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1

Włoska firma specjalizująca się w dziedzinie nanotechnologii i powiązanej
działalności badawczo-rozwojowej, opracowała nową technologię innowacyjnej
eko-aktywnej i termoizolacyjnej farby do celów cywilnych, pozwalającą osiągnąć
oszczędność od 3% do 6% energii. Farba redukuje mostki termiczne i
rozprowadza ciepło wewnątrz budynku. Firma poszukuje partnerów
przemysłowych zainteresowanych dalszym rozwojem i testowaniem nowych
TOIT20131030002 aplikacji.

Anna Wrzesińska wrzesinska@pfrr.pl

85 740 86 77

2

Rumuński ośrodek badawczy opracował kilka ekologicznych i przyjaznych
środowisku technologii uzyskiwania produktów budowlanych na bazie gliny i
betonu, poprzez recykling odpadów mineralnych (górnictwo jałowe, odpady
ceramiczne, popiół lotny). Poszukiwani są partnerzy z przemysłu budowlanego
lub obszarów badawczych do dalszego rozwoju technologii w ramach projektów
unijnych i do replikacji w skali rynku eko-innowacyjnych produktów.

Anna Wrzesińska wrzesinska@pfrr.pl

85 740 86 77

12 RO 78EG 3R4B

4

Holenderskie MŚP oferuje suszarkę bębnową i technologię wytwarzania pelletu z
bel słomy jako odnawialnego źródła energii do współspalania w elektrowniach.
Firma poszukuje partnerów (umowy licencyjne i produkcyjne)z branży
12 NL 60FI 3R7E
producentów sprzętu dla rolnictwa, spółdzielni w celu wdrożenia tej technologii. Anna Wrzesińska wrzesinska@pfrr.pl
Łotewski ośrodek badawczy poszukuje technologii w celu poprawy procesu
szkolenia w chirurgii za pomocą nowoczesnych metod komputerowych (wirtualna
rzeczywistość, wizualizacje 3D) symulujących operacje na zwierzętach
laboratoryjnych (świnie, króliki, szczury). Specjaliści z centrum poszukują
partnerów do współpracy na rzecz rozwoju, testowania i wdrażania w praktyce
nowoczesnych programów szkoleniowych symulujących operacje wirtualne na
TRLV20131023001 zwierzętach dla chirurgów w medycynie i weterynarii.
Anna Wrzesińska wrzesinska@pfrr.pl

5

Belgijska firma działająca na dużą skalę i/lub w złożonych systemach solarnych
poszukuje dojrzałych technologii magazynowania. Poprzez umowy o współpracy
TRBE20131118001 technicznej ,firma chce włączyć je do proponowanych na rynku rozwiązań.

3

Anna Wrzesińska wrzesinska@pfrr.pl

85 740 86 77

85 740 86 77

85 740 86 77

Lp.

6

7

8

9

nr referencyjny

Opis oferty

Nowy czujnik opadów gradu opracowany przez niemiecki instytut umożliwiający
automatyczne rejestrowanie, charakterystykę i nagrywanie opadów zwłaszcza
gradu. Czujnik składa się ze specjalnie zaprojektowanego korpusu, mikrofonu
piezoelektrycznego i oprogramowania do nagrywania, przesyłania i oceny
zarejestrowanych danych. Instytut poszukuje partnera przemysłowego do
09 DE 1170 3DTJ
produkcji i komercjalizacji technologii.
Szkocka firma budowlana oferująca niskobudżetowe, wznoszone w 2 tygodnie
energooszczędne domy modułowe poszukuje nowych dostawców kluczowych
elementów budynku. Chodzi tu o kompletne zestawy, które można szybko
dostarczyć i zamontować na miejscu budowy domu. Dostawcy zestawów
drzwiowych, okien i drzwi, cegły elewacyjnej i sidingów są poszukiwani w celu
BRUK20130912002 podwykonawstwa kontraktów.
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Anna Wrzesińska wrzesinska@pfrr.pl

85 740 86 77

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Zlokalizowany w Brukseli oddział integracji systemów z doświadczeniem w
elektronice, branży sanitarnej, specjalistycznych rurociągach, automatyce
przemysłowej oraz telematyce poszukuje średniego przedsiębiorstwa (min. 50
pracowników) z doświadczeniem w instalacjach elektrycznych średniego i niskiego
napięcia oraz instalacjach sanitarnych (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja,
BRBE20130925001 instalacje wodno-kanalizacyjne).
Wojciech Szmit
Mała niemiecka firma wyspecjalizowana jest w rozwoju, projektowaniu, produkcji
oraz marketingu i sprzedaży wysokojakościowej bielizny, gorsetów oraz męskiej i
damskiej odzieży plażowej. Firma szuka dostawców odzieży tekstylnej takiej jak:
bielizna, gorsety, bielizna nocna, bielizna codzienna, stroje do spania i
„inteligentne ubrania”, które dystrybuowane będą w detalicznych punktach
sprzedaży oraz sklepach internetowych. Poszukiwany jest partner w celu
BRDE20130903003 nawiązania porozumienia handlowego.
Wojciech Szmit
Firma z Serbii specjalizująca się w obróbce drewna poszukuje partnerów, którzy
potrzebują usług pośrednictwa/dystrybucji produktów na serbskim rynku.

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Belgijska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją najwyższej jakości miodu
poszukuje europejskiego dostawcy miodu. Miód powinien posiadać ekologiczny
11 BRBE20130628001 certyfikat jakości.

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

10 20130510015 BR
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13 20130603033

14 20130426041 BR

15 20130618039
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Solidna węgierska firma specjalizująca się w dystrybucji produktów ekologicznych
oraz zdrowotnych oferuje usługi pośrednictwa sprzedaży jako dystrybutor
podobnych produktów dla partnerów z UE.
Czeska firma specjalizująca się w produkcji materiałów ogniotrwałych poszukuje
dostawcy peletu drzewnego oraz opakowań kartonowych z Polski, Austrii i
Słowacji.
Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji żywności, produktów
nieżywnościowych oraz mrożonek oferuje usługi pośrednictwa sprzedaży dla
parterów z Europy, którzy chcieliby wejść na rynek rumuński.
Firma z południowej Szwecji zajmująca się projektowaniem mebli poszukuje
producenta mebli drewnianych z Polski, Estonii, Łotwy i Litwy
Firma poszukuje producenta niskich i wysokich krzeseł z litego drewna do użytku
wewnętrznego i zewnętrznego. Przy produkcji wymagane będzie użycie
trójosiowych obrabiarek CNC.
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Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Brytyjska firma zajmująca się formowaniem wtryskowym, produkująca szeroki
asortyment ramek do obrazków i luster poszukuje firm z Polski i Czech, które
16 BRUK20130820001 zainteresowane byłyby podwykonawstwem w zakresie produkcji na licencji.
Wojciech Szmit
Francuskie MŚP specjalizujące się w w e-comerce poszukuje podwykonawców w
zakresie księgowości w Europie.
Firma opracowała innowacyjny program łączący w łatwy sposób dowolną
technologię e-commerce i wszystkie usługi powiązane w jednym rozwiązaniu. W
celu rozwoju projektu firma poszukuje specjalisty do spraw księgowości, który
zapewni odbiorcom usługi wystawianie faktur, sporządzanie rachunku zysków i
17 BRFR20130730001 strat oraz bilansu.
Wojciech Szmit
Brytyjska firma detaliczna sprzedająca materiały budowlane oraz AGD poszukuje
producentów schodów, pokryć dachowych, wyposażenia kuchni i podłóg
laminowanych w celu detalicznej sprzedaży za pośrednictwem strony
18 BRUK20130723001 internetowej.
Wojciech Szmit
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19 20081202010 BR

Niemiecka firma doradcza specjalizująca się w inżynierii budowlanej,
hydrotechnice, inżynierii drogowej, budownictwie lądowym, planowaniu
środowiskowym i pozwoleniowym, a także zarządzaniu inwestycją budowlaną
poszukuje firm inżynieryjnych z różnych sektorów i specjalizacji z głęboką wiedzą
na temat lokalnego rynku. Możliwa kooperacja z obustronnym
podwykonawstwem; przy większych projektach w grę wchodzi współpraca typu
joint venture.
Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

20 20121214038

Szwedzkie MŚP zaangażowane w konstruowanie komponentów do wózków
przemysłowych oraz ich akcesoriów planuje poszerzyć działalność o branżę
budowlaną. Aktualnie poszukuje długoterminowego partnera handlowego, który
będzie w stanie dostarczać laminowane drewno klejone wysokiej jakości.
Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

23 20130514040 BO

Brytyjskie MŚP specjalizujące się w produkcji przenośnych systemów mierzących
aktywność mózgu dla klinicznych i poza klinicznych zastosowań. Urządzenie
znajduje wykorzystanie w psychologii sportu, rehabilitacji oraz terapii typu
neurofedback. Poszukiwany jest partner w zakresie współpracy joint venture oraz
pośrednictwa sprzedaży w celu dalszego rozwoju oraz promocji produktu na
rynku międzynarodowym.
Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

24 20130513020

Węgierska firma specjalizująca się w logistyce, spedycji, odprawach celnych oraz
usługach magazynowych poszukuje partnerów z Polski, Włoch, Czech, Słowacji
oraz Rumunii zainteresowanych tego typu usługami

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Rumuńska firma specjalizująca się w komercjalizacji i instalacji urządzeń w
zakresie odnawialnych źródeł energii (panele solarne i fotowoltaiczne oraz
akcesoria) poszukuje producenta/hurtowni dostarczających produktów w tym
21 20120305022 BR zakresie.
Wojciech Szmit
Rumuńska firma sprzedająca meble oraz akcesoria kuchenne oferuje usługi
pośrednictwa sprzedaży w UE. Poszukiwani partnerzy to firmy produkujące meble
22 BRRO20130730001 wysokiej jakości oraz akcesoria.
Wojciech Szmit

Wojciech Szmit
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Belgijska firma wywodząca się z USA stworzyła unikalne solarne dachówki i
poszukuje dystrybutora i/lub współpracy joint venture dla nowego oraz
istniejącego rynku budownictwa mieszkaniowego w Europie oraz USA/Kanada.
Firma poszukuje inwestora zainteresowanego „zieloną energią” w celu dalszego
inwestowania w rozwój belgijskiej firmy w zakresie podstawowej produkcji,
25 20121123033 BO sprzedaży i dystrybucji w Europie i USA.
Duńska firma specjalizująca się w usługach wspomaganiu importu i exportu
poszukuje firm (takich jak dystrybutorzy) w Europie, które są zainteresowane
26 BONL20130625001 exportem do krajów Beneluksu.
Niemiecka firma specjalizująca się w rozwoju oprogramowania dla
przedsiębiorstw wspomagającego proces wdrażania produktu poszukuje partnera
typu VAR (Value Added Reseller)/dystrybutora szczególnie w Skandynawii, Turcji
27 20130606014
oraz Wschodniej Europie
Belgijska firma działająca w sektorze energooszczędnych systemach
oświetleniowych oferuje umowę dystrybucyjną i/lub współpracę typu joint
venture. Firma stworzyła i aktualnie komercjalizuje inteligentny system
oświetleniowy światła naturalnego, nagradzany europejskimi nagrodami i
28 20110322042 BO nominacjami.
Włoski producent płytek, marmuru oraz innych naturalnych kamieni, działający w
północnych Włoszech poszukuje agenta (nie na wyłączność) w celu sprzedaży
produktów, a także zleci podwykonawstwo w zakresie produkcji wstępnie
29 20130201004 BO wykończonych produktów według projektu klienta.
Niemieckie MŚP działaljące jako profesjonalny, wykwalifikowany i niezależny
konsultant w dziedzinie oszczędności energii, odnawialnych źródeł energii i
wydajności energetycznej poszukuje partnera działającego w tych samych
branżach, w celu wymiany know-how i kooperacji w zakresie projektów
30 20130402005 BO międzynarodowych.

31 20120717005 BO

Turecka firma produkująca odzież damską poszukuje dystrybutora w krajach UE
Kolekcje firmy –ubrania dla młodych kobiet- zostały zaprojektowane przez
włoskich, francuskich stylistów zgodnie z ostatnimi trendami mody.
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Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690
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Brytyjska firma specjalizująca się we wzornictwie przemysłowym i usługach
wizualizacyjnych. Przedsiębiorstwo posiada znaczne doświadczenie oraz
możliwości w projektowaniu produktów konsumenckich (w szczególności
elektronika), produkty medyczne, kosmiczne, kolejowe, samochodowe,
oszczędzania energii, inteligentne liczniki. Brytyjska firma poszukuje
europejskiego producenta w celu zlecenia podwykonawstwa. Firma rozważa
także współpracę joint venture z przedsiębiorstwami na początkowym etapie
rozwoju, zainteresowanymi produktami koncepcyjnymi oraz wczesnymi
20110809021 BO projektami.
Niemiecka firma badawcza stworzyła rozwiązanie oparte na Systemie Informacji
Geograficznej oraz skanowaniu laserowym, które pozwala użytkownikowi
zidentyfikować obszary o wysokim potencjale do instalacji paneli solarnych.
Przedsiębiorstwo poszukuje partnera świadczącego usługi pośrednictwa
sprzedaży, zawiąże spółkę joint venture na płaszczyźnie finansowej lub
20081124032 BO handlowej.
Włoska firma specjalizująca się w automatyce i robotyce poszukuje agentów,
przedstawicieli i dystrybutorów swoich produktów. Produkty oferowane przez
firmę to m. in.: zmieniacze narzędzi, przyrządy do usuwania zadziorów, chwytaki
20130603024
do odlewów.
Francuska firma specjalizująca się tworzeniu gier oraz rozwojem aplikacji
mobilnych (iPhone, iPad...) oraz zajmująca się kampaniami marketingu
wirusowego poszukuje partnera, który wdroży istniejące gry lub zleci stworzenie
gry na zamówienie. W tym zakresie francuska firma oferuje usługi
20100107003 BO podwykonawstwa oraz jest otwarta na stworzenie spółki joint venture.
Brytyjskie SME stworzyło opatentowaną małą turbinę wiatrową o pionowej osi
wykorzystującą technologię żagla w celu produkcji elektryczności lub znajdującą
wykorzystanie jako napęd pomp. Firma poszukuje partnera do joint venture
BOUK20130628003 (montaż/produkcja) lub w celu dystrybucji.
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Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690
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Niemiecka firma inżynierii przemysłowej ukierunkowana na badania oraz
projektowanie jest wyspecjalizowana jest w radiotechnologii oraz
mikroelektronice ze szczególnym nastawieniem na projektowanie i produkcję
anten. Firma oferuje powiązane oprogramowanie do symulacji częstotliwości
radiowych, wielowarstwowych oraz wielopłaszczyznowych obwodów
elektrycznych. Oprogramowanie wykorzystywane jest w przemyśle
samochodowym, elektronice automatyce i telekomunikacji. Poszukiwany jest
37 BODE20130712003 partner posiadający kontakty w branżach docelowych. Przewidziane są szkolenia. Wojciech Szmit
Francuska firma specjalizująca się rozwiązaniach dotyczących video inspekcji
przeprowadzanych podczas czyszczenia wentylacji, klimatyzacji oraz systemów
38 BOFR20130708002 grzewczych poszukuje dystrybutora.
Wojciech Szmit
Czeska firma specjalizująca się w produkcji monokrystalicznych modułów
solarnych oraz sprzedażą komponentów do fotowoltaiki poszukuje dystrybutora
39 20130320035 BO oraz oferuje swoje podwykonawstwo.
Wojciech Szmit

42 20130326024 BO

Niemiecka firma specjalizująca się produkcji i hodowli alg poszukuje partnera do
spółki joint venture oraz oferuje podwykonawstwo. Firma oferuje ponadto usługi
pośrednictwa sprzedaży alg i produktów z alg (biodiesel, bimasa, produkty
chemiczne, suplementy diety, pokarm dla marikultur) Firma poszukuje partnera
kooperacyjnego do wspólnych badań oraz rozwoju systemów i procesów.
Dodatkowo firma poszukuje partnera, który musi oczyszczać dym kominowy.
Wojciech Szmit
Rumuńska firma programistyczna oferuje swoje usługi podwykonawcze dla
europejskich firm z branży IT
Wojciech Szmit
Wiodąca firma z Wielkiej Brytanii oraz producent niskopodłogowych minibusów
dla niepełnosprawnych oraz pojazdów specjalistycznych poszukuje dystrybutora,
agenta lub partnera do joint venture.
Wojciech Szmit

43 20130529030 BO

Czeska firma specjalizująca się w rozwoju, produkcji i sprzedaży systemów
alarmowych oferuje usługi podwykonawstwa oraz oferuje swoje produkty
agentom/dystrybutorom.

40 20101101005 BO
41 20100602030

Wojciech Szmit

adres e-mail

telefon

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

44 20120305022 BO
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Rumuńska firma wyspecjalizowana w komercjalizacji oraz instalacji urządzeń
odnawialnych źródeł energii oferuje usługi instalacyjne (CWU, fotowoltaika,
panele i instalacje solarne oraz akcesoria) oferuje usługi instalacyjne. Potencjalny
partner powinien być deweloperem projektów dotyczących odnawialnych źródeł
energii we wschodniej Europie.
Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

45 20120810009 BO

Belgijska firma opracowała system ochronny pochłaniający energię uderzeniową,
który zabezpiecza przed uszkodzeniem różnego rodzaju materiałów oraz
uszkodzeniami ciała ludzkiego spowodowanymi przez wózki widłowe, samochody,
ciężarówki itp. Firma poszukuje dystrybutora lub licencjobiorcy.
Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Niemieckie MŚP poszukuje partnera, który jest zainteresowany umową
dystrybucyjną. Firma produkuje produkty ze skóry (głownie torby i portfele) i chce
50 BODE20130805001 wejść na polski rynek.
Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690
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Mała niemiecka firma oferuje rozwiązania typu „Zero emisji” od
elektromobilności po systemy fotowoltaiczne. Firma jest częścią większej grupy
biznesowej z długotrwałym doświadczeniem w handlu z Chinami oraz w
odniesieniu do międzynarodowych projektów z zakresu fotowoltaiki. Firma
poszukuje dystrybutora oraz jest zainteresowana umową joint venture.
Doświadczona Czeska firma specjalizująca się w produkcji arkuszy fornirowych
poszukuje usług pośrednictwa sprzedaży (dystrybutor) dla ekologicznych
izolacyjnych/dekoracyjnych paneli. Ponadto firma oferuje swoje usługi
podwykonawcze dla innych producentów mebli fornirowych.
Czeski producent szaf elektrycznych, tablic rozdzielczych do automatyki
przemysłowej oraz innego elektrycznego wyposażenia oferuje usługi
podwykonawstwa, a także poszukuje partnera do joint venture lub produkcji
wzajemnej.

49 20130412021 BO

Hiszpańska firma specjalizująca się w efektywności energetycznej oraz energii
odnawialnej poszukuje możliwej synergii z firmami naukowo technologicznymi
(również B+R). Firma poszukuje także usług pośrednictwa sprzedaży (agent,
przedstawiciel, dystrybutor) w celu skomercjalizowania ich produktów z zakresu
energii odnawialnej oraz usług dotyczących efektywności energetycznej.

46 20121107034 BO

47 20130226009 BO
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Ugruntowany niemiecki wykonawca konstrukcji stalowych i metalowych w
budownictwie poszukuje wysokiej jakości dostawców i podwykonawców w
51 BRDE20131104001 Polsce, Czechach, na Węgrzech, Rumuni oraz Słowacji.

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Brytyjska firma oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie projektowania
architektonicznego i poszukuje podobnej firmy, z którą będzie mogła podjąć
52 BRUK20131112001 współpracę joint venture.

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Szwedzka firma działająca jako dystrybutor w przemyśle meblarskim poszukuje
producentów podstaw i blatów do stołów dla hoteli, restauracji oraz segmentu
biurowego. Firma oferuje dystrybucję poprzez dużą sieć dilerską. Firma
zainteresowana jest tylko nabyciem produktów, które aktualnie znajdują się w
53 BRSE20131101001 ofercie partnera oraz możliwa jest ich produkcja w większej skali.

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Czeski producent elektrowni fotowoltaicznych oraz oświetlenia solarnego
poszukuje dystrybutorów. Firma oferuje także swoje produkty i usługi jako
54 BOCZ20130813002 podwykonawca dla firm z Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji i Włoch.

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

Wojciech Szmit

szmit@pfrr.pl

862 151 690

58 BOHU20130806006

Włoska wiodąca firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży innowacyjnych
urządzeń do mieszania betonu poszukuje dystrybutora, agenta lub
przedstawiciela w celu rozwoju sieci sprzedażowej w Europie i za granicą.
Włoski producent wysokiej i niskiej gęstości torebek z polietylenu (LDPE i HDPE)
przeznaczonych dla przemysłu świeżej żywności poszukuje importerów,
dystrybutorów oraz agentów handlowych specjalizujących się w dostarczaniu
opakowań do żywności.
Holenderski deweloper instalacji do beztlenowej fermentacji odpadów
organicznych (z wyłączeniem obornika) oraz wytwarzania biogazu w szczególności
w restauracjach, farmach, firmach produkujących żywność oraz dużych hotelach
poszukuje dystrybutora we wschodniej Europie.
Węgierska firma wyspecjalizowana w produkcji systemów do cięcia opartych na
technologii CNC poszukuje dystrybutora.

59 20120423057 BO

Brytyjska firma, która produkuje panele solarne i fotowoltaiczne poszukuje
niezależnego agenta lub dystrybutora w krajach UE. Brytyjska firma produkuje
estetyczne panele przeznaczone głównie do montażu na dachach.

55 BOIT20130808003

56 BOIT20130829001

57 BONL20130813001
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Francuska firma wyspecjalizowana w marketingu IT Cloud Computing
(przetwarzanie w chmurze) oraz rozwiązaniach w zakresie oprogramowania, w
szczególności elektroniczna wymiana danych (EDI-Electronic Data Interchange)
poszukuje dystrybutora oraz partnera, z którym na zasadzie dystrybucji
60 BOFR20130801002 obustronnej będzie mogła zintegrować różne systemy.
Wojciech Szmit
Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkowaniu maszyn do
przetwarzania żywności – urządzenia do cięcia, miksowania i gotowania żywności
61 BOFR20130805004 – poszukuje zagranicznego agenta lub dystrybutora w UE.
Wojciech Szmit

62 20120515013 BO

63 20110823011

Niemiecka firma specjalizująca się w projektowaniu procesów obsługi,
zarządzaniu oraz IT, opracowuje oprogramowanie do obsługi posprzedażowej
(pierwotnie dla branży solarnej) Przedsiębiorstwo poszukuje partnera do
obustronnej dystrybucji, joint venture, połoczenia/wymiany udziałów lub
sprzedaży/przejęcia firmy.
Wojciech Szmit
Niemiecka firma usługowa zapewniająca szeroką ofertę innowacyjnych usług
dotyczących parków solarnych, modułów fotowoltaicznych ich komponentów
oferuje usługi transportu/logistyki oraz usługi podwykonawstwa/outsourcingu dla
potencjalnych partnerów.
Firma posiada centrum testowe z nowoczesną diagnostyką oraz dużymi
możliwościami przetwórczymi. Główną zaleta centrum testowego jest krótki czas
przetwarzania, nawet przy dużych zamówieniach i wysokich standardach jakości.
Usługi firmy pozwalają ograniczyć ryzyko związane z inwestycjami w energię
Wojciech Szmit

Belgijska firma specjalizująca się w zielonej energii jako dostawca, i instalacjach
elektrowni słonecznych jako deweloper, dystrybutor oraz integrator poszukuje
64 BOBE20130809003 agenta i dystrybutora.

Wojciech Szmit
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862 151 690
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Hiszpański hurtownik i dystrybutor produktów mrożonych oferuje usługi
dystrybucji dla firm produkujących mrożonki, które zainteresowane są wejściem
na rynek hiszpański.
Firma oferuje następujące produkty: ryby, skorupiaki, kalmary oraz wstępnie
obgotowane ziemniaki i warzywa itp. Firma poszukuje podobnych produktów dla
turystów i obcokrajowców m. in. w Polsce, a także poszukuje nowych produktów
dla hiszpańskich konsumentów.
Firma rozważa wprowadzenie nowej własnej marki w południowo-wschodniej
Hiszpanii we współpracy z nowym partnerem, niemniej jednak firma otwarta jest
na inne propozycje.
Przedsiębiorstwo oferuje magazyn chłodniczy, flotę 14 chłodni, swoich
65 BRES20130906001 dotychczasowych klientów oraz doświadczenie na rynku hiszpańskim.
Wojciech Szmit
Włoska firma zlokalizowana w regionie Emilia-Romagna opracowała nowo
opatentowany bezprzewodowy system do wykorzystania w inteligentnych
domach i budynkach. Przedsiębiorstwo poszukuje agenta, dystrybutora lub
66 BOIT20130808001 przedstawiciela w celu skomercjalizowania jej produktu za granicą.
Wojciech Szmit

67 20130326037

68 20130211007

69 20130403018

Estońska firma produkująca wysokiej jakości innowacyjne produkty z polietylenu
dla telekomunikacji i przemysłu obronnego poszukuje pośredników handlowych,
joint venture oraz proponuje poszerzenie lub zamianę akcji, sprzedaż całej firmy
lub jej części, a także oferuje się jako podwykonawca. Asortyment firmy obejmuje
45 różnych produktów m.in.: plastikowe komory przyłączeniowe, pływające
platformy, pontony, szamba, mobilne schrony, mobilne chłodnie itp.
Krystyna Biełach
Estońska spółka, która jest europejskim przedstawicielem koreańskiego
producenta felg aluminiowych produkowanych dla samochodów ciężarowych,
przyczep i autobusów, poszukuje dystrybutorów lub agentów dla promocji i
sprzedaży swojego asortymentu.
Krystyna Biełach
Spółka jest związkiem wiodących prywatnych klinik zdrowia na Łotwie, które
skutecznie i profesjonalnie tworzą indywidualne programy opieki zdrowotnej w
celu spełnienia konkretnych potrzeb klientów. Specjalizuje się w m.in.: chirurgii
plastycznej, chirurgii laserowej oka; zapłodnieniu in vitro, chirurgii
laparoskopowej; zabiegach upiększających. Firma poszukuje partnerów
pośrednictwa na rynku i oferuje podwykonawstwo w europejskich klinikach
zdrowia i firmach oferujących turystykę medyczną.
Krystyna Biełach
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862 151 690

szmit@pfrr.pl

862 151 690

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42
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Wiodący producent kostki betonowej i krawężników na Łotwie poszukuje
dystrybutorów i innych partnerów handlowych działających w branży budowlanej
i drogowej.
Krystyna Biełach
Młoda i kreatywna firma z Łotwy specjalizująca się w produkcji świec z
ekologicznego wosku sojowego szuka w celu nawiązania współpracy partnerów dystrybutorów, agentów sprzedaży lub innych firm działających w branży
wystroju wnętrz.
Krystyna Biełach
Łotewski producent oferuje szeroką gamę mebli do salonu, sypialni, kuchni,
ogrodu jak również akcesoria meblowe. Firma poszukuje partnerów handlowych z
Rosji, Norwegii, Finlandii, Szwecji i innych krajów UE, którzy pomogą w dystrybucji
produktów firmy w swoich krajach oraz oferuje podwykonawstwo.
Krystyna Biełach
Łotewska firma specjalizuje się w projektowaniu mody i sprzedaży hurtowej
odzieży dla mężczyzn i kobiet, poszukuje dystrybutorów i firm sprzedających
kolekcje ubrań, które pracują w średnich i wyższych kategoriach cenowych.
Krystyna Biełach
Łotewska firma, której głównym przedmiotem działalności jest opracowanie
modeli matematycznych najważniejszych struktur samolotu, inżynieria jądrowa
oraz wykorzystanie modeli matematycznych w różnych gałęziach przemysłu,
oferuje swoje prace jako podwykonawca. Firma poszukuje również partnerstwa w
krajach UE z uczelniami, firmami i fabrykami w zakresie działalności badawczej.
Krystyna Biełach
Słowacki producent specjalnych lamp dentystycznych i weterynaryjnych,
poszukuje agentów lub dystrybutorów. Lampy SLIM DENT i SLIM VET są
instalowane bezpośrednio nad miejscem do pracy (np. fotel stomatologiczny, stół
chirurgiczny). Lampy te gwarantują wysoką jakość oświetlenia narzędzi i
materiałów. W każdej lampie są zamontowane wysokiej jakości odblaskowe lustra
i specjalne siatki. Spełniają one nowo wprowadzoną normą europejską EN 12464
dla oświetlenia miejsc pracy i klinik stomatologicznych.
Krystyna Biełach
Słowacka firma świadcząca usługi dla turystów, w tym m.in. zakwaterowania we
własnym pensjonacie, usługi przewodnika turystycznego oraz transport poszukuje
przedstawiciela /agencji/biura podróży, którzy będą promować jej usługi.
Pensjonat, położony w Tatrach, blisko ośrodka narciarskiego, oferuje całoroczne
zakwaterowanie. Posiada 24 miejsc noclegowych oraz podłączenie do Internetu
przez Wi-Fi .
Krystyna Biełach

adres e-mail

telefon

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42

Lp.

nr referencyjny

77 20130328012

78 20130402006

79 20130514051

80 20130515020
81 20130515032

82 20121122011

Opis oferty

osoba do
kontaktu

Słowacka firma zajmująca się handlem i magazynowaniem importowanych
produktów roślinnych np. kakao, wiórki kokosowe, zielona herbata, soja, orzechy,
ryż, poszukuje dystrybutorów i agentów.
Krystyna Biełach
Firma turystyczna ze Słowacji poszukuje przedstawicieli handlowych. Oferuje ona
pełen zakres usług turystycznych w Słowacji, począwszy od wycieczek z
przewodnikiem, organizację targów handlowych, imprez firmowych, do
rezerwacji miejsc noclegowych, pomocy w wynajęciu samochodu, organizowanie
usług tłumaczeniowych, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta.
Słowacka firma zajmująca się do obróbką metali - wykonuje m.in. tłoczenie,
zwijanie, gięcie, cięcie, nitowanie, prasowanie metali, oferuje swoje usługi jako
podwykonawca. Firma poszukuje partnerów handlowych, którzy zajmują się
obróbką metali, produkcją dla przemysłu motoryzacyjnego lub wykonują prace
montażowe, w celu wykorzystania swoich wolnych mocy przerobowych.
Słowacki producent mebli na zamówienie poszukuje agentów, przedstawicieli,
którzy będą promować jego produkty. Firma tworzy projekt i wizualizację wnętrza
na podstawie wymagań klienta, koncentruje się na każdym szczególe, aby spełnić
najwyższe oczekiwania. Projektowanie wnętrz jest ważnym procesem w produkcji
mebli, dlatego firma zapewnia bezpłatne porady na temat wyboru właściwych
produktów. Szafki kuchenne tego producenta były nagradzane na wystawach w
zakresie projektowania i jakości.
Słowacka firma rodzinna produkująca ręcznie wykonane świece poszukuje
dystrybutorów.
Słowacka firma specjalizująca się w grawerowaniu szkła oferuje usługi
podwykonawstwa dla partnerów w dziedzinie zdobienia szkła. Docelowa grupa
poszukiwanych partnerów to firmy produkujące gotowe wyroby szklane do
obróbki. Technologie, które oferuje firma to: metalizowanie próżniowe,
grawerowanie, cięcie ręczne, piaskowanie.
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83 20130517020

Słowacka firma produkująca tkaniny dekoracyjne nowoczesną metodą druku
sublimacyjnego, stosowanego zwłaszcza do mebli tapicerowanych, poszukuje
dystrybutorów. Druk sublimacyjny zapewnia wyjątkową jakość i nasycenie
kolorów na tkaninach. Firma oferuje współpracę w trzech segmentach
włókienniczych: 1. druk sublimacyjny tkanin, zwłaszcza dla przemysłu meblowego
i dekoracyjnego; 2. pikowanie tkanin; 3. wyplatanie pasów i lin z tkanin.
Krystyna Biełach

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42

84 20130520006

Słowacka firma produkująca tradycyjny słowacki ser z mleka owczego i mleka
krowiego (m.in. wędzony ser owczy, nitki serowe) poszukuje dystrybutorów,
przedstawicieli i agentów.

bielach@pfrr.pl

85 730 18 42
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Krystyna Biełach

Słowacka firma produkująca ekskluzywne stylowe meble wykonane z litego
drewna bukowego poszukuje partnerów lub dystrybutora. Firma zajmuje się
także sprzedażą hurtową i detaliczną mebli drewnianych i z płyty fornirowanej
20130521012
oraz podłóg bambusowych.
Krystyna Biełach
Mikroprzedsiębiorca ze Słowacji poszukuje dystrybutorów specjalizujących się w
wyrobach piekarniczych. Firma oferuje wyroby cukiernicze z 4 miesięcznym
terminem spożycia. Firma działa na rynku słowackim od 1999 roku i chciałby
20130131021
rozwinąć rynek w Czechach, Polsce, Austrii i na Węgrzech.
Krystyna Biełach
Znany słowacki producent alkoholu szuka nowych kanałów dystrybucji w krajach
europejskich. Firma jest drugim co do wielkości producentem wódek na Słowacji.
20130131007
Jej
produkty
spełniają
wszystkie
i unijne
wymogi
Krystyna Biełach
Słowacka
firma
specjalizująca
siękrajowe
w produkcji
żywności
dlajakości.
smakoszy z
naturalnych składników, bez żadnych sztucznych dodatków, odpowiednich dla
osób z celiakią i diabetyków poszukuje pośredników handlowych (agent,
przedstawiciel, dystrybutor). Firma produkuje następujące produkty gotowe do
spożycia: 11 rodzajów smarowideł , 5 rodzajów zup, 2 rodzaje chleba, wyrobów
piekarniczych i cukierniczych . Wszystkie produkty są pochodzenia roślinnego, bez
cholesterolu, glutenu, cukru, sztucznych substancji słodzących, barwników i
BOSK20130819001 konserwantów, bez jaj, soi i mleka. Produkcja oparta jest o własny unikalny know - Krystyna Biełach
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Słowacki producent mini przyczep kempingowych szuka partnera. Firma
produkuje 6 rodzajów przyczep kempingowych mini, które są lekkie, co pozwala
na podłączenie ich do mniejszych samochodów lub motocykli. Ich kształt pozwala
na lepszą aerodynamikę i znajduje odzwierciedlenie w zużyciu paliwa. Mini
przyczepy są wykonane z surowców wtórnych. Firma chciałaby znaleźć partnerów
biznesowych (pośredników handlu) dla swoich produktów we wszystkich krajach
89 BOSK20130718001 europejskich.
Słowacka firma produkcyjna z regionu Presov szuka partnerów do współpracy, w
szczególności w Polsce. Firma jest producentem wysokiej jakości siłowników
hydraulicznych oraz urządzeń magazynowych. Specjalizuje się w produkcji
seryjnej w oparciu o zamówienia klientów i poszukuje stałych odbiorców swoich
produktów na podstawie umowy. Firma poszukuje pośredników handlowych,
90 20130507002
którzy reprezentowaliby ją na rynku europejskim.
Słowacka firma, sprzedawca w dziedzinie artykułów sportowych, sprzętu
turystycznego i harcerskiego poszukuje producenta takich artykułów z poza
Słowacji i Czech. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy dealerskiej
91 BRSK20130920001 lub dystrybucji towarów na wyłączność do Słowacji i / lub Czech.
Litewska firma, która specjalizuje się w wykonywaniu innowacyjnych projektów,
poprzez dostawę rozwiązań IT, oferuje swoje podwykonawstwo dla europejskich
kontrahentów. Ten litewski SME z 8-letnim doświadczeniem oferuje IT & C
(technologie informacyjne i komunikacyjne), stosowane na całym świecie. Usługi
obejmują m.in. projektowanie i realizację systemów informatycznych,
opracowywanie oprogramowania, e-commerce, e-banking, systemy
92 20130409028
automatyzacji procesów biznesowych.
Litewska firma specjalizująca się w szkoleniach z zakresu zdrowia i
bezpieczeństwa pracy oferuje swoje usługi dla zagranicznych kontrahentów.
Dodatkowo firma oferuje usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa
pracy, archiwizacji dokumentów oraz kursy z zakresu inżynierii elektrycznej dla
menedżerów technicznych, kierowników i pracowników. Firma wdraża również
93 20130419010
systemy zarządzania jakością.
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Litewska firma specjalizująca się w pełnej księgowości i usługach podatkowych dla
firm oferuje usługi w zakresie podwykonawstwa. Oferuje dla zagranicznych
inwestorów na Litwie doradztwo w zarządzaniu finansami i podatkach,
przygotowanie rozliczeń finansowych, nadzorowanie procesu księgowości
wewnątrz firmy, przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego,
przygotowywanie deklaracji podatkowych i dochodzenie roszczeń podatkowych
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wobec administracji skarbowej.
Litewski producent makaronu poszukuje pośredników handlowych (agentów,
przedstawicieli, dystrybutorów).Firma jest jednym z największych i najbardziej
zmodernizowanych producentów makaronu w krajach bałtyckich. Doskonała
jakość produktów firmy została potwierdzona przez nagrody dla najlepszego
95 BOLT20130822001 litewskiego produktu roku.
Litewska firma jest jednym z czołowych producentów kotłów centralnego
ogrzewania na Litwie. Posiada również bardzo duże doświadczenie w produkcji
różnych zbiorników ciśnieniowych takich jak zbiorniki samochodowe LPG i butle
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gazowe. Firma poszukuje usług pośrednictwa na rynku.
Litewska firma specjalizująca się w produktach do oczyszczania wody poszukuje
pośredników handlowych (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów).Firma
posiada wysokiej jakości produkty do uzdatniania wody oraz bioprodukty do
97 20130510001
oczyszczania ścieków
Litewska spółka specjalizująca się w handlu hurtowym i detalicznym i usługach w
zakresie telewizorów LCD i sprzętu audio-video poszukuje możliwości joint
venture. Firma świadczy usługi dla produktów Philips, Toshiba, Samsung i LG (w
tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). Firma posiada 15 lat doświadczenia w
udanej współpracy z partnerami biznesowymi z Holandii i Niemiec. Firma
poszukuje obecnie producenta sprzętu elektronicznego , dla których oferuje
98 BOLT20130826002 świadczenie usług montażu.
Litewska firma specjalizująca się w produkcji systemów bezpieczeństwa i kontroli
GSM (Global System for Mobile Communications) poszukuje pośredników
handlowych (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów). Firma produkuje
urządzenia do domu i dla firm. Produkty są wysokiej jakości, zgodne dyrektywami
UE. Firma zapewnia pełne wsparcie techniczne, regularne odnawianie produkcji i
99 BOLT20130828001 konkurencyjne ceny.
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Litewska firma oferuje usługi podwykonawstwa w zakresie instalacji i konserwacji
systemów elektroenergetycznych w Norwegii. Firma oferuje usługi w zakresie
instalacji, konfiguracji, dostrojenia urządzeń do 35 kV oraz systemy automatyzacji.
Firma specjalizuje się również we wszystkich rodzajach instalacji oświetleniowych
i awaryjnych. Firma wykonuje również wymiany przewodów, modernizacje i
naprawy istniejących systemów, rozwiązań uziemień, ochrony odgromowej i
100 BOLT20130703001 systemów niskiego napięcia.
Krystyna Biełach
Litewska spółka specjalizująca się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
poszukuje pośredników handlowych (hurtowników, agentów sprzedaży,
przedstawicieli, dystrybutorów). Firma wykonuje m.in.: regały i systemy
składowania, stoły, regały, wózki, pojemniki mobilne, platformy. Produkty
wykonane są z nietoksycznego tworzywa i są lekkie. Produkty te są stosowane w
centrach handlowych, supermarketach, hotelach, obiektach sportowych i
101 BOLT20130827002 rekreacyjnych, basenach oraz przemyśle spożywczym.
Krystyna Biełach
Litewska firma specjalizująca się w produkcji systemów kurtyn i przegród
prysznicowych ze stali nierdzewnej (używane w spa, szpitalach rehabilitacyjnych,
szpitalach, hotelach) poszukuje pośredników handlowych (agentów,
102 BOLT20130924002 przedstawicieli, dystrybutorów). Firma oferuje również możliwości franczyzy.
Krystyna Biełach
Litewska firma od 14 lat z powodzeniem działa w dziedzinie oczyszczania ścieków.
Obecnie poszukuje pośredników handlowych (agentów, przedstawicieli
handlowych) w różnych krajach europejskich w zakresie sprzedaży innowacyjnego
i skutecznego produktu przeznaczonego do rozwiązywania problemów
związanych z tłuszczem w procesach oczyszczania ścieków. Produkt jest specjalnie
103 BOLT20130919001 opracowany do ścieków w przemyśle spożywczym.
Krystyna Biełach
Litewska firma specjalizująca się w tłumaczeniach języków bałtyckich oferuje
podwykonawstwo i działania outsourcingowe. Firma zatrudnia profesjonalnych
tłumaczy i redaktorów, posiada doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów
ekonomicznych, finansowych, marketingowych, technicznych, medycznych,
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chemicznych i innych, jest wyposażona w narzędzia CAT.
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Litewska firma, która specjalizuje się w produkcji wyrobów z drewna (domków dla
dzieci, piaskownice, donice, budki lęgowe, karmniki, pochodnie etc.) poszukuje
pośredników handlowych (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów).Firma
posiada dobry sprzęt, może zaoferować produkty wysokiej jakości w dużych
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