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BOIT20230223010

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

właściwościach drzew oliwnych, 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.

23/02/2023

BOBA20230202001

Producent i przetwórca roślin leczniczych, 
aromatycznych i ziołowych z Republiki Serbskiej, 

Bośni i Hercegowiny, specjalizujący się w 
produkcji herbat, olejków eterycznych, 

hydrolatów i ekstraktów olejków eterycznych 
poszukuje dystrybutorów lub agentów do 

reprezentowania swoich produktów na rynku 
międzynarodowym.

 The producer and processor of medicinal, 
aromatic and herbal plants from Republic of 

Srpska, Bosnia and Herzegovina, specializing in 
the production of teas, essential oils, hydrolates 

and essential oils extracts is looking for 
distributors or agents for representing its 

products on the international market.

02/02/2024

BOUA20230203005

Ukraińska firma zajmuje się dostawami różnych 
mrożonych owoców jagodowych, takich jak 

jagody, maliny, jeżyny, czarny bez, dzikie róże, 
truskawki, rokitnik, tarnina i inne.

 The Ukrainian company is engaged in the 
supply of various frozen berries, such as 

blueberries, raspberries, blackberries, 
elderberries, wild roses, strawberries, sea 

buckthorn, blackthorn and others.

03/02/2024

BOIT20220804016

Włoska firma z okolicy wulkanu Etna jest 
związana historycznie z uprawą cytrusów, 
szczególnie pomarańczy oraz naturalnych i 
organicznych, wysokiej jakości marmolad i 

kompotów. Firma stara się rozszerzyć swoją sieć 
dystrybucyjną na zagranicę.

Sicilian company located in the area of Etna 
Volcano has been historically committed with 

the production of citrus, especially oranges, and 
natural and organic, high-quality marmalades 
and compotes. The company is currently trying 

to expand its distribution network abroad.

09/02/2024

BOIT20220804015

Firma z Sycylii wytwarzająca szeroki zakres 
organicznej żywności jak dżemy, marmolady, 

słodkie pasty, sosy, galaretki i ciasto panettone 
poszukuje firm zainteresowanych umowami 

produkcji pod własną marką lub nowych 
kanałów dystrybucyjnych.

Italian based company, located in Sicily, 
processing a wide range of organic food such as 
jams, marmalades, sweet spreads, pesto sauces, 

wine jellies and panettone, is looking for 
companies interested in private labels 

manufacturing agreements or a new 
distribution channel to expand the brand 

abroad.

09/02/2024

BOFR20230210013

Francuska firma wyspecjalizowana w produktach 
zbożowych i roślinnych oferuje wiedzę w 
doskonaleniu procesu wyrobu chleba dla 

poprawy jakości chleba i ciast. Transferuje 
wiedzę poprzez zamawiane szkolenia, 

przystosowane do potrzeb i łączące teorię z 
praktyką, która odbywa się w doświadczalnej 

piekarni.

French company specialized in cereal and 
vegetable products offers its expertise in 

mastering bread-making processes to improve 
the quality of breads and pastries and transfers 
knowledge through tailor-made training. The 
company creates trainings combining theory 

and practice suited to specific needs. A 
particular focus is given to practice in a trial 

bakery.

10/02/2024

BOIT20230210022

Włoska firma jest rzemieślniczym wytwórcą 
pralin z użyciem najbardziej typowych włoskich 
składników (oliwa extra virgin, wino Sagrantino, 
orzechy, migdały i pistacje) oraz prozdrowotnych 

funkcjonalnych batonów łagodzących indeks 
glikemiczny. Firma poszukuje partnerów 

handlowych.

Italian company, artisanal producer of pralines 
using the most tipical Italian ingredients (Extra 

Virgin olive Oil, DOCG Sagrantino wine, IGP 
hazelnuts, almonds and pistachios) as well as 
functional healthy bars which moderate the 
glycemic index, is looking for commercial 

partners.

10/02/2024

BORO20230203008

Rumuńska firma oferuje produkty rone i 
spożywcze. Polityka jakości i strategia firmy 
zmierza do spełnienia wszystkich potrzeb 

klienta.

The activity of this company is based on 
agricultural and processed food products. The 
company's quality policy and strategy are the 

basis for satisfying all customer needs.

10/02/2024



BOIT20220803024

Firma z Sycylii specjalizująca się w wysokiej 
jakości prostej i mielonej kaszy manny, mąki i 

pochodnych, poszukuje partnerów do 
długoterminowej współpracy na bazie umów 

handlowej, finansowej, dystrybucji lub franczyzy.

Sicilian company, specialized in high-quality 
simple and remilled semolina, flour, and 

derivates, seeks partner to establish a long-
lasting cooperation under a commercial, 

financial, distribution, or franchise agreement.

10/02/2024

BOLT20230213006

Litewska firma zajmuje się produkcją zdrowych 
przekąsek - prażonej ciecierzycy w pysznych 

smakach. Firma dąży do ekspansji zagranicznej 
z produktami własnej marki i poszukuje 

dystrybutorów do pracy w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Lithuanian company is producing healthy 
snacks - roasted chickpeas covered in delicious 

flavors. The company is seeking to expand 
abroad with its own brand products and is 

looking for distributors to work under a 
distribution services agreement.

13/02/2024

BOIT20230213014

Włoska firma, która od ponad wieku produkuje 
w 100% włoskie, ekologiczne i certyfikowane 
mąki, pozyskiwane ze starannej selekcji zbóż, 

poszukuje współpracy. Swoimi mąkami promują 
wybór zdrowej i świadomej diety, dla dobra 

środowiska i konsumentów.

Italian company that for more than a century 
has been producing 100% Italian, organic and 

certified flours, obtained from a careful 
selection of grains, is seeking collaboration 

agreement. With their flours they promote the 
choice of a healthy and conscious diet, for the 
well-being of the environment and consumers.

13/02/2024

BOUA20230213021

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w 
produkcji unikalnych zdrowych przekąsek – 

100% naturalnych chrupiących kulek serowych 
według własnej opatentowanej technologii. 

Produkcja zlokalizowana jest na Zakarpaciu - 
zaledwie kilka kilometrów od granicy z UE. 
Firma poszukuje partnerów handlowych do 

zawarcia umowy o świadczenie usług 
dystrybucji, sieci handlowych itp.

The Ukrainian enterprise specializes in the 
production of unique healthy snaks – 100% 
natural crunchy cheese balls according to 
private patented technology. Production is 

located in the Zakarpattia region - just a few 
kilometres from EU border. The company is 
looking for business partners to conclude an 
agreement on the provision of distribution 

services, retail chains etc.

13/02/2024

BOIL20230214019

Ta izraelska firma specjalizuje się w produktach 
żywnościowych premium skierowanych do 
konsumentów dbających o zdrowie i chce 

eksportować swój sztandarowy produkt – Silan: 
naturalny słodzik wykonany w 100% z 
naturalnego syropu daktylowego. Firma 

sprzedaje swoje produkty lokalnie do większości 
wiodących detalicznych sieci spożywczych i 
chciałaby rozszerzyć swoją działalność i 

eksportować do podobnych sieci za granicą. 

Produkuje również różne oleje i inne produkty, 
takie jak woda różana, w celu wzmocnienia 

bogatych smaków w kuchni.

This Israeli company specializes in premium 
food products aimed at health-aware consumers 
and is seeking to export its flagship product – 

Silan: a natural sweetener made of 100% 
natural date syrup. The company markets its 
products locally to most leading retail food 

chains and would like to expand its activity and 
export to similar chains abroad. It also produces 

various oils and other products, such as rose 

water, to enhance rich flavors in cooking.

14/02/2024

BOES20230214024

Ta hiszpańska firma poszukuje partnerów na 
całym świecie, którzy mogą być zainteresowani 
komercjalizacją wodorostów i produktów na ich 

bazie. Wśród partnerów mile widziani: 
importerzy/dystrybutorzy, sprzedawcy  detaliczni, 

przetwórcy żywności, profesjonaliści z branży  
HORECA (np. restauracje, firmy cateringowe). 

Company is looking for worldwide partners who 
may be interested in commercializing seaweed 

and products based on seaweed, from 
importers/distributors, to retailers, food 

processors or professionals within the HORECA 
channel such as restaurants or catering. 

15/02/2024

BOFR20230215004

Francuska firma oferuje szeroką gamę, w 100% 
naturalnych i organicznych herbat i herbat 
ziołowych, zaprojektowanych we Francji i 

opartych na bioetycznym podejściu do źródeł ich 
pozyskiwania. Firma chce współpracować z 
agentami handlowymi w celu promocji i 

sprzedaży swoich produktów do hal z dobrej 
jakości jedzeniem, delikatesów, sklepów 

ekologicznych, koncepcyjnych i lifestylowych. 

The French company offers a large range of 
100% natural and organic teas and herbal teas, 
designed in France and based on a bio-ethical 

sourcing approach. The company wishes to work 
with sales agents to promote and sell its 

products to - fine food halls, - delicatessen 
stores - concept and lifestyle stores - organic 

stores 

15/02/2024



BRLT20230214017

Litewski producent szerokiej gamy produktów 
dla zwierząt, poszukuje dostawców surowców. 

Spektrum produkcji firmy jest szerokie 
(premiksy, dodatki paszowe, produkty 

weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, 
odżywki mineralne i białkowe, inne), a 

poszukiwane surowce różnorodne. Firma oferuje 
współpracę na podstawie umowy na dostawy.

A company from Lithuania that produces 
products for animals is looking for a raw 

material supplier. The company's production 
spectrum is wide, and the required raw 

materials are diverse. Partners should work 
under supplier agreement.

15/02/2024

BOIT20230216014

Wiodąca włoska firma produkuje karmę dla 
psów i kotów. Ma ponad 40 lat doświadczenia i 
sprzedaje do ponad 40 krajów. Firma planuje 

ekspansję na nowe rynki i poszukuje partnerów 
na podstawie umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych lub na wyłączność.

A leading Italian company produces food for 
dogs and cat. It has over 40 years of experience 

and sells to more than 40 countries. The 
company intends to expand in new markets and 

is looking for partners under a distribution 
service agreement, or sole agency.

16/02/2024

BOUA20230226004 

Ukraińska firma z siedzibą w Kijowie specjalizuje 
się w produkcji bakalii i poszukuje partnerów w 

ramach usług dystrybucyjnych oraz umów 
agencyjnych.

A Ukrainian company, located in Kyiv, 
specializes in the production of dried fruits and 

is looking for partners under distribution 
services and commercial agency agreements.

26/02/2024

BOUA20230226004

Ukraińska firma z siedzibą w Kijowie specjalizuje 
się w produkcji bakalii i poszukuje partnerów w 

ramach usług dystrybucyjnych oraz umów 
agencyjnych.

A Ukrainian company, located in Kyiv, 
specializes in the production of dried fruits and 

is looking for partners under distribution 
services and commercial agency agreements.

26/02/2024

BOMK20230227008

Macedońska firma o ugruntowanej pozycji z 
powodzeniem importuje, eksportuje i 

dystrybuuje świeże owoce i warzywa na rynek 
krajowy oraz rynki krajów sąsiednich. Poszukują 

nowych partnerów biznesowych w oparciu o 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, 
aby skutecznie promować i wprowadzać swoje 

produkty na rynek europejski.

A well-established Macedonian company 
successfully imports, exports, and distributes 
fresh fruits and vegetables to the domestic 
market and the markets of the neighboring 
countries. They are looking for new business 

partners based on distribution services 
agreements to successfully promote and place 

their products on the European market.

27/02/2024

BOBE20230228018

Belgijska firma oferuje szafran afgański 
najwyższej jakości. Testowany laboratoryjnie 
Kategoria 1 zgodnie z ISO 3632, szafran dał 
najwyższy na świecie stopień krocyny (kolor), 

pikrokrocyny (smak) i safranalu (aromat). Firma 
poszukuje partnerów handlowych (hurtownie, 
detaliści, delikatesy, dystrybutorzy) do umów 

handlowych.

A Belgian company offers Afghan saffron of the 
highest quality. Lab tested Category 1 in 

compliance with ISO 3632, the Saffron resulted 
in the world's highest grade of crocin (color), 
Picrocrocin (flavor) and Safranal (aroma). The 

company is looking for business partners 

(wholesalers, retailers, delicatessen shops, 
distributors) for commercial agreements.

28/02/2024

BRUA20230228023 

Zakład produkcyjny znajduje się na Ukrainie. 
Podstawową działalnością firmy jest produkcja 
wyrobów cukierniczych: Kozinaki z orzechów i 

nasion, Żurawina w cukrze oraz drażetki 
owocowe "Montpensier".

Firma poszukuje partnerów handlowych 
(dystrybutorzy, hurtownie, sklepy detaliczne) do 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The production site is located in Ukraine. The 
main activity of Company is the production of 
sugar confectionery: Brittles (kozinaks) from 

nuts and seeds, Sugared cranberries and fruit 
drops "Montpensier" .

The company is looking for business partners 
(distributors, wholesalers, retail stores) for a 

distribution services agreement.

28/02/2024

BOFR20230228025 

Powstała w 2018 roku francuska firma chce 
zainteresować pierwszym jadalnym sztućcem w 
Europie. Ich organiczne i wytrzymałe widelce i 

łyżki mogą zastąpić jednorazowe sztućce 
pysznym ciastkiem wyprodukowanym we Francji.

Z 350 klientami (gastronomia, restauracje, 
supermarkety) poszukuje kolejnych partnerów 

handlowych w całej Europie.

Created in 2018, this French company is the 
first edible cutlery in Europe. Their organic and 
sturdy forks and spoons can replace single used 
cutleries by a delicious biscuit made in France.

With 350 clients (catering, restaurants, 
supermarkets) they are looking for more 

commercial partners across Europe. 

28/02/2024



BORO20230208012

Firma z siedzibą w sercu Bukowiny produkuje 
specjały z pstrąga, takie jak wędzony pstrąg 

według lokalnej receptury, młode pstrągi 
konserwowane w różnych sosach, wędzony 

pstrąg konserwowany w oleju roślinnym, pasty i 
sałatki z pstrąga oraz poszukuje nowych rynków 

zbytu.

The company is based in the heart of Bucovina, 
produces trout specialties like smoked trout 

according to the local recipe, baby trout rounds 
preserved in various sauces, smoked trout 

preserved in vegetable oil, spreads and trout 
salads and is looking for new markets. 

 08/02/2024

BOIT20220805006

Włoski browar zlokalizowany w Vittoria w 

prowincji Ragusa uprawia jęczmień distich do 
produkcji piwa rzemieślniczego. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem profesjonalnego 
partnera w branży spożywczej w celu dystrybucji 

swoich produktów w Chinach, USA i Wielkiej 
Brytanii

 An Italian brewery located in Vittoria, Ragusa 
province, grows distich barley for handcrafted 
beer. The company is interested in finding a 

professional partner in the food and beverage 
sector in order to distribute its products in 

China, USA and United Kingdom

 09/02/2024


