać swój zasięg i jest w stanie 

dostarczać takie produkty do partnerów z Unii 
Europejskiej, Islandii, Mołdawii, Norwegii, 

Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

A Romanian company seeks partners in need of 

construction materials made of natural stone 
(marble, granite, limestone, onyx etc.), in order 

to establish commercial partnerships in the 
form of distribution agreements. The Romanian 
company wants to expand its reach and is able 

to provide such products to partners within the 
European Union, Iceland, Moldova, Norway, 

Switzerland and the United Kingdom. 

28/02/2024

BOHR20230207031

Firma produkująca WŁASNE kable 
światłowodowe i świadcząca usługi odnawiania 

sprzętu CPE dla wszystkich głównych 
operatorów w Chorwacji, poszukuje obecnie 

możliwości umiędzynarodowienia swojej 
działalności w regionie.

Company producing OWN fiber optic cables and 
providing CPE equipment refurbishment service 

to all mayor operators in Croatia, now looking 
for an opportunity to internationalise it’s 

operation within the region.

  07/02/2024

BORO20230207020

Firma z północno-wschodniego regionu 
Rumunii, producent domów drewnianych w 

technologii "szalunkowej", oferuje 
zainteresowanym możliwość opracowania 

różnych konstrukcji drewnianych, w ramach 

własnych mocy produkcyjnych, w oparciu o 
umowę outsourcingową.

Company from North-East Region of Romania, 

producer of wooden houses under the "timber-
frame" technology, offers to those interested 
the opportunity to elaborate different wooden 

constructions, within its own production 
capacity, based on an outsourcing agreement.

 07/02/2024

BRAT20230127010

Austriacka firma opracowała prawdziwą 
innowację: wysoce elastyczny system listew 

zasilających z dodatkowymi funkcjami. System 
jest dowolnie skalowalny w podobny sposób jak 

Lego z modułami gniazdek elektrycznych i 

dowolnie wybieranymi modułami 
funkcjonalności. Etap rozwoju jest bliski 

ukończenia i dostępny jest prototyp. Kolejnym 
krokiem jest przygotowanie do wprowadzenia na 

rynek. W tym celu firma poszukuje partnera 

produkcyjnego, który rozpocznie kolejną fazę i 
ewentualnie wniesie wkład finansowy.

The Austrian company has developed a veritable 

innovation: a highly flexible power strip system 
with additional functions. The system is freely 
scalable in a similar way to Lego with electric 

socket modules and freely selectable 
funcionality modules. The development stage is 

close to completion and a prototype is available. 
The next step is to prepare the market launch. 
To do so, the company seeks a manufacturing 

partner to start the next phase and to possibly 
contribute financially.

 08/02/2024

BOAT20230127011

Austriacka firma wynalazła i przygotowuje się 

do produkcji pierwszych partii bardzo elastycznej 
listwy zasilającej  system z dodatkowymi 

funkcjami. System jest dowolnie skalowalny w 
podobny sposób jak Lego z modułami gniazdek 

elektrycznych i

dowolnie wybierane moduły funkcjonalności. 
Obecnie firma poszukuje partnerów 

dystrybucyjnych w UE.

An Austrian company has invented and is now 
preparing to produce the first batches of a 

highly flexible power strip
system with additional functions. The system is 

freely scalable in a similar way to Lego with 

electric socket modules and
freely selectable functionality modules. The 

company is now looking for distribution 
partners in the EU.

 08/02/2024

BOES20230206025

Hiszpańskie MŚP i uniwersytecki spin-off, 

działające w oparciu o technologię, opracowały 
europejską pieczęć dla dziedzictwa kulturowego i 

materiałów budowlanych. Jest to pierwszy tego 
rodzaju znak jakości dla materiałów 

budowlanych stosowanych w Zabytku i jest to 
znak jakości emitowany przez firmę na zlecenie 

producentów materiałów budowlanych na 

wyroby przeznaczone do prac renowacyjnych / 
restauracji Zabytku.

 A Spanish technology-based SME and 

university Spin-Off has developed an European 
Seal for heritage and building materials. It is 

the first of its kind for building materials used 
in Historical Heritage and it is a quality mark 

emitted by the company on request of 
manufacturers of construction materials, on 
products to be incorporated in rehabilitation 

works / restoration of Heritage. 

 09/02/2024


