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BOIL20230222019

Izraelska firma specjalizująca się w szybkich 
rozwiązaniach diagnostycznych do punktów 

opieki (POC) oraz do samodzielnego testowania 
opracowała innowacyjną zintegrowaną 

platformę i urządzenie do szybkich testów 
diagnostycznych. Zalety to: jednoetapowa 

wydajność, wysoka wydajność, łatwa obsługa. 
Docelowymi partnerami są agenci, 

przedstawiciele, dystrybutorzy i producenci w 
dziedzinie diagnostyki. Firma poszukuje agencji 
handlowej, usług dystrybucyjnych lub umowy 

joint venture.

An Israeli company specializing in rapid 
diagnostic solutions to the point-of-care (POC) 

and for self-testing has developed an innovative 
integrated platform and device for rapid 

diagnostic testing. Advantages include: single-
step performance, high efficiency, easy-to-use. 

The targeted partners are agents, 
representatives, distributors, and manufacturers 
in the diagnostics field. The company is looking 
for a commercial agency, distribution services, 

or joint venture agreement.

22/02/2023

BOLV20230223014

Hurtownia wyrobów medycznych oferuje wyroby 
chirurgiczne, dializacyjne, opatrunkowe, 

odczynniki laboratoryjne, paski testowe, stenty i 
cewniki znanych i uznanych producentów. Firma 

aktywne poszukuje partnerów w UE, USA, 
Wielkiej Brytanii i Kanadzie, którzy potrzebują 

sprzętu medycznego lub innych produktów 
związanych z medycyną.

Wholesaler of medical devices offers surgical, 
dialysis, wound care, laboratory reagents, test 
strips, stent and catheter products from well-

known and established producers. Actively 
searching for partners in the EU, USA, UK, and 

Canada which are in need of medical equipment 
or other medicine-related products.

23/02/2023

BOFR20230221008

Producent szerokiej gamy produktów do ochrony 
punktów kontrolnych, poszukuje nowych 

dystrybutorów w kilku kluczowych krajach. 
Oferowane produkty: rentgenowskie skanery 

bagażu, wykrywacze metali, wykrywacze 
materiałów wybuchowych i narkotyków.

Manufacturer of a wide range of products for 
checkpoint security, is looking for new 

distributors in several key countries. Products 
offered: x-ray baggage scanners, metal 

detectors, explosives and narcotics detectors.

23/02/2023

BOHU20230206031

Węgierska firma z sektora biotechnologicznego  
(przedstawiciel tajlandzkiej firmy), stosująca 

opatentowaną nanotechnologię liposomalną do 
produkcji suplementów diety nowej generacji 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi i 
zwierzęta, oferuje swoje usługi produkcyjne. 
Firma dysponuje ponad 200 składnikami do 

produkcji (ponad 50 liposomów) i może 
wytwarzać wszelkiego rodzaju preparaty suche i 

olejki w swojej w pełni zautomatyzowanej, 
zaawansowanej technologicznie fabryce. Firma 

poszukuje umowy outsourcingowej/produkcyjnej.

Biotech SME in Hungary (representative of the 
Thai mother company) applying patented 

liposomal nanotechnology for production of new 
generation dietary-supplements for human and 

animal consumption is offering its 
manufacturing service. The company has more 
than 200 ingredients (more than 50 liposomal) 
and can do all type of dry and oil formulations 
in its fully automated high-tech factory. The 

company is looking for 
outsourcing/manufacturing agreement.

06/02/2024

BOJP20230206002

Japońska firma zajmująca się usługami CRO 
(Contracted Research Operation) poszukuje 
unijnych firm z sektora farmaceutycznego i 

biotechnologicznego do zaoferowania wsparcia 
procesu regulacyjnego w ramach umowy 

outsourcingowej.

 A Japanese company who has been engaged in 
CRO (Contracted Research Operation) services is 

looking for EU companies in the sector of 
pharmaceuticals and biotech to offer their 
supporting for regulatory process under an 

outsourcing agreement.

06/02/2024

BOIT20230203020

Włoskie MŚP wyspecjalizowane w produkcji 
implantów zębowych i akcesoriów dla 

implantologii, śrub do zastosowań 
ortopedycznych i weterynaryjnych, pragnie 

zwiększyć swoją obecność rynkową w UE i poza 
nią poprzez nowe partnerstwa. Preferowane 

rodzaje współpracy to umowy handlowe 
dystrybucji lub dostawy.

Italian SME specialised in the production of 
dental implants and accessories for 

implantology, screws for orthopaedics and 
veterinary use, wishes to strengthen its market 
presence in the EU and beyond by establishing 

new partnerships in selected countries. Preferred 
types of cooperation would be commercial 

(distribution) or supplier agreements.

10/02/2024



BONO20230208003

Norweskie MŚP z branży medycznej ma 
doświadczenie w rozwoju produktów i 

wytwarzaniu. Opracowało zestaw izolacyjny do 
transportu zainfekowanego pacjenta. Zapewnia 
maksymalne bezpieczeństwo i komfort pacjenta 
podczas opieki i kuracji - chroniąc też personel 

medyczny. Firma eksportuje do ponad 30 
krajów.

A Norwegian SME in the medical field that holds 
top-level expertise in product development and 
manufacturing. We have developed a single-

patient isolation and transport unit for 
infectious patients. The unit provides maximum 
patient safety and comfort while allowing care 
and treatment to be performed – protecting 
both the healthcare professionals and the 
patients. We have already sold in over 30 

countries globally.

13/02/2024

BOIL20230214029

Ta izraelska firma opracowała innowacyjne i 
rewolucyjne rozwiązania w zakresie gojenia i 
zamykania ran. Technologia ta pozwala na 

jednoczesne rozciąganie skóry i lepsze gojenie 
się ran za pomocą nowatorskiego urządzenia 

próżniowego wzbogaconego tlenem i 
wspomaganego irygacją, umożliwiającego 
wczesne i natychmiastowe zamykanie ran. 

Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych.

This Israeli company has developed innovative 
and revolutionary wound healing and closure 
solutions. The technology allows for combined 

skin stretching and enhanced wound healing by 
a novel oxygen-enriched and irrigation-assisted 
vacuum device for early and immediate wound 
closure. The company is seeking partners under 

a distribution service agreement.

14/02/2024

BOIT20230223010 

Włoska firma założona w 2014 roku w północno-
wschodnich Włoszech koncentruje się na drzewie 

oliwnym, kamieniu milowym tradycji 
śródziemnomorskiej, a w szczególności na 
ekstrakcie z liści oliwnych, który okazał się 

skuteczny w leczeniu cholesterolu, nadciśnienia, 
wspomagania odporności i wielu innych. Firma 

dostarcza naturalne i organiczne zdrowe 
produkty detalistom, importerom i 

dystrybutorom w branży zdrowej żywności na 
całym świecie. Poszukuje importerów i 
dystrybutorów działających w sektorze 

prozdrowotnym/suplementów diety.

Italian company established in 2014 in north 
east Italy focuses on olive tree, a milestone of 

the Mediterranean tradition and in particular on 
olive leaf extract which is proven to be effective 

for cholesterol, high blood pressure, immune 
support and much more.

The company supplies natural and organic 
healthy products to retailers, importers and 

distributors in the healthy sector worldwide. It is 
looking for importers and distributors active in 

the health/food supplement sector.

23/02/2024

BOLV20230223014 

Aktywne poszukiwanie partnerów w UE, USA, 
Wielkiej Brytanii i Kanadzie, którzy potrzebują 

sprzętu medycznego lub innych produktów 
związanych z medycyną.

Actively searching for partners in the EU, USA, 
UK, and Canada which are in need of medical 
equipment or other medicine-related products.

23/02/2024

BRLV20230224008 

Łotewska firma aktywnie poszukuje partnerów w 
UE, Ukrainie i Turcji gotowych dostarczać sprzęt 

medyczny lub inne produkty związane z 
medycyną. Firma działa zarówno na Łotwie, jak 

i w UE jako hurtownik. Firma stale poszerza 
swoją segmentację. Umowa handlowa i/lub 

umowa dystrybutorska.

Latvian company actively searching for partners 
in the EU, Ukraine, and Turkey which are ready 
to supply medical equipment or other medicine-

related products. The company acts both in 
Latvia and the EU as a wholesaler. The company 

constantly enlarge their segmentation. 
Commercial agreement and/or distributor 

agreement. 

24/02/2024

BRLV20230224008

Łotewska firma aktywnie poszukuje partnerów w 
UE, Ukrainie i Turcji, którzy są gotowi dostarczyć 

sprzęt medyczny lub inne produkty medyczne. 
Firma działa zarówno na Łotwie jak i w UE jako 

hurtownia. Firma stale powiększa swoją 
segmentację. Umowa handlowa i/lub umowa 

dystrybucyjna.

Latvian company actively searching for partners 
in the EU, Ukraine, and Turkey which are ready 
to supply medical equipment or other medicine-

related products. The company acts both in 
Latvia and the EU as a wholesaler. The company 

constantly enlarge their segmentation. 
Commercial agreement and/or distributor 

agreement.

24/02/2024


