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BRDK20230222023
Duńska firma poszukuje wyspecjalizowanych 

europejskich dostawców plecionych bransoletek.

A Danish company seeks specialized European 

suppliers of braided bracelets.
22/02/2023

BOUA20230202015

Misją firmy jest tworzenie kultury 

przechowywania odzieży, uczynienie podróży 

bardziej estetyczną i komfortową oraz 

zmniejszenie zużycia plastiku poprzez zastąpienie 

go wysokiej jakości produktem tekstylnym 

wielokrotnego użytku. Firma tworzy upominki 

firmowe (breloczki, zestawy podróżne, torby 

podróżne i odzieżowe) - małe, ale ważne rzeczy, 

które podkreślą wartość marki i pozostawią miłe 

przypomnienie o niej partnerom i klientom.

 The Company's mission is to create the culture 

of clothes storage, making your travels more 

esthetic and comfortable and decreasing use of 

plastic by replacing it with a quality textile 

product for multiple use. We create corporate 

gifts (key chains, travel sets, travel and clothes 

bags) - small but important things to underline 

your brand value and leave pleasant reminders 

about it for your partners and customers.

02/02/2024

BRES20230203010

Hiszpański producent elementów metalowych, 

akcesoriów, biżuterii i biżuterii dla branży mody 

luksusowej poszukuje dostawców surowego 

mosiądzu (pręty okrągłe, płaskie i prostokątne) 

oraz prętów ze stali nierdzewnej. Firma jest 

chętna do współpracy w ramach umów 

dostawczych z firmami z Portugalii, Niemiec, 

Francji, Włoch, Polski, Austrii czy krajów 

Beneluksu.

 Spanish manufacturer of metallic components, 

accessories, bijouterie and jewellery for the 

luxury fashion industry is looking for suppliers of 

raw brass (round, flat and rectangular bars) and 

stainless steel bars. The company is willing to 

cooperate under supplier agreements with 

companies from Portugal, Germany, France, Italy, 

Poland, Austria or Benelux countries.

03/02/2024

BOUA20230203022

Ukraiński producent specjalizuje się w lekkiej 

odzieży puchowej, śpiworach puchowych, 

kołdrach i akcesoriach do wędrówek z plecakiem, 

alpinizmu i aktywności na świeżym powietrzu. 

Rzemieślniczy zakład produkcyjny znajduje się w 

centrum Ukrainy w mieście Kropywnyćkyj. Firma 

poszukuje partnerów handlowych: sklepy ze 

sprzętem outdoorowym lub sieci handlowe.

 Ukranian manufacturer specialising in 

lightweight down clothing, down sleeping bags, 

quilts and accessories for backpacking, alpinism 

and outdoor activities. The craft production 

facility is located in the center of Ukraine in the 

city of Kropyvnytskyi. The company is looking for 

sales partners: outdoor equipment stores or 

retail chains.

03/02/2024

BOIT20230206014

Powstała w 1995 roku firma produkuje prototypy 

złotnicze, przeznaczone do dystrybucji na dużą 

skalę, ale także do produkcji limitowanych serii i 

upominków. Firma zamierza sprzedawać swoje 

produkty w Europie specjalistycznym sklepom lub 

dużym sieciom, ale także freelancerom z branży.

This company was founded in 1995 for the 

creation of goldsmith prototypes intended for 

large-scale distribution but also for limited 

series and giftware. The company intends to sell 

its products in Europe to research specialty 

stores or large chains but also freelancers in the 

industry.

06/02/2024

BOUA20230206020

Ukraińska firma produkuje pod własną marką 

ręcznie robioną galanterię skórzaną. Zakłady 

produkcyjne zlokalizowane są w Łucku na 

Ukrainie, który zlokalizowany jest w zachodniej 

części Ukrainy, niedaleko granicy z Polską. Firma 

produkuje pokrowce na laptopy, torby, plecaki i 

akcesoria.

The Company is a Ukrainian brand of 

handcrafted leather goods. Production facilities 

are located in Lutsk, Ukraine which is the 

Western part of Ukraine, not far from the Polish 

border. The Company produces laptop sleeves, 

bags, backpacks and accessories.

06/02/2024

BOBE20230207006

Belgijska firma specjalizuje się w dostawie 

artykułów piśmienniczych, galanterii skórzanej i 

zegarków luksusowych marek modowych. Firma 

dostarcza akcesoria modowe znanych światowych 

marek do luksusowych detalistów na całym 

świecie. Firma poszukuje dystrybutorów lub 

agentów.

The Belgian company is specialized in the supply 

of writing instruments, leather goods and time 

pieces from luxury fashion brands. The company 

supplies fashion accessories from world known 

brands to luxury retailers all around the world. 

The company is looking for distributors or 

agents.

07/02/2024



BOGB20230210012

Innowacyjny brytyjski producent tekstyliów ma 

szczególne doświadczenie w produkcji wyrobów 

wełnianych do zastosowań przemysłowych i 

komercyjnych, wliczając produkcję instrumentów 

muzycznych, pasów piekarskich, płacht 

drukarskich i do absorpcji wycieków 

chemicznych. Firma poszukuje nowych partnerów 

do współpracy w celu dostarczenia im 

zamówionych produktów w oparciu o 

długoterminowe umowy produkcyjne lub 

dostawy.

This established and innovative UK textile 

manufacturer has particular expertise in the 

production of wool-based products for industrial 

and commercial applications, including the 

production of musical instruments, bakery belts, 

printing blankets and chemical spillage 

absorption. It now seeks new partners to 

collaborate with, in order to provide them with 

bespoke products for their specific 

manufacturing needs under a manufacturing or 

other long-term supply agreement.

10/02/2024

BOUA20230213018

Ukraiński producent specjalizuje się w produkcji 

tekstyliów lnianych domowych pościel (dla hoteli, 

apartamentów, showroomów, sklepów), 

tekstyliów kuchennych (restauracje, kawiarnie, 

projekty spożywcze), odzieży (dla hoteli, salonów, 

sklepów itp.). Zakłady produkcyjne zlokalizowane 

są w obwodzie lwowskim i odeskim. Firma 

poszukuje partnerów handlowych do zawarcia 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych za 

granicą.

The Ukrainian manufacturer specializes in the 

production of home linen textiles (Beddings (for 

hotels, apartments, showrooms, shops, kitchen 

textiles (restaraunts, cafes, food projects), clothes 

(for hotels, showrooms, shops, etc). Production 

facilities are located in the Lviv and Odesa 

regions. The company is looking for business 

partners to conclude an agreement on the 

provision of distribution services abroad.

13/02/2024

BRDK20230205001

Duńskie MŚP sprzedaje ścierki do naczyń i inne 

produkty kuchenne w swoim sklepie 

internetowym i za pośrednictwem sprzedawców 

detalicznych. Poszukują nowego dostawcy i 

producenta swoich ścierek, który byłby w stanie 

wyprodukować je według ich obecnego projektu. 

Materiałem może być na przykład mikrofibra, len 

i eko bawełna. Produkty muszą być wykonane z 

trwałych materiałów, na przykład poliestru 

pochodzącego z recyklingu lub bawełny 

organicznej. Możliwym rozwiązaniem mogą być 

również martwe zapasy lub resztki tkanin.

The Danish SME sells dish cloths and other 

kitchen products from their webshop and 

through retailers. They are looking for a new 

supplier and manufacturer for their dishcloths, 

able to produce them according to their current 

design. The material can for example be 

microfiber, linen and eco cotton. The products 

must be made from sustainable materials, for 

example recycled polyester or organic cotton. 

Deadstock or left-over-fabrics could also be a 

possibility.

14/02/2024

BOSE20230216001

Szwedzka firma zajmująca się projektowaniem i 

sprzedażą hurtową szali, szalików, czapek, 

rękawiczek, beretów, poncz itp. poszukuje 

dystrybutorów, partnerów detalicznych i 

lokalnych agentów. Firma ma wieloletnie 

doświadczenie w projektowaniu i hurtowej 

sprzedaży swego asortymentu.  Jej zalety to 

niskie ceny i doskonała jakość. Firma poszukuje 

partnera/agenta, który będzie sprzedawał ich 

produkty na rynku lokalnym.

The Company is a long-standing designer & 

wholesale company that sells shawls, scarves, 

hats, caps, mittens

16/02/2024

BOSK20230214023

Słowacka firma nastawiona na produkcję 

tekstyliów poszukuje partnera do współpracy. 

Słowacki producent na co dzień współpracuje z 

europejskimi i światowymi markami tekstylnymi i 

produkuje wysokiej jakości produkty tekstylne. 

Firma oferuje wolne moce produkcyjne do szycia 

wyrobów tekstylnych z najnowocześniejszym 

parkiem maszynowym.

Firma poszukuje partnera do współpracy w 

ramach umowy handlowej lub umowy 

outsourcingowej.

The Slovak company, focused on textile 

production, is looking for a cooperation partner. 

The Slovak manufacturer is working with 

European and worldwide textile brands on daily 

basis and producing textile products in high 

quality. The company is offering its free 

production capacities for sewing textile products 

with the most modern machinery park.

The company is looking for a cooperation partner 

to collaborate with under commercial agreement 

or outsourcing agreement.

20/02/2024



BRDE20230224011 

Niemiecki sklep z modą ślubną projektuje własną 

kolekcję mody ślubnej. Firma specjalizuje się w 

sukniach ślubnych oraz eleganckiej modzie 

odświętnej dla kobiet i mężczyzn. Firma SME 

poszukuje w Polsce partnerów chętnych do szycia 

sukienek w większym zakresie oraz współpracy 

na podstawie umowy produkcyjnej w celu 

realizacji własnej kolekcji.

A German bridal fashion shop designs its own 

bridal fashion collection. The company 

specialises in wedding dresses and elegant 

festive fashion for women and men. The SME is 

looking for partners in Poland who are willing to 

to sew dresses to a larger extent and to 

cooperate under a manufacturing agreement to 

realise its own collection.

24/02/2024

BRDE20230224011

Niemiecki sklep z modą ślubną projektuje własną 

kolekcję mody ślubnej. Firma specjalizuje się w 

sukniach ślubnych i eleganckiej modzie 

świątecznej dla kobiet i mężczyzn. MŚP poszukuje 

w Polsce partnerów chętnych do szycia sukien w 

większym zakresie i współpracy w ramach 

umowy produkcyjnej w celu realizacji własnej 

kolekcji

A German bridal fashion shop designs its own 

bridal fashion collection. The company 

specialises in wedding dresses and elegant 

festive fashion for women and men. The SME is 

looking for partners in Poland who are willing to 

to sew dresses to a larger extent and to 

cooperate under a manufacturing agreement to 

realise its own collection.

24/02/2024

BOCZ20230227007 

Czeska marka skupiająca się na produkcji 

unikatowej, designerskiej odzieży jeździeckiej 

(spódnice zimowe, T-shirt z koronką oraz bielizna 

przystosowana do pokazów wyczynowych) oferuje 

swoje produkty partnerom zajmującym się 

jeździectwem.

A Czech brand which focuses on the production 

of unique designer equestrian clothing (winter 

skirts, T-shirt with a lace and underwear 

suitable for performance exhibiton) offers its 

productes to partners involved in horse riding. 

27/02/2024

BOLT20230227009 

Firma na LITWIE zajmuje się produkcją tkanin 

lnianych na odzież i tekstylia domowe. Venture 

produkuje tekstylia domowe z białą etykietą, 

posiada również naszą markową kolekcję 

artykułów tekstylnych do domu. Cała produkcja 

jest certyfikowana, wszystkie tkaniny i tekstylia 

domowe wyprodukowane w UE. Firma chętna do 

współpracy na podstawie umowy z dostawcą.

Company in LIthuania make linen and linen 

blend fabrics for garments and home textile. 

Venture produce home textile with white label, 

also have our brand collection for home textile 

items. All production is certificated, all fabrics 

and home textile items made in EU. Company 

would like to cooperate under supplier 

agreement.

27/02/2024

BRDK20230228020 

Duńskie MŚP zlokalizowane w północnej części 

Danii poszukują dostawcy tkanin certyfikowanych 

do stosowania na kamizelki ratunkowe. 

Kamizelka ratunkowa jest niezwykła, ponieważ 

jest wykonana z elastycznego materiału 

(materiał przypominający stroje kąpielowe), 

dlatego MŚP poszukuje dostawców tkanin z 

certyfikatem ISO12402-7.

Danish SME located in the Northern part of 

Denmark are looking for supplier of fabrics that 

is certified for use on lifejackets. The life jacket 

is remarkable by being made in a flexible fabric 

(swimwear like material), and the SME is hence 

looking for suppliers of ISO12402-7 certified 

fabrics.

28/02/2024

BRDK20230228021 

Duńskie MŚP poszukuje producenta 

innowacyjnych bryczesów jeździeckich. Firma 

SME stworzyła wodoodporne, oddychające i 

rozciągliwe bryczesy do jazdy konnej i poszukuje 

długoterminowego partnera produkcyjnego, który 

będzie w stanie dostosować się do projektu firmy 

i użyć materiału wybranego przez firmę.

Danish SME is looking for manufacturer of 

innovative riding breeches. The SME has created 

waterproof, breathable and stretchy riding 

breeches, and are looking for a long-term 

manufacturing partner who can comply with the 

company’s design and use the material the 

company has chosen. 

28/02/2024

BOUA20230228028 

Prywatny producent z siedzibą na Ukrainie 

oferuje swoje ręczniki frotte, koce, pościel, 

tkaniny i szlafroki frotte. Firma chce dalej 

sprzedawać swoje produkty z pomocą 

dystrybutorów, którzy mogą uzyskać dostęp do 

własnych rynków detalicznych w ramach umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

A privately-owned, manufacturer based in 

Ukraine is offering its terry towels, blankets, 

bedding, fabrics and terry robes. They are 

looking to sell their products further with the aid 

of distributors, who can access their own retail 

markets under distribution services agreements.

28/02/2024

BOUA20230208005

Wygodne, dobrej jakości ubranka z naturalnej 

wełny i leonu oraz ręcznie robione

dla kobiet 25-65 lat, Ukraina Online, Lwów 

offline, Niemcy, Drezno offline

Comfortable good quality clothes made from 

natural Wool and Leon and handmade

for Women 25-65, Ukraine Online, Lviv Offline, 

Germany, Dresden Offline 

 08/02/2024



BOGB20230208017

Ten odnoszący sukcesy brytyjski projektant i 

producent płytek dywanowych dla sektora 

komercyjnego zdobył duży udział w rynku w 

ciągu ostatnich 25 lat.

Firma dostarcza wysokiej jakości produkty na 

rynki komercyjne, takie jak biura, hotele i punkty 

sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii i za 

granicą.

Obecnie planuje ekspansję na nowe terytoria i 

poszukuje zagranicznych dystrybutorów lub 

agentów, którzy już aktywnie sprzedają inne 

podobne wykładziny podłogowe lub powiązane 

produkty w sektorach komercyjnych.

This successful UK designer and manufacturer of 

carpet tiles for the commercial sector has 

established a large market share over the last 25 

years.

The company supplies its quality range of 

products to commercial markets such as offices, 

hotels and retail outlets in the UK and overseas.

It is now looking to expand into new territories 

and is looking for overseas distributors or agents 

who are already actively selling other similar 

floorcovering or associated products into 

commercial sectors.

 08/02/2024

BONL20230206027

Firma z siedzibą w Holandii projektuje, produkuje 

i rozwija produkcję ubrań i torebek dla kobiet z 

innowacyjnych materiałów. Firma poszukuje 

podwykonawcy do produkcji torebek damskich.

A company based in the Netherlands, designs, 

produces and develops women’s gear and bags 

of innovative materials. For the production of the 

women’s bags, they are looking for a new 

manufacturing partner. The company is 

interested in a manufacturing agreement.

23/02/20224


