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BRFR20230223006

Firma zajmująca się pojazdami nośnymi, 

opracowująca gamę małych wyrzutni, poszukuje 

systemu tłumienia akustycznego do swojej 

owiewki, aby zredukować środowisko akustyczne 

widziane przez satelitę w fazie startu.

A launch vehicle company, developing a range of 

small launchers, is looking for an acoustic 

attenuation system for its fairing to reduce the 

acoustic environnement seen by the satellite 

during its launch phase.

23/02/2023

 BOES20230223016

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji 

obwodów drukowanych (PCB) oraz montażu 

komponentów elektronicznych oferuje swoje 

możliwości dla szerokiego wachlarza sektorów 

takich jak kolejnictwo, lotnictwo, telekomunikacja 

itp. Usługa obejmuje doradztwo techniczne w 

celu optymalizacji produkcji i kosztów. Firma 

poszukuje umów z dostawcami.

Spanish company, specialized in PCBs (Printed 

Circuit Boards) manufacturing and assembly of 

electronic components, offers its capabilities to a 

wide range of sectors such as railway, aerospace, 

telecom, etc. The service includes technical 

advice in order to optimize production and costs. 

The company is looking for supplier agreements.

23/02/2023

BOUA20230203002

Firma ukraińska jest zainteresowana 

znalezieniem partnerów do wejścia na rynki UE, 

Ameryki Północnej, Afryki, Bliskiego Wschodu i 

Azji Środkowej. Firma poszukuje 

długoterminowej i obopólnie korzystnej 

współpracy z partnerem, według następujących 

założeń: - Produkcja zabudów do samochodów 

ciężarowych lub pojedynczych elementów 

konstrukcyjnych; - Produkcja na licencji 

partnera; - Współpraca na warunkach 

franczyzowych; - Produkcja elementów stalowych 

i aluminiowych na zamówienie partnera; - Inne 

możliwe opcje.

 Company Interested in finding partners to enter 

the EU, North American, African, Middle Eastern 

and Central Asian markets. Company interested 

in long-term and mutually beneficial cooperation 

with a partner, which can be expressed in the 

following options: - Production of bodies for 

trucks or individual structural elements; - 

Production under the partner's license; - 

Cooperation under franchise conditions; - 

Production of steel and aluminum parts to the 

partner's order; - Other possible options.

03/02/2024

BOPT20230203018

Portugalskie MŚP oferuje instalację i konserwację 

rozwiązań klimatycznych o niskim lub 

neutralnym wpływie na środowisko oraz 

rozwiązania do konserwacji i optymalizacji 

płynów przemysłowych. Firma posiada bogate 

doświadczenie i stara się oferować swoim 

klientom usługi wysokiej jakości. Poszukuje 

międzynarodowych partnerów, którzy chcą zlecić 

swoje usługi podwykonawcom w ramach umowy 

outsourcingowej.

 Portuguese SME offers the installation and 

maintenance of climate solutions with low or 

neutral environmental impact and solutions for 

the maintenance and optimization of industrial 

fluids. The company has extensive experience 

and strives to offer a quality service to its 

customers. They are looking for international 

partners who wish to subcontract their services 

under an outsourcing agreement.

03/02/2024

BOLT20230206004

Firma z Litwy posiada ponad 25-letnie 

doświadczenie w obróbce metali oraz kilka linii 

produkcji urządzeń grzewczych: kotłów na paliwa 

stałe, pieców do sauny, zbiorników 

akumulacyjnych, kotłów przemysłowych oraz 

urządzeń grzewczych. Firma oferuje swoje 

produkty i usługi w ramach umowy dostawcy, 

outsourcingu.

Company from Lithuania has more than 25 years 

of experience in metal processing. Through all 

these years company developed several heating 

equipment product lines: solid fuel boilers, sauna 

stoves, accumulation tanks, industrial boilers 

and heating equipment. Company offers its 

products and services under supplier, 

outsourcing agreement.

06/02/2024

BOIL20230201013

Izraelskie innowacyjne rozwiązanie dla dużych 

urządzeń w sektorze przemysłowym będzie 

oferowane po uzyskaniu certyfikatu UE dla 

produktu na nowych rynkach (kluczowe branże – 

stalowa, cementowa, spożywcza i napoje i inne). 

Rozwiązanie oferuje znaczne oszczędności energii 

elektrycznej i poprawę wydajności produkcji. 

Firma zainteresowana jest umowami 

partnerskimi z agentami, dystrybutorami i 

kontrahentami na terenie całej Europy.

An Israeli innovative solution for large machinery 

in the industrial sector seeks to extend the 

business opportunities in new territories, after 

receiving EU certification for the product (key 

industries- steel, cement, food and beverage and 

more). The solution offers significant electricity 

savings and improvement in the production 

yield. The company interested in partnership 

agreement with agents, distributers, and 

contractors across Europe, that familiar with the 

customers environment.

06/02/2024



BOHR20230206029

Firma została założona w 1968r. przez braci, 

którzy produkowali sprężyny śrubowe do 

pojazdów typu dune buggy i rozruszników 

elektrycznych na półautomatach, a dziś są 

największym sprężyn w Chorwacji. Firma 

rozszerzyła dotychczasową ofertę, opracowując 

nowe rozwiązania techniczne i wykorzystując 

nowe technologie oraz zwiększając powierzchnię 

produkcyjną, zarówno z wykorzystaniem środków 

pochodzących z funduszy unijnych.

The company was founded in 1968. by brothers 

who produced coil springs for dunes and electric 

starters on semi-automatic machines, and today 

they present the most important spring 

manufacturer in Croatia according to production 

program and size. Company has expanded the 

current production program by developing new 

technical solutions and using new technologies 

and by increasing the production space, for both 

using funds from EU funds. 

06/02/2024

BOIT20230210015

Włoskie MŚP wyspecjalizowane w obróbce CNC 

chce rozszerzyć swój biznes w UE i poza nią. 

Oferuje wiedzę i zdolności produkcyjne partnerom 

z sektorów przemysłowych na bazie umów 

handlowych lub podwykonawstwo i podzlecenia.

Italian SME specialised in CNC turning machining 

willing to expand its business in EU end non-EU 

countries is offering its expertise and production 

facilities to target industry sectors under either 

commercial (subcontracting) or outsourcing 

agreements.

10/02/2024

BODE20230214022

Niemiecka firma specjalizuje się w sprzedaży i 

wynajmie maszyn budowlanych. Oferuje umowy 

handlowe pośrednikom handlowym. Oferuje 

również umowy dostawcze maszyn oraz usługi 

doradcze w zakresie sprzedaży i wynajmu 

nowych i używanych maszyn budowlanych dla 

firm, handlowców, freelancerów oraz instytucji 

publicznych w Szwajcarii i USA.

A German company is specialised in the sale and 

rental of construction machinery. It is offering 

commercial agreements to trade intermediaries. 

It also offers supplier agreements for the 

machines as well as advisory services regarding 

sales and rental of new and second-hand 

construction machinery to companies, 

tradespeople, freelancers and public institutions 

in Switzerland and the USA.

14/02/2024

BRSI20230228011 

Nowoczesna produkcja na maszynach CNC i 

programach w pełni opartych na 

oprogramowaniu Megacad. Cyfrowe 

przygotowywanie prac i tworzenie programów 

CNC we własnym dziale (sieć Cloud i Intranet).

Modern production with CNC machines and 

programmes fully based on Megacad software. 

Digital work preparation and creation of CNC 

programs in our own department (Cloud and 

Intranet network).

28/02/2024

BONL20230206021

Holenderskie MŚP specjalizuje się w 

opracowywaniu i produkcji sprzętu do 

przestrzennego osadzania warstw atomowych 

(ALD). Przestrzenny ALD jest znany z możliwości 

osadzania wysokiej jakości cienkich warstw bez 

otworków z niezrównaną jednorodnością przy 

dużej prędkości. MŚP pragnie podsiać umowę 

handlową z agentami, którzy mają dostęp do 

sieci badaczy lub producentów potrzebujących 

warstw funkcjonalnych na podłożu.

A Dutch SME specializes in the development and 

production of spatial atomic layer deposition 

(ALD) equipment. Spatial ALD is known for the 

ability to deposit high quality pinhole free thin 

films with unparalleled uniformity at high speed. 

The SME is looking for a commercial agreement 

with (local) agent(s) that has access to a network 

of researchers or manufacturers in need of 

functional layers on a substrate.

23/02/20224


