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 BOPL20220620001

Polska firma specjalizująca się w szyciu 
pokrowców meblowych z tkanin własnych oraz 

tkanin powierzonych firmie wraz z rozwojem 
swojej działalności rozpoczęła produkcję mebli 

tapicerowanych m.in. sofy, fotele i zestawy 
wypoczynkowe. Firma jest zainteresowana 

umowami dystrybucyjnymi.

Polish company specializing in sewing furniture 
covers made of own and entrusted fabrics, 

along with the development started the 
production of upholstered furniture incl. sofas, 

armchairs and leisure sets. The company is 
interested in distribution agreements.

19/06/2023

BOAT20220608008

Innowacyjne komponenty kompozytowe 
charakteryzują się szczególnie swoją niezwykle 
niską masą na jednostkę powierzchni. Lekkie 
komponenty są stąd idealne do wszystkich 
zastosowań, gdzie wymagane są wysoka 

wytrzymałość i niska masa. Zwłaszcza w 
inżynierii mechanicznej redukcja martwej masy 

na korzyść ciężaru użytecznego jest bardzo 
ważna. Dzięki niższym siłom masowym lekkie 
części maszyn są szczególnie odpowiednie do 

ruchomych części i elementów maszyn.

The innovative composite components are 
particularly characterised by their extremely low 

weight per unit area. The lightweight 

components are therefore ideal for all 
applications where high strength and low 

weight are required. Especially in mechanical 
engineering, the reduction of the dead weight 
in favour of the payload is very important. Due 

to lower mass forces, the lightweight machine 
parts from the specialist are particularly 
suitable for moving machine parts and 

elements.

09/06/2023

BODE20220602007

Firma specjalizuje się w produkcji materacy na 
wymiar w zakresie domków mobilnych i łodzi, 

materacy dla hoteli i dostawców hoteli, łóżek z 

materacem sprężynowym w asortymencie, 
materacy do łóżek pielęgnacyjnych, materacy 

dla noworodków, poduszek medycznych i 

pomocy do pozycjonowania, materacy 
odleżynowych w systemie 3-warstwowym.

The company is specialized in the 
manufacturing of tailor-made mattresses in the 

field of mobile homes and boats, mattresses for 

hotels and hotel suppliers, box spring beds in 
the assortment, nursing bed mattresses, 

mattresses for newborns, medical pads and 

positioning aids, anti-decubitus mattresses in 
the 3-layer system. 

01/06/2023

BOFI20220602001

Innowacyjna fińska firma z sektora cleantech 

opracowała rozwiązanie, które pobiera energię z 
podgrzanej wody pod prysznicem, dzięki czemu 

uzyskuje się 40% oszczędności energii w 
gospodarstwach domowych. Rozwiązanie jest 

instalowane na wpustach podłogowych, 

zarówno na etapie budowy, jak i projektów 
renowacyjnych. Firma poszukuje przedstawicieli 

handlowych w Europie, w szczególności w 
Niemczech, Szwajcarii, Danii, Wielkiej Brytanii, 

Austrii, Holandii i Belgii.

An innovative Finnish company in the cleantech 
sector has developed a solution that collects 
energy from the heated shower water thus 

creating 40% of energy savings in the 
households. The solution is installed to floor 

drain, either during building phase or 
renovation projects. The company is looking for 

commercial sales agents in Europe, in particular 

in Germany, Switzerland, Denmark, the United 
Kingdom, Austria, the Netherlands and Belgium. 

01/06/2023

BOGR20220628009

Grecka firma z 40-letnim doświadczeniem w 
dziedzinie przetwarzania, produkcji i montażu 

ram z podwójnymi szybami aluminiowo-
stalowymi (drzwi, okna, pergole itp.) oferuje 

podwójne szyby o większej efektywności 
energetycznej i luksusowe salony wystawowe 

poprzez umowę produkcyjną lub umowę 

franczyzy.

A Greek company with 40 years’ experience in 
the field of processing, manufacturing and 
setting up aluminium/steel double-glazed 

frames (doors, windows, pergolas, etc.) offers 

double-glazing with greater energy efficiency 
and luxurious showrooms through a 

manufacturing or franchise agency agreement.

27/06/2023



BOHR20220627012

Chorwacka firma poszukuje partnerów do 
współpracy w zakresie dystrybucji na rynku 

międzynarodowym naturalnych suplementów 
diety w postaci softgeli (olej z nasion konopi, 
olej z nasion ogórecznika, mikrokapsułkowana 

kurkumina, olej z nasion czarnuszki, Omega 3 + 
Q10 i witamina D softgel), suplementów w 

postaci tabletek (B complex, pikolinian cynku, 
PernaVita Flex i multiwitamina Energy) oraz 

dermokosmetyków z lizatami probiotycznymi 
opracowanymi we współpracy z naukowcami 

żywieniowymi i dermatologami.

The Croatian company, seeks partners for 
cooperation in distributing natural food 

supplements in the form of softgels (hemp seed 
oil, borage seed oil, microencapsulated 

curcumin, black cumin seed oil, Omega 3 + Q10 
and vitamin D softgel), supplements in form of 
tablets (B complex, zinc picolinate, PernaVita 

Flex and multivitamin Energy) and 

dermocosmetic with probiotic lysates developed 

in collaboration with nutritional scientists and 
dermatologists on the international market.

26/06/2023

BOLT20220610010
Litewska firma produkuje naturalne i efektywne 
wabiki dla dzikich zwierząt, aby je przyciągnąć i 

utrzymać na miejscu.

In Lithuania, the company produces natural 
effective lures for wild animals to attract them 

and keep them in place.
10/06/2022

BOLT20220614001

Produkty firmy zaczynają się od przytulnych 
domków grillowych, wykwintnie 

zaprojektowanych saun i pięknych pawilonów po 

wanny z hydromasażem. Produkty wykonane są 
z odnawialnej, wysokiej jakości sosny 

europejskiej lub niezwykle trwałej sosny 

poddanej obróbce termicznej. Z litewskiego 
biura firmy i fabryki zlokalizowanej w 

Możejkach, poprzez rozległą międzynarodową 
sieć dealerską firmy, obsługujemy wielu 

klientów w Holandii, Niemczech, Norwegii, 
Wielkiej Brytanii, Francji i szeroko za granicą.

The company's products range from cozy grill 
cabins, exquisite design saunas, and beautiful 
pavilions to hot tubs. The products are made 

either of renewable, high-quality European pine 
or extremely long-lasting thermo-treated pine. 

From the company's Lithuanian office and 

factory located in Mazeikiai, through the 

company's extensive international dealer 
network, we serve many customers in the 

Netherlands, Germany, Norway, UK, France, and 

widely abroad.

13/06/2023

BOPL20220622004

Polska firma od ponad 10 lat specjalizuje się w 

pracach badawczo-rozwojowych i projektowaniu 
foteli lotniczych E/C i Premium E/C 

montowanych w samolotach Boeing i Airbus w 
ramach programu linefit i retrofit. Projekty i 

rozwiązania firmy można znaleźć w 

największych liniach lotniczych. Firma chciałaby 

nawiązać długoterminową współpracę z 
producentami siedzeń lotniczych i/lub 

komponentów na pierwszy montaż.

The Polish company is specialized in R&D and 
designing E/C and Premium E/C aircraft seats 

installed in Boeing and Airbus aircraft as linefit 
and retrofit program for over 10 years. The 

company's projects and solutions can be found 
in the largest airlines.

21/06/2023

BORO20220629008

Rumuńska firma działająca w branży 

farmaceutycznej jest ważnym producentem 
ziołowych suplementów diety dla zdrowia. 
Poszukuje europejskich dystrybutorów do 

sprzedaży swoich produktów w ramach umowy 
o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The Romanian company active in 

pharmaceutical industry is an important 
manufacturer of herbal health food 

supplements. It is looking for European 

distributors to sell its products under 
distribution services agreement.

28/06/2023

BORO20220629015 

Rumuńska firma jest zaangażowana zarówno w 
obróbkę drewna i stali, produkuje bramy, 

ogrodzenia, szyny, schody oraz inne unikatowe 

mniejsze produkty. Firma jest zainteresowana 
umową podwykonawstwa z producentami 

drewna i stali, projektantami, architektami, itp. 

z krajów UE.

The Romanian company is involved in both 
wood and steel processing, producing gates, 
fences, rails, stairs and other unique smaller 

products.

The company is interested in manufacturing or 
subcontracting agreements with wood and steel 

manufacturers, designers, architects, etc. from 
EU countries. 

28/06/2023

BOUA20220614004
Ukraińska firma rodzinna produkuje ręcznie 

robione drewniane tablice zajęciowe dla dzieci. 

Firma poszukuje dystrybutorów z UE.

Ukrainian family business company produces 
handmade wooden boards for children. The 

company is looking for EU distributors.

13/06/2023



BOUA20220629009

Fabryka znajduje się w regionie Czerniowce na 
Ukrainie, w pobliżu granicy europejskiej. Firma 

została założona w 2000 roku.
Ukraińska fabryka produkuje wyroby 

elektroinstalacyjne i akcesoria elektryczne takie 

jak gniazda, przełączniki, wtyczki itp. Produkty 
firmy posiadają własne wzornictwo i przydatne 
właściwości techniczne. Partnerami docelowymi 

są importerzy, markety budowlane i sklepy. 

Pożądane warunki dostawy - FCA, ale można to 
omówić.

The factory is located in Chernivci region, 
Ukraine, near European border. The company 

was founded in 2000.
Ukrainian factory produces electrical installation 

products and electrical accessories such as 

sockets, switches, plugs, etc. Companie's 
products have own design and useful technical 

features.. Target partners are importers, 
building material supermarkets and shops. 

Desirable terms of delivery - FCA, but it might 
be discussed.

28/06/2023

BRSE20220608009

Szwedzkie centrum edukacji hippicznej 

zlokalizowane w centrum kraju poszukuje 
producentów wyrobów dla koni i jeźdźców (kapy, 

lonże, torby). W kręgu zainteresowania są 
doświadczeni producenci zlokalizowani w 

krajach Unii Europejskiej.

Swedish equestrian education center located in 
central Sweden is searching for a manufacturer 

of horse and equestrian products including 
horse blankets, lunging lines, and bags. 

Manufacturers located within the EU and with 
adequate experience and expertise are of 

interest.

08/06/2023

BRSE20220613011

Szwedzka firma specjalizująca się w dystrybucji 
artykułów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży poszukuje producentów koszyków do 

golfa pod marką własną. Dążą do 

długoterminowej współpracy produkcyjnej z 

firmami z krajów bałtyckich i Europy 

Wschodniej.

A Swedish SME specialized in distribution of 
sports & leisure products for children and youth 
are looking for manufacturers of white labelled 
disc golf baskets. They are aiming for a long-

term manufacturing collaboration with 

companies from the Baltics States and Eastern 

Europe.

12/06/2023

TOIT20220620009

Włoska firma oferuje technologię zapewniającą 

nurkom rozszerzoną wizualizację stanu 
faktycznego oraz hipotetyczną rekonstrukcję 3D 

szczątków archeologicznych. Technologia jest 
pierwszą próbą wykorzystania rozszerzonej 

rzeczywistości w środowiskach podwodnych do 

rekreacyjnego nurkowania, w szczególności do 
eksploatacji podwodnych stanowisk 

archeologicznych. Oferują technologię w ramach 
umowy handlowej z pomocą techniczną i 

umową o współpracy badawczo-rozwojowej

An Italian company offers a technology to 

provide divers with an augmented visualization 
of the actual condition and of a hypothetical 3D 
reconstruction of the archaeological remains. 

The technology is the first attempt to use 
augmented reality in underwater environments 

for recreational diving activities, particularly for 
the exploitation of underwater archaeological 

sites. They offer the technology under 

commercial agreement with technical assistance 
and R&D cooperation agreement

19/06/2023

TOIT20220623003

Włoska firma badawcza złożona jest z 

chemików, biologów i inżynierów, którzy od 
1980 roku pracują w dziedzinie energii 

odnawialnej i oczyszczania ścieków 
przemysłowych. Ostatni patent firmy został 

dokonany dla destruktora molekularno 

uważanego za jedną z najciekawszych maszyn w 
dziedzinie energetyki odnawialnej. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem firm i/lub agentów 
mogących promować technologię.

Italian research company composed by 

chemists, biologists and engineers that have 
been working in the field of renewable energy 

and industrial waste water treatments since 
1980. The last patent of the company was 

made for the molecular disruptor considered 

one of the most interesting machine in the field 
of the renewable energy. The company is 

interested to find companies and/or agents able 
to promote the technology.

22/06/2023

TOSI20220621004

Słoweński Instytut Badawczy oraz Uniwersytet 

opracowały innowacyjny, antyoksydacyjny i 

przeciwdrobnoustrojowy elastyczny materiał z 
tworzywa sztucznego do produkcji folii oraz folii 

do stosowania w przemyśle spożywczym oraz 
tam, gdzie żywność musi być przechowywana 
przez dłuższy czas przy pomocy tymczasowych 

rozwiązań. Obie instytucje poszukują 
producentów folii i folii do umów licencyjnych.

A Slovenian research institute and a university 

have developed an innovative antioxidant and 

antimicrobial flexible plastic material for 

making films and foils to be used in food 
industry and where food needs to be preserved 

for a longer period of time with help by 
temporary solutions. The Slovenian research 

institute and university are looking for 

manufacturers of foils and films for license 
agreements.

20/06/2023



TRES20220623002

Hiszpańska firma z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw pochodząca z Baskonii 

specjalizujące się w projektowaniu i produkcji 
rozdzielnic średniego (SN) i wysokiego (WN) 

napięcia. Firma poszukuje partnera do wspólnej 
produkcji nowych i innowacyjnych wyłączników 

SN/WN. Firma poszukuje partnerstwa na 

podstawie umowy licencyjnej lub umowy 
handlowej z pomocą techniczną. Opcją mogłaby 

być również umowa o wspólną inwestycję.

A Spanish (Basque) SME specialized in 
engineering and manufacturing of medium 

voltage (MV) and high voltage (HV) switchgears, 
is looking for a partner to jointly manufacture 

new and innovative MV/HV circuit breakers. The 
company seeks a partnership under either a 

license agreement or a commercial agreement 

with technical assistance. A jointly investment 
agreement could also be an option.

28/06/2023


