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Numer oferty Streszczenie Data ważności Kategoria 

 BOUA20221125018 

Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości jednorazowej odzieży 
medycznej takiej jak: fartuchy izolacyjne, pokrowce, czepki w postaci 

sterylnej i niesterylnej. Fartuchy, czepki i ochraniacze na buty mogą być 
używane w placówkach służby zdrowia zarówno przez personel 

medyczny, jak i osoby odwiedzające. Artykuły te mogą być również 
wykorzystywane w firmach jako odzież izolująca od kurzu i brudu, w 

celu utrzymania czystości i estetycznego wyglądu. 

01/12/2023 medycyna 

BRLT20221129020 

Litewska firma pracuje w obszarach pracy tymczasowej i zasobów 
ludzkich. Firma poszukuje partnerów (agencje rekrutacyjne, firmy 
rekrutacyjne) do pomocy kadrowej (pracownicy) z Czech, Słowacji, 

Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji. Proponuje się im współpracę w 
ramach umowy outsourcingowej. 

01/12/2023 doradztwo i konsultacje 
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BOTR20221201001 

Turecka firma produkuje PCW od 1994 roku w regionie 
Kayseri/środkowa Anatolia. W wyniku zmian i rozwoju na rynku firma 
uruchomiła w swoim zakładzie produkcję aluminium. Dziś obsługują 

około 50 pracowników w swojej fabryce, która ma 2500 metrów 
kwadratowych powierzchni zamkniętej i 2500 metrów kwadratowych 

powierzchni otwartej. Firma chce rozszerzyć swoją działalność 
międzynarodową poprzez pozyskiwanie nowych partnerów jako 

sprzedawców umów handlowych. 

01/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOES20221201003 

Hiszpański producent tekstyliów specjalizujący się w projektowaniu i 
produkcji akcesoriów do włosów dla niemowląt, dzieci, akcesoriów 
ceremonialnych i akcesoriów dla kobiet oferuje usługi produkcyjne i 
outsourcingowe, umowy dotyczące produkcji marek własnych oraz 

umowy hurtowe dla sprzedawców detalicznych. 

01/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 
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BRDE20221130004 

Niemiecka firma oferuje rozwiązania kurierskie i transportowe, niemal 
każdym typem pojazdu, krajowym i międzynarodowym. Organizuje 
przejazdy bezpośrednie i specjalne oraz logistykę eventową. W celu 
wzmocnienia swojej sieci poszukuje spedytorów w różnych krajach 

Europy z dogłębną znajomością rynków lokalnych i bliskimi kontaktami 
z tymi rynkami. 

01/12/2023 sektor morski, lotniczy 

BRUA20221129016 

Firma z powodzeniem działa na ukraińskim rynku elektrotechnicznym 
od ponad 18 lat, dostarczając sprzęt elektryczny czołowych światowych 

i krajowych producentów: transformatory mocy, dławiki, aparaturę 
rozdzielczą 6 - 330 kV, a także jest producentem aparatury rozdzielczej 

6 - 35kV. Baza produkcyjna przedsiębiorstwa jest wyposażona w 
nowoczesny sprzęt, który zapewnia produkcję wyrobów zgodnie z 

postępującymi wymaganiami technologicznymi. 

01/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 

BOHR20221130010 

Firma oferuje kilka gotowych produktów do obsługi usług PayTV, 
począwszy od platformy płatnej telewizji prepaid, Media Asset 

Management, dziesiątki aplikacji HbbTV itp. Firma oferuje również 
usługi outsourcingu rozwoju oprogramowania dla rozwoju produktów 

cyfrowych dla firm na całym świecie. 

01/12/2023 komputery i IT 
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TOCH20221128020 

Szwajcarski szpital oferuje algorytm, który może przewidywać 
niepożądane skutki uboczne (ASE) szczepionek lub leków na podstawie 

cech fizjologicznych i historii pacjentów. Umowy licencyjne są 
poszukiwane z firmami, które chcą wykorzystać potencjał 

dokładniejszych i spersonalizowanych prognoz skutków ubocznych w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i/lub skierowania pacjenta 

na najbardziej dostosowane leczenie. 

01/12/2023 medycyna 

BOUA20221201006 

Ukraińska firma jest producentem i eksporterem wyrobów 
polipropylenowych w Europie i na świecie. Swoje moce oferuje 
zainteresowanym partnerom zagranicznym w ramach umowy 

produkcyjnej. 

01/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOTR20221201007 

Firma została założona w 2021 roku w Erciyes Technopark przez kilku 
młodych przedsiębiorców. Produkują zdalnie sterowane pojazdy 

podwodne, które mogą wykonywać różne zadania pod wodą i mogą 
zejść na głębokość 600 metrów. Firma chce rozszerzyć swoją działalność 

międzynarodową poprzez pozyskiwanie nowych partnerów jako 
sprzedawców umów handlowych. Firma jest również otwarta na 

umowy inwestycyjne. 

01/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 
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BOUA20221128031 

Ukraińskie przedsiębiorstwo produkuje nadstawki paletowe, wykroje 
paletowe oraz gotowe palety według specyfikacji klienta. Produkcja 

zlokalizowana jest w obwodzie winnickim. Firma poszukuje partnerów 
handlowych (hurtownie, firmy produkujące palety) do zawierania 

długoterminowych kontraktów. 

01/12/2023 produkty drewniane, meble 

BOTR20221202001 

Siedziba firmy znajduje się w Erciyes Technology Development District i 
Kayseri Industrial Zone. Firma specjalizuje się w projektowaniu i 

produkcji podsystemów pojazdów szynowych oraz pojazdów 
utrzymania ruchu. Ponadto dział badawczo-rozwojowy firmy prowadzi 

różne badania i prace rozwojowe nad nowymi podsystemami i 
sprzętem do konserwacji. Firma poszukuje umów handlowych i 

dystrybutorów do wzmocnienia swojej sieci. 

02/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 
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BOTR20221202004 

Siedziba firmy znajduje się w Ankarze. Obecnie produkują elementy 
kompozytowe do wykończeń zewnętrznych. Wykorzystują materiał 

bazowy, który jest kompozytem wykonanym z polipropylenu 
pochodzącego z recyklingu i trocin wykonanych z drewna z certyfikatem 

FSC, pochodzącego z lokalnych źródeł. Produkują głównie profile do 
podłóg, tarasów, pergoli, balustrad, ogrodzeń i domów 

prefabrykowanych. Firma poszukuje międzynarodowych partnerów w 
ramach umowy dystrybucyjnej w celu wzmocnienia swojej sieci. 

02/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOUA20221202005 

Młody ukraiński producent mebli klasy premium z siedzibą we Lwowie 
(zachodnia Ukraina). Mając dość zwartą produkcję, dążymy do 

zwiększenia skali. Poszukujemy kupców, agentów, salonów sprzedaży w 
krajach europejskich, którzy współpracują z projektantami/architektami 

lub mają własną bazę klientów do bliskiej współpracy. Umeblowany 
mieszkania, domy, wykonamy meble dla HoReCa, posiadamy również 

własny produkt - meble do przechowywania. Jesteśmy również 
zainteresowani współpracą z fabrykami i meblami. 

02/12/2023 produkty drewniane, meble 
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BOGR20220615008 

Grecka firma ma ponad 35-letnie doświadczenie w produkcji tkanin 
bawełnianych i artykułów tekstylnych dla gospodarstw domowych, 

takich jak ręczniki do hammamu, ręczniki kuchenne, obrusy, fartuchy 
oraz tkaniny bawełniane/poliestrowe na zamówienie. Firma jest 
zainteresowana oferowaniem usług produkcyjnych w zakresie 

produktów marek własnych, a także poszukuje usług dystrybucyjnych w 
celu poszerzenia bazy klientów i dotarcia do nowych rynków na całym 

świecie. 

02/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

TODE20221108030 

Niemiecki start-up opracował geomagnetyczną technologię geodezyjną 
umożliwiającą szybką i precyzyjną eksplorację powierzchni i 

podpowierzchni. Materiały żelazne, takie jak rurociągi, ładunki 
wybuchowe, linie energetyczne lub relikty w podziemiu, można wykryć 
na nieprzejezdnych terenach podczas przelotu, nie powodując żadnych 

zniszczeń. Poszukiwane są umowy handlowe z pomocą techniczną, 
zwłaszcza w obszarach budownictwa podziemnego, infrastruktury oraz 

przemysłu naftowego i gazowego. 

02/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 
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BRFR20221202012 

Francuski dystrybutor produktów hydraulicznych chce nabyć 
niemieckie, hiszpańskie, włoskie lub dowolne europejskie firmy 

importujące lub sprzedające produkty hydrauliczne. Francuska firma 
poszukuje partnera na umowę przejęcia. 

02/12/2023 narzędzia i części 

TOFR20221202016 

Francuski start-up specjalizujący się w ocenie śladu węglowego 
chemikaliów (syntetycznych, naturalnych, pochodzenia biologicznego), 
polimerów i produktów zdrowotnych (leków i wyrobów medycznych) 

opracował innowacyjny sposób przeprowadzania tych ocen przy 
niższych kosztach i wyższej jakości wyniki, stosując metodologię oceny 

cyklu życia i zgodnie z normami ISO i GHG Protocol. Francuska firma 
poszukuje partnerów handlowych w drodze umowy handlowej lub 

technologicznej. 

02/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 
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BOUA20221202027 

Ukraińsko-polskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji regałów 
metalowych dla handlu detalicznego, kas, chłodnictwa handlowego, 
paczkomatów, kas samoobsługowych, logistyki magazynowej. Zakład 
produkcyjny znajduje się w obwodzie wołyńskim, miasto Łuck. Firma 
poszukuje partnerów handlowych (hurtownie, sieci supermarketów, 

sklepy ogólnospożywcze, sklepy mięsne/piekarnie, 
dealerzy/dystrybutorzy, firmy usługowe) do umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych. 

02/12/2023 produkty drewniane, meble 

BOTR20221202017 

To producenci oprogramowania. Wśród wytwarzanych przez nich 
produktów znajdują się aplikacje Remote Desktop i Help Desk, aplikacje 

Cloud Backup, Enterprise Resource Planning (ERP) — niezależne 
aplikacje business-to-business (B2B) — business-to-consumer (B2C) 

oraz niektóre aplikacje mobilne. Firma poszukuje przedstawicieli 
handlowych lub dystrybutorów. 

02/12/2023 komputery i IT 
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BOES20221020005 

Międzynarodowa kancelaria prawnicza z ponad 15-letnim 
doświadczeniem, oferuje porady prawne i pomoc klientom prywatnym i 

komercyjnym w szerokim zakresie kwestii prawnych i w różnych 
jurysdykcjach. Doświadczeni prawnicy mogą pomagać klientom za 

pośrednictwem swoich biur w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii i Tunezji. 

05/12/2023 doradztwo i konsultacje 

BRGB20221205020 

Brytyjski sklep internetowy, zajmujący się sprzedażą dekoracyjnych i 
nowatorskich produktów oświetleniowych LED – z biurami i 
magazynami w Europie i Stanach Zjednoczonych – stara się 

zdywersyfikować swój łańcuch dostaw poprzez zawieranie umów z 
producentami/dostawcami z Europy, Bliskiego Wschodu i Azji 

Południowo-Wschodniej. 

05/12/2023 
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny 
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BRAT20221205022 

Młoda austriacka firma z siedzibą we wschodniej Styrii ma duże 
doświadczenie w rolnictwie i kilka lat temu wpadła na pomysł produkcji 
ekologicznych kiełków. Teraz firma koncentruje się na kiełkach i tworzy 

z nich zdrowe produkty, takie jak batony, jogurty i zastrzyki energii 
Firma chce rozszerzyć profil swojej działalności i poszukuje producenta 

lub dystrybutora zestawu do produkcji kiełków na terenie Europy. 

05/12/2023 rolnictwo 

BOES20221017014 

Hiszpańska firma specjalizująca się w tworzeniu koncepcji, 
opracowywaniu, produkcji i komercjalizacji płynnych nawozów i 
biostymulatorów oferuje szeroką gamę nawozów dolistnych z 

wapniem, potasem, borem, magnezem i innymi pierwiastkami wraz z 
naturalnymi niskocząsteczkowymi kwasami karboksylowymi. 

05/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOTW20221205001 
Tajwański producent frezów węglikowych stara się rozszerzyć sprzedaż i 

poszukuje dystrybutorów na rynku europejskim. 
05/12/2023 materiały i usługi budowlane 
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BOTW20221205002 

Tajwańska firma specjalizuje się w plastikowych kotwach, śrubach, 
nakrętkach i produktach ręcznych. Poszukują importerów, 

dystrybutorów i detalistów w Europie. Profesjonalny producent kotew i 
śrub na Tajwanie od 36 lat. Główna działalność obejmuje części OEM / 

ODM, plastikowe kotwy, śruby i nakrętki, narzędzia ręczne i różne 
części sprzętowe itp. 

05/12/2023 narzędzia i części 

BOKR20221205003 

Koreańska firma jest wiodącą spółką typu venture dla opartej na 
chmurze platformy EMS dla biznesu w branży energetycznej. Dzięki 
zespołowi ekspertów szczycących się dużym doświadczeniem w tej 

dziedzinie, jesteśmy dobrze przygotowani, aby pomóc klientom 
rozwijać się i prosperować - nawet w trudnych czasach. Dzięki 

prawdziwemu poznaniu naszego klienta, nasz utalentowany zespół jest 
w stanie zaoferować unikalne i dostosowane rozwiązanie poparte 

analizą opartą na danych i szeroko zakrojonymi badaniami. 

05/12/2023 doradztwo i konsultacje 

BORO20221121003 

Rumuńska firma działała w niszowym segmencie: projektowania i 
restauracji zabytków, a także rozwijała powierzchnię produkcyjną 

elementów stolarki budowlanej: różnego rodzaju okien i drzwi 
drewnianych. 

05/12/2023 produkty drewniane, meble 
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BOKR20221205007 
Koreańska firma specjalizująca się w opracowywaniu i sprzedaży 

medycznych urządzeń terapeutycznych poszukuje partnerów do umów 
handlowych. 

05/12/2023 medycyna 

BRRO20221129010 

Firma posiada 10 punktów pracy (Coffee to go), za pośrednictwem 
których prowadzi sprzedaż zróżnicowanego asortymentu produktów na 
bazie kawy (espresso, americano, doppio) oraz wyrobów cukierniczych. 
Zainteresowanym proponują również system franczyzowy i potrzebują 

sprzętu do kawy. 

05/12/2023 spożywcza 

BODE20221205006 

Zakres usług małej firmy to skup, renowacja i sprzedaż zabytkowych 
wysokiej jakości skrzypiec / altówek / wiolonczeli. MŚP poszukuje 

przede wszystkim w Azji partnerów handlowych do zakupu i sprzedaży 
takich instrumentów, którzy są zainteresowani możliwością renowacji 

instrumentów strunowych w warsztacie w Niemczech. Wymiana wiedzy 
i doświadczeń w zakresie technik renowacji, procedur, procesów, 

specyfikacji tonalnych, wykorzystania materiałów itp. z innymi 
ekspertami. 

05/12/2023 nauka/edukacja 
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BOUA20221114010 

Ukraińska szwalnia specjalizuje się w szyciu materiałów twardych i 
średnio twardych, takich jak tekstylia i skóry, do produkcji cholewek do 
butów, toreb, torebek, plecaków, odzieży mundurowej, szytego sprzętu 

wojskowego, rękawic. Producent poszukuje partnerów, którzy zlecą 
usługi krojenia i szycia - po próbkach klienta. Firma produkuje wyroby 
kompletne lub częściowe w zależności od potrzeb klienta. Producent 

chce podjąć współpracę w ramach podwykonawstwa. 

05/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BRMT20221205010 

Firma zarządza, promuje, sprzedaje i dystrybuuje szerokie i 
zróżnicowane portfolio farmaceutyków, wyrobów medycznych, 
medycznych materiałów eksploatacyjnych, leków generycznych, 
suplementów diety, preparatów do wstrzykiwań, szczepionek i 
produktów biopodobnych. Firma oferuje swoje sieci klientów 

odpowiednim producentom, jako agent lub dystrybutor. 

05/12/2023 medycyna 
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BOUA20221130017 

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji słodyczy i 
półproduktów cukierniczych. Asortyment producenta jest 

reprezentowany przez cukierki czekoladowe i waflowe. Zakład 
produkcyjny znajduje się w zachodnim regionie Ukrainy. Firma 

poszukuje partnerów handlowych (hurtownie, sieci handlowe) do 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

05/12/2023 spożywcza 

BOTW20221206001 

Tajwańska firma produkuje profesjonalne, akrylowe ochraniacze ekranu 
Anti-Blue Light oraz oferuje usługi w zakresie przetwórstwa, cięcia, 

polerowania, cięcia laserowego, grawerowania laserowego itp. 
Produkty do ochrony ekranu chronią monitor przed dziećmi i 
zwierzętami domowymi, przed uszkodzeniami zewnętrznymi i 

przedłużają jego żywotność. Firma oferuje również usługi brązowania 
akrylu, druku zwykłego i transferowego na akrylu oraz malowanie 

akrylu. 

06/12/2023 komputery i IT 

BOUA20221205009 
Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji świeżych, marynowanych i 

suszonych grzybów i dżemów według własnych receptur. Jej zakład 
znajduje się na zachodzie Ukrainy. Firma poszukuje dystrybutorów. 

06/12/2023 spożywcza 
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BRGR20221206004 
Grecki start-up szuka partnerów do produkcji ekologicznych podłoży i 

paneli. 
06/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOGR20221206005 
Grecki start-up stworzył przyjazne dla środowiska podłoża i panele 

wykonane z trawy morskiej i szuka inwestora, który zapewniłby 
wsparcie finansowe dla szybkiego rozwoju tych produktów.  

07/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BRLT20221206010 
Litewski producent i hurtownia sprzętu elektrycznego poszukuje 

partnerów, hurtowników i producentów chętnych do współpracy. 
07/12/2023 

sprzęt elektroniczny i 
elektryczny 

BOIT20221206006 

Włoskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP dostarcza akcesoria i części 
zamienne do sprzętu AGD i produktów typu „zrób to sam” z sektora 

DIY. Firma jest zainteresowana współpracą ponadnarodową i poszukuje 
partnerów do sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów firmy. 

07/12/2023 różne inne produkty 

BOIT20220614019 

Wiodąca włoska firma założona w 1968 roku, specjalizująca się w 
przetworach warzywnych, oferuje szeroką gamę produktów 

konserwowych i w słoikach (warzywa, sosy i przyprawy, pesto, warzywa 
naturalne, oliwki, anchois, marynaty i słodko-kwaśne, rośliny 

strączkowe i zboża). Firma poszukuje dystrybutorów. 

07/12/2023 spożywcza 
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BOUA20221206008 

Ukraińska firma, posiadająca biura we Lwowie i Kijowie zajmuje się 
wizualizacjami architektonicznymi. Twórcy poszukują za granicą 

partnerów zainteresowanych usługami firmy, takich jak firmy 
architektoniczne, budowlane, projektowe w celu zawarcia umowy 

podwykonawczej lub outsourcingowej. 

07/12/2023 doradztwo i konsultacje 

BORO20221108029 

Rumuńska firma prowadzi działalność opartą na projektowaniu, 
produkcji, montażu, uruchamianiu i serwisie elektronicznych systemów 

ważenia. Głównymi produktami są standardowe i specjalne wagi 
statyczne lub dynamiczne do ważenia samochodów ciężarowych i 
pociągów, liczniki nieciągłe, wagi wsadowe, wagi taśmowe, wagi 

platformowe , automatyka przemysłowa do procesów opartych na 
ważeniu (napełnianie, dozowanie, receptury itp.), wagi rolno-

przemysłowe, ważenia zbiorników i zbiorników, wagi dźwigowe, 
automatyzacja procesu ważenia oraz skomplikowane konstrukcje 

metalowe. 

07/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221207003 

Ukraińska firma specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu 
budynków (nowe budownictwo, przebudowa, renowacja, doposażenie 
techniczne) oraz tworzeniu koncepcji architektonicznych, produktów 

3D, prac budowlanych i instalacyjnych. Posiada biura we Lwowie i 
Kijowie. Firma poszukuje klientów planujących budowę na Ukrainie, a 

także firm architektonicznych, budowlanych, deweloperskich za granicą 
do umowy podwykonawstwa i umowy outsourcingu. 

07/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOLT20221207014 

Litewska firma, zajmująca się obróbką metali, oferuje usługi 
produkcyjne, naprawcze, projektowe i inżynieryjne. Firma proponuje 
współpracę firmom z branży metalowej, projektantom wnętrz oraz 

deweloperom na zasadzie podwykonawstwa lub umów produkcyjnych. 

07/12/2023 metalowa 

BRRO20221207016 

Rumuńska marka z międzynarodowym doświadczeniem, produkująca 
zrównoważoną odzież dla dzieci (0-12 lat), poszukuje nowych 

producentów tekstyliów w standardzie  Global Organic Textile Standard 
(GOTS). 

07/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRRO20221207022 

Rumuńska hurtownia drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 
sanitarnego chce pozyskać materiały budowlane do dystrybucji, 

związku z tym jest zainteresowana współpracą międzynarodową z 
producentami wyrobów budowlanych w ramach umów handlowych. 

07/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOUA20221207024 

Ukraińska firma, dysponująca doświadczonym zespołem wewnętrznym, 
pomaga firmom, start-upom i organizacjom pozarządowym integrować 
i wspierać najlepsze oparte na danych i kompleksowe rozwiązania do 
ochrony danych (Analityka Big Data, Distributed Reactive Systems), a 

także świadczyć usługi konsultingowe ( DevOps jako usługa, tworzenie 
back-endu). Oferowany jest pełny cykl projektowania/architektury i 
rozwoju oprogramowania do analizy dużych zbiorów danych wraz z 

dalszym wsparciem. 

07/12/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRIT20221207028 

Włoska firma, tworzona przez multidyscyplinarną grupę ludzi 
(agronomów, biologów) z doświadczeniem w wielu obszarach sektora 
rolnego chce wprowadzać innowacje na rynek rolnictwa i przemysłu 
rolno-spożywczego (automatyzacja, biożywienie i bioochrona roślin, 

oczyszczanie i filtracja wody), w tym celu poszukuje partnerów za 
granicą w ramach umów na usługi. 

07/12/2023 rolnictwo 

BOUA20221207034 

Ukraiński producent z Nowowołyńska (obwód wołyński, Ukraina) w 
pobliżu granicy z Polską specjalizuje się w produkcji detali i części 

zamiennych do kruszarek szczękowych, kruszarek stożkowych, 
kruszarek mobilnych, różnych typów koparek; produkuje koła zębate, 

tuleje, koła pasowe, koła do wózków, rolki przenośników, 
oprzyrządowanie modelarskie oraz odlewy stalowe, żeliwne i kolorowe 

od 10 kg do 5000 kg. Firma poszukuje partnerów handlowych - 
kamieniołomy, zakłady maszynowe, firmy remontowe, kopalnie oraz 

dystrybutorów. 

08/12/2023 narzędzia i części 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTW20221208001 

 
Firma zlokalizowana na Tajwanie opracowała produkty maszyn 

Teapresso i liści herbaty dla dystrybutorów, dostawców sprzętu i 
materiałów oraz sieci gastronomicznych w Niemczech, na rynek 

holenderski i francuski.. Tajwańska firma jest wiodącym producentem 
ekspresów do kawy w Azji, a także projektantem i producentem 
pierwszego na świecie ekspresu do kawy Teapresso, dzięki której 

herbata zapewnia ustandaryzowaną i stabilną trwałość smaku. 

08/12/2023 spożywcza 

BOKR20221208003 

Siedziba firmy znajduje się w Republice Korei. Zajmujemy się produkcją 
podświetlanych znaków drogowych i znaków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, wykorzystujące pierwszą na świecie opatentowaną folię 

optyczną, która zdobyła nagrodę Innovation Award w dziedzinie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas Global Road Acheievement 

Awards przyznawanej przez Międzynarodową Federację Drogową. 
Poszukujemy partnerów, którzy chcieliby wprowadzać ten produkt na 

rynku europejskim. 

08/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTR20221208004 

Siedziba firmy znajduje się w Strefie Przemysłowej Kayseri w Turcji. 
Firma oferuje usługi gięcia i cięcia nożycowego na prasach 

krawędziowych CNC, produkcji rur profilowanych z blachy skrzynkowej 
itp. Firma poszukuje agencji handlowej lub umów dostaw w celu 

wejścia na nowe rynki i rozszerzenia swojej sieci. 

08/12/2023 metalowa 

  BOTW20221212001 

Tajwańska firma może świadczyć następujące usługi: 1. projektowanie i 
opracowywanie pamiątek i planowanie kreatywnych produktów 

związanych z kulturą i muzealnictwem, 2. handel tekstyliami (eksport i 
import), 3. projektowanie i sprzedaż tekstyliów domowych, 4. 

projektowanie i rozwój tkanin drukowanych, 5. usługi na zamówienie 

12/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BOGR20221212002 

Grecka spółdzielnia z północy kraju produkuje i przerabia owoce i 
produkty spożywcze takie jak asparagus, kiwi, oliwa z oliwek, oliwki i 

leguminy śródziemnomorskie, dobrze znane na greckim rynku, 
poszukuje dystrybutorów w celu podpisania długoterminowej umowy 

współpracy na nowych rynkach w Europie. 

12/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

  BOES20221212010 

Hiszpańska firma z doświadczeniem w usługach konsultacyjnych i 
projektowania oprogramowania, oferuje usługi dostosowane do 
potrzeb klientów z sektora technologii przemysłowych w ramach 

umowy handlowej. Firma poszukuje również partnerów do umowy 
inwestycyjnej. 

12/12/2023 komputery i IT 

BOUA20221212004 

Ukraińska firma z regionu Tarnopola specjalizuje się w produkcji mebli, 
paneli, schodów, drzwi i innych produktów z naturalnego drewna do 

użytku zawodowego i domowego. Firma poszukuje partnerów 
(hurtowników, sieci sklepów) do umów usług dystrybucyjnych. 

12/12/2023 produkty drewniane, meble 

BRGB20221212011 

Zlokalizowany w Wielkiej Brytanii globalny dostawca reagentów i usług 
dla rynku badań w dziedzinie nauk o życiu, poszukuje nowych 

partnerów do umów produkcyjnych i licencyjnych na dostawę nowych 
reagentów, takich jak proteiny, antyciała i małe molekuły dla 

uzupełnienia istniejącego katalogu i rozwoju nowych produktów i usług. 
Poszukiwane są reagenty i usługi do analizy proteomicznej: raka, 
komórek macierzystych, neurologii, chorób immunologicznych i 

sercowo naczyniowych. 

12/12/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20221209013 

Hiszpańska firma dostarcza oparte na chmurze rozwiązanie, 
pomagające firmom zarządzać dystrybucją miejsc pracy i zdolnościami 
do poprawy dobrostanu współpracowników. Narzędzie jest zdolne do 

podjęcia różnych wyzwań z codziennej działalności zarządczej biura oraz 
bardziej szczególnych związanych z przemysłem i usługami. Wraz z 

rozwojem telepracy i telekomunikacji, które rosną wykładniczo, 
umożliwia firmom zarządzać  zdalnymi miejscami pracy. 

12/12/2023 komputery i IT 

BRRO20221212012 

Firma z południowowschodniej Rumunii, aktywna w dziedzinie 
produkcji materacy poszukuje dostawcy wyposażenia do recyklingu 

materacy, szczególnie gąbek. Przewidziany typ współpracy to umowa 
dostawy. 

12/12/2023 różne inne produkty 

BOPT20221207031 

Portugalska firma z Faro w regionie Algarve, która specjalizuje się w 
produktach z szarańczynu strąkowego (chleb świętojański), typowego 
owocu dla kraju i regionu, chce rozszerzyć swój biznes na Europę. Typ 

współpracy oferowany partnerom to umowa handlow+B12a. 

12/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOPT20221207026 

Portugalska firma jest zlokalizowana w Soure, małym mieście w 
centralnym regionie kraju. Posiada plantację aloesów liczącą ok. 2500 

roślin w Santa Cruz, wiosce oddalonej 50 km na północ od Lizbony. 
Firma oferuje suplement diety/nutraceutyk z aloesu, dostarczany w 

szklanych butelkach. Poszukuje małych i średnich sieci sprzedaży 
suplementów spożywczych/naturalnych produktów (do 20 punktów 

sprzedaży) do sprzedaży/ dystrybucji produktów na rynkach 
zagranicznych. 

12/12/2023 spożywcza 

BRIT20221212021 
Włoski showroom na Sycylii poszukuje nowych dostawców mebli do 

wnętrz i ogrodu w Polsce i Turcji. 
12/12/2023 produkty drewniane, meble 

BOIT20221212028 

Włoska firma aktywna w dziedzinie urządzeń medycznych opracowała 
nową technologię regeneracji tkanek i odmładzania twarzy. Pola 
zastosowania to fizjoterapia, medycyna sportowa, rehabilitacja i 

medycyna estetyczna. Firma poszukuje partnerów handlowych do 
dystrybucji produktów do fizjoterapii. 

12/12/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20221212037 

Włoska firma aktywna w dziedzinie uzdatniania powietrza opracowała 
ekologiczne urządzenie redukujące zawartość siarkowodoru przez 

obróbkę biologiczną bez reagentów chemicznych. Urządzenie może być 
stosowane do odsiarczania biogazu. Firma poszukuje pośredników 

handlowych (dystrybutorów/agentów/przedstawicieli) do dystrybucji 
urządzenia na rynkach zewnętrznych. 

12/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 

BOFI20221209017 

Fińska firma specjalizuje się w produkcji kierunkowych głośników i 
wzmacniaczy w oparciu o własną technologię. Produkty są stosowane 

do maskowania dźwięku, tworzenia skoncentrowanych stref 
dźwiękowych. Produkty są najlepsze do sprzedaży B2B i są używane np. 

(ale nie wyłącznie) w muzeach, na wystawach, w edukacji, ochronie 
zdrowia, bankach, pokojach dyspozytorskich i sprzedaży. Firma 

poszukuje partnerów biznesowych do umów usług dystrybucyjnych na 
całym świecie. 

12/12/2023 
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BONL20221212038 

Holenderska firma poszukuje dystrybutorów/klientów chcących dodać 
lub ulepszyć swoją ofertę o wysokiej jakości mrożone owoce morza. 

Firma ma wieloletnie doświadczenie we wzajemnie korzystnej 
współpracy z wieloma partnerami w różnych krajach. 

13/12/2023 spożywcza 

BOIT20221123012 

Włoski start-up poszukuje dystrybutora lub agenta dla swojego 
produktu: opatentowanego akcesorium nautycznego, które rozwiązuje 
problemy kompatybilności  pomiędzy olinowaniem otaczającym bom a 

osprzętem, takim jak markizy, pokrowce, zadaszenia (tenty). Urządzenie 
jest zaprojektowane dla właścicieli jachtów, którzy chcą w pełni cieszyć 

się żeglugą. 

13/12/2023 różne inne produkty 

BOHU20221212027 

Węgierskie MŚP specjalizujące się w opracowywaniu i dystrybucji 
suplementów diety klasy premium chciałoby rozszerzyć swoją 

działalność zagraniczną i poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli 
sprzedaży, agentów lub hurtowników. Firma ma szeroką gamę 

suplementów diety z ziół i grzybów zawierających antyutleniacze, 
witaminy, minerały do wspierania systemu odpornościowego i 
zapobiegania chorobom. Typ współpracy to umowa handlowa. 

13/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRHU20221213006 

Węgierska firma zajmuje się wielojęzycznymi usługami brokerskimi 
nieruchomości dla celów osobistych lub inwestorskich. Firma poszukuje 

partnerów zagranicznych, którzy zechcieliby polecić jej usługi swoim 
klientom, z wzajemnym podziałem prowizji w przypadku pomyślnej 

mediacji. 

13/12/2023 inne usługi 

BRIT20221213017 
Włoska firma specjalizująca się w gotowanej i mrożonej tradycyjnej 

pizzy wypiekanej w piecu opalanym drewnem poszukuje przedstawicieli 
handlowych i dystrybutorów. 

13/12/2023 spożywcza 

BODE20221213022 

Niemiecka firma oferuje w pełni cyrkularne buty, wykonane z odpadów 
(częściowo z oceanicznego plastiku), które poddają się recyklingowi. 

Buty są sprzedawane bezpośrednio klientom poprzez kanały e-
commerce. Firma chce rozwijać się międzynarodowo i poszukuje 

inwestora. 

13/12/2023 różne inne produkty 

 BOES20221213026 

Hiszpański producent i instalator rozwiązań do oferuje integralną 
usługę, która obejmuje cały proces. Zawiera badanie i projektowanie, 

produkcję, dostosowanie, montaż, rozwój i utrzymanie. Firma 
poszukuje umów dystrybucji i agencji handlowych. 

13/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20221207013 

Hiszpańska firma rozwijająca osprzęt i oprogramowanie dla utrzymania 
maszyn rotacyjnych poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli za 

granicą. Jest krajowym liderem z ponad 500 wdrożeniami 
przewodowych i bezprzewodowych urządzeń oraz systemów 

oprogramowania do przeprowadzania analizy wibracji każdego typu 
maszyn rotacyjnych, wliczając maszyny o zmiennej prędkości. 

13/12/2023 komputery i IT 

BOUA20221213030 

Wiodący ukraiński producent wyrobów higienicznych (papier 
toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, serwetki różnych 

formatów, chusteczki papierowe) poszukuje partnera (dystrybutora, 
detalisty, hurtownika) do dostarczania wyrobów na rynek UE. Zakłady 

produkcyjne znajdują się w Łucku (w pobliżu granicy z Polską), w 
spokojnej okolicy. 

13/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 

BOUA20221208017 

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji dodatków 
paszowych zgodnie z technicznymi warunkami produkcji. Produkcja 

zlokalizowana jest na Wołyniu. Firma poszukuje partnerów handlowych 
do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, jak również 

do produkcji własnej. 

13/12/2023 rolnictwo 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOKR20221214001 

Koreańskie MŚP opracowało rozwiązania do tworzenia, publikowania 
multimedialnych e-booków w oparciu o standardowy format ePUB2 i 
ePUB3. Dzięki dostarczonym różnym szablonom nawet początkujący 
użytkownicy e-booków mogą łatwo tworzyć i publikować e-booki z 

ulepszoną i wciągającą zawartością cyfrową. Firma poszukuje 
europejskich partnerów na podstawie umowy handlowej. 

14/12/2023 różne inne produkty 

BORO20221125008 
Firma budowała w ciągu ostatnich 20 lat domy drewniane we Francji, 
Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji i 

Rumunii i chce znaleźć nowych klientów i projekty. 
14/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOLT20221212005 
Drukarnia z Litwy oferuje rozwiązania w zakresie opakowań i etykiet z 
nadrukiem cyfrowym. Firma poszukuje pośredników handlowych do 
pracy w ramach umowy produkcyjnej oraz umowy podwykonawczej. 

14/12/2023 opakowania, papier 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20221214006 

Firma software'owo-inżynieryjna z Włoch opatentowała stację 
holograficzną do zdalnego świadczenia usług w każdym sektorze lub 
branży, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest interakcja i bezpośredni 

kontakt. Prosty, ekonomiczny, bezpieczny, o niskim zużyciu 
przepustowości iw pełni interaktywny w czasie rzeczywistym (zwykłe 
operacje na biurku mogą być wykonywane w całości zdalnie) to cechy 

charakterystyczne produktu. Firma poszukuje zagranicznych 
dystrybutorów. 

14/12/2023 komputery i IT 

BOBG20221214008 

Bułgarska agencja reklamowa z doświadczeniem w tej dziedzinie 
oferuje kompleksową gamę produktów i obejmuje całe spektrum usług 

poligraficznych i reklamowych, począwszy od koncepcji i projektu, 
poprzez produkcję i wykończenie. Firma poszukuje współpracy z 

partnerami zagranicznymi na podstawie umów agencyjnych. Swoje 
usługi produkcyjne oferuje również zagranicznym partnerom 

poszukującym materiałów reklamowych. 

14/12/2023 reklamowa, filmowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOSI20221214013 
Słoweńska firma produkująca wegańskie kosmetyki do włosów 

poszukuje dystrybutorów/przedstawicieli do największych sieci drogerii 
i specjalistycznych sklepów kosmetycznych na terenie Europy. 

14/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 

BOES20221020003 

Firma jest zaangażowana w produkcję w 100% w Europie produktów 
dla rolnictwa hobbystycznego i sprzętu hodowlanego, dążąc poprzez 

sojusze handlowe i dystrybutorów do ekspansji marki na rynkach 
zagranicznych. 

14/12/2023 rolnictwo 

BOES20221208014 

Firma produkuje w Europie własne maski chirurgiczne i FFP2 
posiadające wszystkie znaki jakości i atesty europejskie. Ponadto 

jesteśmy firmą zajmującą się również dystrybucją innych produktów 
sanitarnych i fitosanitarnych, a także jednorazowego sprzętu 

medycznego. 

14/12/2023 medycyna 

BOFI20221214017 

Ta fińska fabryka sera, założona w 1951 roku, jest najbardziej wysuniętą 
na północ fabryką sera w kraju. Północny charakter odzwierciedlający 

najbardziej kwalifikowane surowce łączy się z produkcją długich serów, 
know-how i historią, co skutkuje produkcją wysokiej jakości serów. 

Misją jest oferowanie smaku i charakteru północnej natury. 

14/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOSK20221214018 

Innowacyjny słowacki producent i deweloper stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych poszukuje międzynarodowych dystrybutorów na 
podstawie umowy handlowej. Firma posiada własną fabrykę w 
środkowej Słowacji i wszystko wykonuje we własnym zakresie. 

Zapewniają również wiele rozwiązań w zakresie ładowania i rozwiązań 
programowych dla rynku pojazdów elektrycznych. Częścią firmy jest 

również sieć ładowania publicznych punktów ładowania na terenie całej 
Słowacji. 

14/12/2023 transport/logistyka 

BORO20221209004 
Firma jest dostawcą zintegrowanych usług selekcji i rekrutacji, leasingu 

pracowniczego, kontroli jakości, wsparcia produkcji i logistyki dla 
przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, ropy i gazu itp. 

14/12/2023 doradztwo i konsultacje 

BOES20221214020 

Firma jest liderem wśród hiszpańskich klientów w tej dziedzinie, 
ponieważ ma na celu rozpowszechnianie swojej oferty  na całym 

świecie. Klientami są integratorzy systemów, którzy instalują 
nagłośnienia i interkomy, aby móc cieszyć się ich głównymi zaletami, 

takimi jak ogłoszenia, komunikaty ewakuacyjne i muzyka w tle. 

14/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIL20221214023 

Firma umożliwia kompleksowe monitorowanie łańcucha dostaw, 
dostarczając rozwiązania oparte na IoT, umożliwiające firmom 

wykrywanie, śledzenie, monitorowanie i zarządzanie ruchomymi i 
stacjonarnymi zasobami. 

14/12/2023 transport/logistyka 

BOIT20221214022 

MŚP z siedzibą w północnych Włoszech, posiadające doświadczenie w 
pomaganiu firmom, organizacjom i konsultantom w prowadzeniu 

kursów e-learningowych w ramach obowiązkowych szkoleń w zakresie 
BHP oraz platformy e-learningowej do tworzenia, zarządzania i 

dostarczania szkoleń korporacyjnych. MŚP poszukuje partnerstwa 
użytkowników końcowych w ramach umowy licencyjnej. 

14/12/2023 nauka/edukacja 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20221214029 

Firma zajmująca się oprogramowaniem i inżynierią we Włoszech 
opracowała zgłoszony do opatentowania w 100% bezpieczny system 

komunikacji, który umożliwia dwukierunkowe strumieniowanie danych 
audio/wideo/danych w trybie peer-to-peer w czasie rzeczywistym i 

wymianę między wieloma systemami (smartfony, tablety, komputery 
PC, Mac.. .), poprawiając i wzbogacając w ten sposób wymianę danych 

audio-wideo oraz interakcję między ludźmi i/lub zdarzeniami 
procesowymi wytwarzanymi w środowisku biznesowym lub organizacji 

zawodowej. Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów. 

14/12/2023 komputery i IT 

BORO20221214030 

Rumuńska grupa firm poszukuje nabywcy rodzinnej firmy meblarskiej 
zlokalizowanej blisko granicy z Węgrami. Grupa produkuje meble z 
metalu, płyty wiórowej melaminowanej, meble tapicerowane oraz 

dowolne ich kombinacje. Rodzaj poszukiwanego partnerstwa to umowa 
inwestycyjna. 

14/12/2023 produkty drewniane, meble 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BODE20221214031 

Niemiecki start-up opracował „zrób to sam” stację pomiarową do 
zbierania danych środowiskowych. Jest używany głównie w otwartych i 

cyfrowych projektach nauki obywatelskiej w szkołach i laboratoriach 
szkolnych, na przykład w monitorowaniu zmian klimatu. Poszukiwani są 

partnerzy dystrybucyjni z obszarów edukacji cyfrowej i nauki 
obywatelskiej. Poszukiwane są również instytucje badawcze lub 

edukacyjne zainteresowane integracją zestawu narzędzi do celów 
edukacyjnych. 

14/12/2023 nauka/edukacja 

BOIT20221215017 

Włoska firma MŚP - producent oraz wyłączny światowy dystrybutor 
innowacyjnego technicznego płynu przeciw zamarzaniu, stosowanego 

do dróg i innych powierzchni zewnętrznych, poszukuje partnerów 
dystrybucyjnych w całej Europie. Oferowane preparaty spełniają 

wymogi bezpieczeństwa i ochrony cennych i delikatnych 
nawierzchni/płyt i obiektów miejskich. Ich skład opiera się na soli 
fizjologicznej, która jest zobojętniana przez specyficzne inhibitory, 

ograniczające degradację metalu i powierzchni. 

15/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOGR20221215018 

Grecka firma zajmująca się importem, handlem oraz nadzorem w 
zakresie diamentów, a także w tworzeniu wyjątkowych, ekskluzywnych 
kolekcji biżuterii, pragnie współpracować z dystrybutorami i agentami, 
szczególnie na rynkach luksusowych i niszowych. Firma oferuje także 

usługi doradztwa w zakresie diamentów i luksusowy branding 
korporacyjny. 

15/12/2023 różne inne produkty 

BOGR20221215022 
Grecka firma specjalizująca się w handlu diamentami, w usługach 

doradczych w tym zakresie, a także w tworzeniu znakomitych kolekcji 
biżuterii pragnie nawiązać współpracę z partnerami finansowymi. 

15/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRIT20220420014 

Ta rodzinna winiarnia, położona w Marches, na wybrzeżu środkowych 
Włoch, może poszczycić się ponad 40-letnim doświadczeniem w 

produkcji wysokiej jakości win organicznych, zarówno czerwonych, 
białych, jak i musujących. Firma poszukuje partnerów biznesowych 

(importerzy, dystrybutorzy lub przedstawiciele handlowi), 
zainteresowanych długoterminową współpracą biznesową w ramach 

umów handlowych. Kraje docelowe to:  - Indie, Wietnam, Malezja, 
Indonezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szwajcaria, Wielka Brytania, 

Polska, Austria, Francja, USA. 

15/12/2023 spożywcza 

BRRO20221215024 

Rumuńska firma oferuje doradztwo techniczne w zakresie finansowania 
projektów, opracowywania dokumentacji techniczno-ekonomicznej 

inwestycji, inżynierii ogólnej, specjalistycznej i przemysłowej w takich 
dziedzinach jak: budownictwo i architektura, instalacje wodno-

kanalizacyjne, instalacje elektryczne i cieplne, remonty i modernizacje 
dróg, badania topograficzne, architektura krajobrazu. 

15/12/2023 doradztwo i konsultacje 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRDK20221215023 

Szybko rozwijające się MŚP z siedzibą w Danii szuka współpracy z firmą 
projektującą produkty, w celu przeprojektowania ich istniejącego 

rozwiązania do przesyłania paczek. Produkt końcowy obejmuje 
precyzyjną obróbkę i wykończenie metalu, części niemetalowe, 

produkcję rolek na zamówienie, pasy, silniki napędowe i serwonapędy. 

15/12/2023 różne inne produkty 

 BOUA20221214028 

Ukraińska firma zainteresowana jest dystrybucją gier planszowych na 
rynkach europejskich. Firma opracowała i z powodzeniem wdrożyła 

swoje produkty na rynku ukraińskim, a teraz chce rozszerzyć geografię 
sprzedaży na rynki Europy. Firma poszukuje partnera w ramach umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

15/12/2023 różne inne produkty 

BOUA20221215030 

Ukraińska niezależna firma IT zajmująca się tworzeniem i koprodukcją 
gier, oferuje usługi projektowania gier partnerom, którzy chcą tworzyć 

własne gry. Firma poszukuje zagranicznych partnerów 
zainteresowanych outsourcingiem.  

15/12/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221215033 

Ukraiński producent uszczelek polimerowych działa na lokalnym rynku 
od 2008 roku. Firma produkuje szeroką gamę uszczelek polimerowych 
do okien, drzwi, mebli, moskitier, sufitów napinanych. Poszukiwani są 
pośrednicy handlowi - agenci i dystrybutorzy do współpracy w ramach 

umów dystrybucji i umów agencyjnych.  

15/12/2023 różne inne produkty 

 BRIT20220503017 

Włoska firma zlokalizowana w regionie Marche zajmuje się produkcją i 
dystrybucją wysokiej jakości, luksusowych butów i akcesoriów dla 

kobiet i mężczyzn, w 100% wyprodukowanych we Włoszech. Firma ta 
jest zainteresowana rozszerzeniem swojej sieci partnerów biznesowych 

w całej Europie w branży sprzedaży detalicznej tekstyliów i mody, 
poprzez zawarcie umowy handlowej. 

15/12/2023 różne inne produkty 

BOFI20221215034 

Fiński producent wyrobów mleczarskich na bazie wysokiej jakości 
fińskiego mleka, owsa i jagód arktycznych,  poszukuje współpracy 

biznesowej z dystrybutorami, hurtowniami, producentami żywności 
oraz innymi potencjalnymi klientami. 

15/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BODE20221213016 

Niemiecki startup opracował pierwszego na świecie, zdalnie 
sterowanego, asystenta hamowania do rowerków biegowych dla dzieci. 

Asystent hamowania umożliwia rodzicom lub innym osobom 
nadzorującym dzieci zdalne zatrzymanie rowerka biegowego, w celu 
uniknięcia niebezpiecznych sytuacji w pobliżu skrzyżowań drogowych 
lub pochyłości terenu. Po udanym wprowadzeniu produktu na rynek 

DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), firma obecnie poszukuje 
inwestorów do rozbudowy mocy produkcyjnych i wejścia na nowe rynki 

(poza regionem DACH). 

15/12/2023 różne inne produkty 

BODE20221213015 

Niemiecki startup opracował pierwszego na świecie, zdalnie 
sterowanego, asystenta hamowania do rowerków biegowych dla dzieci. 

Asystent hamowania umożliwia rodzicom lub innym osobom 
nadzorującym dzieci zdalne zatrzymanie rowerka biegowego, w celu 
uniknięcia niebezpiecznych sytuacji w pobliżu skrzyżowań drogowych 

lub pochyłości terenu. Firma jest zainteresowana znalezieniem 
międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych i resellerów w celu 

ekspansji na nowe rynki poza regionem DACH (Niemcy, Austria, 
Szwajcaria). 

15/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTW20221215001 

Firma jest profesjonalnym producentem na Tajwanie, produkującym 
różne obudowy metalowe dla różnych branż i produktów, takich jak 

KIOSK, pulpity sterownicze, szafy telekomunikacyjne, magazyny 
samoobsługowe, inteligentne szafki, wiaty… i tak dalej, oraz szukając 

partnerów, którzy pracują nad integracją systemów inżynierskich, mogą 
również dostosować zaprojektowane szafy metalowe do projektów 

automatyki sterowania, telekomunikacji lub AV. 

15/12/2023 metalowa 

BOTW20221215002 

Firma zlokalizowana na Tajwanie dostarcza najwyższej jakości 
rozwiązania do produkcji żywności i poszukuje potencjalnych partnerów 

na rynku europejskim.Ta firma jest zaangażowana w dostarczanie 
wysokiej jakości rozwiązań do produkcji żywności. 

15/12/2023 spożywcza 

BOUA20221214007 

Jest to młoda ukraińska firma produkcyjna z ugruntowaną produkcją w 
dziedzinie obróbki metali. Firma posiada doświadczenie w 

projektowaniu urządzeń w przestrzeni 3D, opracowywaniu i 
wykonywaniu rysunków zgodnie z projektem. Firma oferuje realizację 

zamówień seryjnych na podstawie umowy produkcyjnej. 

15/12/2023 metalowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOFR20221215003 

Francuska firma produkuje biodegradowalne urny pogrzebowe 
wykonane z odpadów z procesu produkcji piwa zebranych w portfolio 8 
finiszu. Urny są stylowe i mają oryginalny kształt. Poszukuje partnerów 

handlowych do sprzedaży urn firmom pogrzebowym. 

15/12/2023 różne inne produkty 

BOFR20221215008 

Francuska firma opracowała innowacyjny kompostownik do odpadów 
spożywczych. Recykling odpadów organicznych staje się obowiązkowy 

we wszystkich państwach członkowskich UE, innowacyjny 
kompostownik ma na celu zapewnienie władzom lokalnym i osobom 
prywatnym bardziej praktycznego rozwiązania recyklingu odpadów 
spożywczych z gospodarstw domowych. Firma poszukuje partnerów 

handlowych do dystrybucji kompostowników. 

15/12/2023 różne inne produkty 

BOES20221215007 
Hiszpańska winiarnia, będąca rodzinną firmą zlokalizowana w centrum 
Hiszpanii, a konkretnie w La Mancha, poszukuje dystrybutorów swoich 

win organicznych i wegańskich w celu zwiększenia udziału w rynku. 
15/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOGR20221215010 

Grecka firma z trzypokoleniowym doświadczeniem w produkcji 
przystawek, zaangażowana już w szeroką współpracę międzynarodową 

z szeroką siecią dystrybucji obejmującą wszystkie kontynenty, 
poszukuje nowej umowy produkcyjnej z producentami ekologicznej 

papryki. Firma celuje w rynki Chorwacji, Włoch i Hiszpanii. 

15/12/2023 spożywcza 

BRGR20221215015 

Grecka firma rozpoczynająca działalność poszukuje dostawców, którzy 
zapewnią przyjazne dla środowiska spoiwa, wykończenia i/lub 

kompostowalne kleje w celu zintegrowania ich z opracowanymi przez 
siebie panelami powierzchniowymi z trawy morskiej w celu uzyskania 

całkowicie naturalnego, ekologicznego produktu. 

15/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOKR20221216001 

Ta koreańska firma opracowuje i produkuje akumulatory wtórne, aby 
zapewnić światu bezpieczną i przyjazną dla środowiska energię. Firma z 

powodzeniem zrealizowała ponad 500 projektów w różnych 
dziedzinach, takich jak: elektromobilność, roboty usługowe, 

camping/rekreacja,  różne akumulatory przemysłowe. Usługa „pod 
klucz” w jednym miejscu, w tym projektowanie, dostosowany system 

BMS (zarządzanie akumulatorem), prototypowanie i produkcja 
masowa, są zinternalizowane. Firma poszukuje partnerów do 

współpracy w ramach umowy handlowej.  

16/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 

BOTR20221216002 

Ta firma produkuje stoły i krzesła przy pomocy profesjonalnego 
personelu i najnowocześniejszych maszyn, na zamkniętej powierzchni 
4.000 m² w Zorganizowanej Strefie Przemysłowej w Kayseri (Turcja). 

Firma produkuje także meble kuchenne, meble pokojowe, meble 
ogrodowe oraz ławki w różnych kolorach i tkaninach. Firma poszukuje 

umów handlowych i dostawczych w celu zwiększenia obecnego 
eksportu oraz pozyskania nowych potencjalnych partnerów. 

16/12/2023 produkty drewniane, meble 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221215009 

Ukraińska firma produkcyjna, zlokalizowana w regionie zachodnim, 
świadczy pełen zakres usług toczenia, frezowania, obróbki końcowej i 

innych usług związanych z metalami, tworzywami sztucznymi i ich 
obróbką. Głównym trzonem działalności firmy jest produkcja części 
zamiennych CNC, zindywidualizowanych według wymagań klienta. 

Producent oferuje realizację zamówień seryjnych na podstawie umowy 
produkcyjnej. 

16/12/2023 metalowa 

BOUA20221213002 

Ukraiński producent jest firmą elektrotechniczną z szeroką gamą 
rozwiązań elektrycznych w zakresie projektowania, instalacji, naprawy i 

optymalizacji dla domów prywatnych i dużych przedsiębiorstw 
komercyjnych. Firma oferuje indywidualne szafy elektryczne dla 

różnych gałęzi przemysłu: rozdzielnice, szafy kompensacyjne, szafy 
wzbudzenia, szafy automatyki przemysłowej. Zainteresowani są 

umowami produkcyjnymi. 

16/12/2023 
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOHU20220511008 

Węgierska firma z branży obróbki metali poszukuje międzynarodowych 
partnerów, którzy potrzebują ich specjalistycznej wiedzy na temat 

innowacyjnych powłok do metali. Ich usługi obejmują elektrostatyczne 
malowanie proszkowe, malowanie kataforetyczne, 

piaskowanie/śrutowanie, fosforanowanie żelaza i fosforanowanie 
cynku. Wszystkie oferowane usługi mogą służyć do gruntownego 

pokrywania farbą wyrobów metalowych. Planowana forma współpracy: 
umowy podwykonawcze.  

16/12/2023 metalowa 

BOUA20221213005 

Ukraińskie przedsiębiorstwo ze Lwowa specjalizuje się w automatyzacji 
procesów produkcyjnych: programowaniu sterowników przemysłowych 
PLC, panelach kontrolnych maszyn HMI, tworzeniu systemów SCADA do 
sterowania instalacjami w różnych sektorach: pneumatyka, mechanika, 
hydraulika, elektryka, programowanie - Mechatronika. Firma poszukuje 

partnerów handlowych (przemysłowych przedsiębiorstw 
produkcyjnych) do umowy o świadczenie usług. 

16/12/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOBE20221216006 

Od ponad 30 lat belgijska firma specjalizuje się w opracowywaniu, 
produkcji i dystrybucji innowacyjnych materiałów izolacyjnych. 

Produkty do izolacji akustycznej pochłaniają i redukują przenoszenie 
hałasu uderzeniowego między podłogami budynku w przypadku 

projektów w nowym budownictwie lub renowacji. Firma poszukuje 
kilku dystrybutorów do długoterminowej współpracy. 

16/12/2023 materiały i usługi budowlane 

 BORO20221211001 

Rumuńska firma programistyczna opracowała w pełni konfigurowalne 
rozwiązanie do automatyzacji mobilnych sił sprzedaży, które umożliwia 

gromadzenie danych w czasie rzeczywistym - zarówno online, jak i 
offline, które można rozszerzyć na wiele działów, zapewniając wsparcie 

w zakresie sprzedaży, merchandisingu, marketingu, logistyki i oceny 
pracowników. Firma poszukuje partnerów z doświadczeniem w 
odsprzedaży oprogramowania do pełnienia funkcji agentów na 

podstawie umowy handlowej. 

16/12/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRDE20221216010 

Niemiecka firma spożywcza zaopatruje supermarkety, restauracje i 
firmy cateringowe od 20 lat. Ich oferta obejmuje prawie 100 produktów 
w postaci żywności w puszkach, makaronów, ryżu, sera i wielu innych. 

Ponieważ obecnie oferuje swoim klientom także opakowania, więc 
poszukuje nowych rzetelnych partnerów m.in. w Polsce dostarczających 
menu boxy na dania na wynos. Preferowany rodzaj to pudełka z trzciny 
cukrowej, ale jest też otwarta na (najlepiej zrównoważone) alternatywy 

spełniające niemieckie standardy. 

16/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOBG20221216003 

Ta bułgarska firma dostarcza testy immunofluorescencyjne do badania 
obecności w krwi pełnej lub osoczu następujących markerów: BNP, 

PLGF, cTnI, D-Dimer – 15 minutowy wynik badania jakościowego. Może 
również zapewnić standardowe testy jakościowe, takie jak testy 

jakościowe na grypę, Covid-19 i narkotyki. Firma działa w modelu 
biznesowym B2B. Poszukuje średniej wielkości dystrybutora urządzeń 

medycznych POCT (point of care testing) lub podobnego sprzętu 
medycznego do laboratoriów klinicznych, szpitali, badań 

przyłóżkowych, izb ratunkowych. 

16/12/2023 medycyna 

 BODE20221216015 

Niemiecki start-up inżynieryjny opracował system, który w sposób 
ciągły dezynfekuje poręcze schodów ruchomych za pomocą światła UV. 
Dodatkowo rozwiązanie to wyposażone jest w dobrze widoczny ekran 

reklamowy, który jest kompatybilny ze wszystkimi systemami 
oznakowania. Start-up poszukuje agentów i dystrybutorów oraz oferuje 

umowę handlową. 

16/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20221216017 

Hiszpańska firma zajmująca się handlem online, specjalizuje się w 
wynajmie oraz kupnie nowych i używanych mebli, sprzętu AGD i 

różnych marek dekoracyjnych. Firma poszukuje aktualnie nowych 
międzynarodowych partnerów. Ich kompleksowa obsługa i oferta 

oparta jest na modelu one-stop-shop, dzięki czemu każdy z etapów 
procesu zakupowego jest prosty, elastyczny i zrównoważony jak to 

tylko możliwe. Spółka posiada umowy handlowe z europejskimi 
producentami i projektantami (meble, artykuły dekoracyjne i AGD) oraz 

pośredniczy w kontaktach z klientami końcowymi zainteresowanymi 
zakupem i/lub wynajmem w/w produktów. Firma poszukuje 

potencjalnych nowych inwestorów w celu rozszerzenia swojego 
projektu na inne kraje. 

16/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRES20221216018 

Hiszpańska firma zajmująca się handlem online, specjalizuje się w 
wynajmie oraz kupnie nowych i używanych mebli, sprzętu AGD i 

różnych marek dekoracyjnych - firma poszukuje nowych 
międzynarodowych partnerów. Ich kompleksowa obsługa i oferta 

oparta jest na modelu one-stop-shop, dzięki czemu każdy z etapów 
procesu zakupowego jest prosty, elastyczny i zrównoważony jak to 

tylko możliwe. Spółka posiada umowy handlowe z europejskimi 
producentami i projektantami (meble, artykuły dekoracyjne i AGD) oraz 

pośredniczy w kontaktach z klientami końcowymi zainteresowanymi 
zakupem i/lub wynajmem w/w produktów. Firmy zainteresowana jest 
podpisaniem umów handlowych, dostawczych lub outsourcingowych z 

partnerami działającymi w podobny sposób. Poszukiwani są  producenci 
i/lub projektanci mebli, artykułów dekoracyjnych i AGD, a także inne 
giełdy internetowe i firmy z branży nieruchomości zainteresowane 

kompleksową realizacją projektów, zainteresowane podpisaniem umów 
w oparciu o model pośrednictwa. 

16/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMK20221216016 

Macedońska firma specjalizująca się w produkcji i handlu wędlinami 
oraz dodatkowymi liniami spożywczymi takimi jak konserwy rybne, 

mąka, makarony, olej słonecznikowy, margaryna, przyprawy, produkty 
mleczne oraz mrożone warzywa poszukuje międzynarodowych 

partnerów do wsparcia swojej ekspansja rynkowa poprzez 
dystrybucyjną umowę handlową. 

16/12/2023 spożywcza 

BOHU20220826006 

Węgierska firma  z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży 
elektronicznej świadczy profesjonalne usługi badawczo-rozwojowe. 

Oferuje rozwiązania od pomysłu do masowej produkcji. Firma 
poszukuje partnerów w ramach umów podwykonawstwa lub 

outsourcingu, którzy chcieliby opracować unikalne rozwiązanie. 

16/12/2023 
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOSI20221209006 

Słoweńska firma od 25 lat specjalizuje się w wytwarzaniu wyrobów z 
tworzyw sztucznych technologiami wtrysku, m.in. artykułów dla 
przemysłu i wyprasek technicznych, czy też wszelkiego rodzaju 

zakrętek. Firma dysponuje wolnymi mocami produkcyjnymi i poszukuje 
partnerów do współpracy na zasadzie umowy handlowej lub 

outsourcingu. Mile widziane firmy, które potrzebują części z tworzyw 
sztucznych do swoich produktów. 

16/12/2023 inne usługi 

BOIT20221217002 

Włoska firma zlokalizowana w regionie Marche specjalizuje się w 
obróbce metali, obróbce mechanicznej, piaskowaniu i malowaniu 

średnich i większych elementów ze stali i żeliwa przeznaczonych do 
działania w liniach montażowych. Poszukuje zagranicznych partnerów 

działających w różnych sektorach, m.in. maszynowym, obróbki drewna, 
frezarek, motoryzacyjnym, maszyn do obróbki szkła, marmuru. 

Proponowana forma współpracy to umowa outsourcingowa (umowa 
produkcyjna). 

17/12/2023 metalowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOGR20221128015 

Grecka firma wykorzystuje technologię opartą na nanotechnologii, aby 
wytwarzać czyste, higieniczne i przyjazne dla środowiska produkty 
chemiczne. Wytwarzane są przy użyciu innowacyjnych technologii, 

które znane są pod marką Duxsol®. Produkty z serii Duxsol® są 
wykorzystywane do zagospodarowania odpadów ropopochodnych i 

gazowych. Dostępne również produkty do użytku domowego. Ich 
głównym celem jest ekspansja na wszystkie rynki europejskie i 

poszukują partnerów handlowych. 

18/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 

BOUA20221219030 

Ukraińska firma z Kijowa specjalizująca się w produkcji i dostawie 
szerokiego asortymentu suszonych owoców w tym śliwek, jabłek, 
gruszek i innych zainteresowana jest znalezieniem dystrybutorów 

zdrowej żywności w krajach UE. W celu pozyskania nowych klientów na 
nowych rynkach firma poszukuje partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

19/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221219029 

Ukraińska firma zajmuje się produkcją tub (aluminiowych, plastikowych, 
laminatowych) dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, 

kosmetycznego oraz chemii gospodarczej, oferując pełną obsługę 
produkcji tub. Firma chce pracować w ramach umowy produkcyjnej i 

poszukuje klientów z całego świata. 

19/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOUA20221219028 

Ukraińska firma z siedzibą w Kijowie specjalizuje się w produkcji mebli 
biurowych, mebli stałych oraz produktów specjalnie zaprojektowanych. 

Firma z powodzeniem zrealizowała projekty pod klucz dla banków, 
hoteli itp. W celu wejścia na nowe rynki firma poszukuje partnerów na 

podstawie umowy handlowej. 

19/12/2023 produkty drewniane, meble 

BOFR20221216009 

Założona w 2005 r. francuska MŚP specjalizuje się w projektowaniu i 
produkcji specjalistycznego sprzętu i oferuje swoją wiedzę 

specjalistyczną w zakresie maszyn specjalnych, automatyki i robotyki, 
narzędzi specjalnych, komputerów przemysłowych, drukowania 3D i 

zastosowań wodoru. Świadczy usługi dostosowane do potrzeb swoich 
klientów od koncepcji do ostatecznej instalacji. 

19/12/2023 
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20221219019 

 
Hiszpańskie MŚP w dziedzinie inżynierii rolniczej oferują specjalistyczne 
usługi doradcze w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przewiduje się, że 
partnerstwo przyjmie formę podwykonawstwa. 

19/12/2023 rolnictwo 

BORO20221219017 

Swoje usługi oferuje rumuńska firma z ponad 20-letnim 
doświadczeniem w zakresie produkcji przemysłowych wyrobów 

tekstylnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów związanych z 
żeglarstwem. 

Firma poszukuje długoterminowej współpracy z międzynarodowymi 
partnerami biznesowymi na podstawie umów outsourcingowych. 

19/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BRIT20221219011 

Włoskie konsorcjum specjalizujące się w produktach spożywczych i 
napojów poszukuje producentów oleju słonecznikowego lub 

arachidowego, cukru, pszenicy, mąki, ryb mrożonych, jęczmienia, kawy 
i/lub pelletu drzewnego do pracy na podstawie umów z dostawcami. 

Preferowani są partnerzy z Ukrainy, Tunezji, Egiptu i Brazylii. 

19/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIL20221214026 

Wiodąca firma produkująca sprzęt ochronny dla motocyklistów i 
jeźdźców konnych, która produkuje różnorodne produkty 

zabezpieczające jeźdźców, a ostatnio opracowała unikalny projekt 
kamizelki powietrznej zapewniającej jeźdźcom zarówno komfort, jak i 

ochronę, poszukuje do współpracy dystrybutorów motocykli, 
dystrybutorów dwukołowych sprzętu jeździeckiego lub sieci sklepów ze 

sprzętem jeździeckim oraz głównych producentów jednośladów. 

19/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 

BODK20221219008 

Duńska firma GreenTech, rozwijająca i dostarczająca innowacyjne 
rozwiązania oświetleniowe z myślą o ochronie środowiska, poszukuje 

międzynarodowych partnerów handlowych. 
Opatentowana przez nich technologia LED ma zastosowanie w różnych 
sektorach i wyróżnia się na tle konkurencji prostotą integracji systemu, 

wielkością oraz łatwością obsługi. 
Przewidywana współpraca ma formę komercyjnej umowy 

dystrybucyjnej. 

19/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOGR20221216004 

Grecka firma stworzyła platformę, która łączy rolnika i agronoma, 
dostarczając dane z upraw w czasie rzeczywistym. Dzięki swoim 

narzędziom pozwala agronomowi zdalnie monitorować uprawy swoich 
klientów, prowadzić ich ewidencję i przydzielać zadania do wykonania. 
Celem jest uczynienie sektora rolnego najpierw zrównoważonym, a w 

dłuższej perspektywie rentownym. 

19/12/2023 rolnictwo 

BOUA20221219005 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji różnych konstrukcji 
stalowych i aluminiowych, specjalnych regałów na bazie stali i 

aluminium z różnymi komponentami. Firma poszukuje 
międzynarodowych dystrybutorów i agentów handlowych. 

19/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

 
BOIL20221215032 

Firma jest twórcą nowatorskiego materiału termoplastycznego 
pochodzenia biologicznego, który jednocześnie rozwiązuje kryzys 

związany z odpadami i emisjami gazów cieplarnianych. Ten przełomowy 
substytut plastiku jest wykonany w całości z odpadów organicznych i 

nienadających się do recyklingu i może być stosowany jako 
zrównoważony zamiennik żywic ropopochodnych, drewna i innych 
materiałów wymagających dużej ilości zasobów. Firma poszukuje 

współpracy z podmiotami zajmującymi się gospodarką odpadami/RDF, 
a także podmiotami składającymi łańcuchy dostaw tworzyw sztucznych, 

producentami, formownikami i markami. 

19/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMT20221219004 

Maltańska firma produkcyjna produkująca saszetki z proszkiem 
chemicznym poszukuje dystrybutorów, którzy mają powiązania ze 
sprzedawcami domowych pojemników na odpady organiczne i/lub 
użytkownikami końcowymi z branży hotelarsko-gastronomicznej w 

Europie na ich saszetki z superchłonnego polimeru (SAP), które 
przekształcają płynne osady w żel w celu zapobiegania rozlanie i 

łatwość transportu. Jest chętny do zawarcia umowy produkcyjnej i/lub 
dystrybucyjnej. 

19/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 

BOTW20221219003 

To innowacyjna firma z biurami na Tajwanie, w Chinach i Wielkiej 
Brytanii. Przez ostatnie 20 lat opracowali produkty do fizykoterapii, 

które pomogły 2 milionom ludzi poprawić ich życie i zdrowie. 
 

Ich urządzenie do fizykoterapii zawiera pięć krytycznych naturalnych 
energii, które naśladują moce harmoniczne z samej ziemi w jednym 

urządzeniu. 
Energie mogą aktywować komórki ciała i wzmacniać układ 

odpornościowy człowieka, umożliwiając organizmowi działanie na 
optymalnym poziomie i poprawiając samopoczucie. 

19/12/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMT20221219002 

Maltańska firma produkcyjna, która specjalizuje się w 
niestandardowych rozwiązaniach opakowaniowych, ze szczególnym 

doświadczeniem w pakowaniu saszetek z proszkiem chemicznym, 
poszukuje dystrybutorów swojego innowacyjnego superchłonnego 

polimeru (SAP) do użytku w szpitalach i klinikach weterynaryjnych. Jest 
szczególnie zainteresowany zawarciem umów dystrybucyjnych w 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii, Finlandii, Luksemburgu, Izraelu i 
Liechtensteinie 

19/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 

BOUA20221220029 

Ta ukraińska firma zajmuje się produkcją naturalnych i ekologicznych 
herbat ziołowych oraz mieszanek herbacianych. Produkty firmy są już 
dobrze znane na lokalnym rynku. Firma chce rozszerzyć sprzedaż na 

rynki zagraniczne i poszukuje umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub umowy produkcyjnej. 

20/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

 
BOUA20221220028 

Ukraińska firma zajmująca się produkcją pelletu drzewnego na użytek 
konsumencki poszukuje partnerów do umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Produkcja firmy jest certyfikowana zgodnie z 
europejską normą ENPlus. Pierwsza linia produkcyjna została 

uruchomiona w 2008 roku. Druga linia została uruchomiona w 2011 
roku. Zdolność produkcyjna pelletu drzewnego Zakładu osiągnęła do 

2019 roku 45 tys. ton rocznie. Producent jest w stanie dostarczać 
znaczne ilości pelletu drzewnego. 

20/12/2023 materiały i usługi budowlane 

  BOUA20221220026 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji olejków eterycznych z 
naturalnych składników. Firma produkuje szeroką gamę produktów, w 
tym olejki do masażu, kremy (do twarzy, rąk i ciała), serum, masła do 

ciała. Spółka jest zainteresowana rozszerzeniem swojego rynku na 
arenie międzynarodowej poprzez poszukiwanie międzynarodowych 

partnerów biznesowych zainteresowanych dystrybucją jej produktów w 
ramach usług dystrybucyjnych i umów agencyjnych. 

20/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20221220023 

Firma działająca w Kalabrii produkuje i sprzedaje rzemieślniczy mrożony 
świeży makaron, przygotowywany z kalabryjskich składników i receptur 

i poszukuje klientów, dystrybutorów, importerów 
Oferowane produkty powstają z połączenia typowych regionalnych 
specjałów, takich jak Nduja, ostra papryka, ziemniaki Sila, czerwona 

cebula Tropea, czarna wieprzowina, borowiki, to tylko niektóre z 
niezwykłych smaków, jakie można spotkać. 

20/12/2023 spożywcza 

 BOUA20221220021 

 
Ukraiński projekt poszukuje partnerów do wejścia na światowe rynki. 
Oferuje sprzęt i oprogramowanie do produkcji konstrukcji ściennych o 
specjalnym wykonaniu w konkurencyjnej cenie. Pożądany partner musi 

zainwestować w firmę reklamową i otworzyć oddział 
(przedstawicielstwo) w celu prowadzenia działalności firmy na rynku 

swojego regionu. 

20/12/2023 materiały i usługi budowlane 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221220018 

 
Produkcja zlokalizowana jest w obwodzie żytomierskim i działa od 2016 
roku. Ukraiński producent wyrobów skórzanych poszukuje partnerów w 

ramach umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej. Firma produkuje 
asortyment galanterii skórzanej - torebki, plecaki, portfele, paski. Firma 

posiada bogate doświadczenie we współpracy z klientami 
korporacyjnymi w tworzeniu dla nich ekskluzywnych markowych 
produktów. Producent jest otwarty na realizację indywidualnych 

projektów partnerów. 

20/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BOFR20221207010 

 
Spółdzielnia 40 niezależnych producentów uprawia każdego roku 150 

ton aromatycznych roślin, w 100% pochodzących z Prowansji: mieszanki 
tymianku, rozmarynu, oregano, cząbru i ziół prowansalskich. Produkcja 
jest dostępna tylko luzem i nie proponuje się opakowania detalicznego. 

Spółdzielnia już eksportuje, zwłaszcza w USA. Spółdzielnia poszukuje 
nowych odbiorców do umów handlowych, którymi mogą być 

przemysłowcy lub dystrybutorzy poszukujący wysokiej jakości. 

20/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

  BOBA20221219009 

 
Firma z Bośni i Hercegowiny, zajmująca się przemysłem zabawkarskim, 
produkująca biodegradowalne zabawki z bioplastiku, takie jak traktory, 
bioplany, zestaw biobuggy, biogwiazda gier, biogradowalny domek dla 
lalek, ciężarówka na biopaliwo jest zainteresowana umową handlową i 

dostawczą. 

20/12/2023 różne inne produkty 

  BOFI20221205027 

Fińskie MŚP świadczy usługi w zakresie opracowywania produktów od 
pomysłu do produkcji dla branż takich jak diagnostyka, instrumenty i 
urządzenia medyczne i elektroniczne, aplikacje czujników i systemy 

nośników leków. Pełna obsługa obejmuje m.in. projektowanie, 
testowanie, wykonalność i dokumentacja zgodnie z oczekiwaniami 

klienta. 
 

MŚP poszukuje partnerów zainteresowanych outsourcingiem rozwoju 
swoich produktów na zasadach projektowych lub długoterminowych. 

20/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRHU20221220008 

 
Węgierska firma handlowa specjalizująca się w zabawkach dla dzieci i 

wyposażeniu placów zabaw na świeżym powietrzu poszukuje 
dostawców poza lub w Unii Europejskiej. W obszarze zainteresowań 
firmy znajdują się głównie: wyposażenie placów zabaw na świeżym 
powietrzu: zabawki dla dzieci (zjeżdżalnia, huśtawka, wieża zabaw, 
huśtawka, kolejka linowa itp.), urządzenia do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu, siłownia do ćwiczeń gimnastycznych, ławki, stoły, płot, kosz 
na śmieci. Zabawki edukacyjne; sprzęt edukacyjny AR/VR; symulatory 

dla edukacji. 

20/12/2023 nauka/edukacja 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTW20221220009 

 
 

Tajwańska firma specjalizuje się w przetwarzaniu brzegowym dla IoT, 
5G, Smart city, Industry 4.0, Endpoints Cybersecurity Management & 
Solutions i szuka umowy handlowej. Łączy zalety scentralizowanego 

zarządzania i zdecentralizowanego przetwarzania, zapewniając 
zaawansowane zabezpieczenia dowolnego komputera przy 

jednoczesnym zachowaniu jego wydajności i autonomii. 
Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników komputerów mobilnych 

(w tym biur domowych), a także zapewnia niezrównane 
bezpieczeństwo aplikacjom Edge Computing, takim jak IoT, AI, 5G, czy 

dowolnym urządzeniom, które muszą przetwarzać dane, dbać o 
bezpieczeństwo danych lokalnie, a co za tym idzie wymagają lokalnego 

systemu operacyjnego i oprogramowania. 

20/12/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221220006 

 
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji tekstyliów domowych 

oraz tekstyliów dla HoReCa poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli 
handlowych na terenie krajów UE. Produkuje zasłony, obrusy, bieżniki, 
serwetki i podkładki, poduszki dekoracyjne, drobne tekstylia kuchenne, 

dodatki do pościeli i narzuty na łóżka. Firma poszukuje partnerów do 
nawiązania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub 

produkcyjnych. 

20/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BODE20221220003 

Profesjonalny dostawca kompleksowych usług w zakresie logistyki, 
magazynowania, montażu, testowania i naprawy oraz przetwarzania 

zwrotów towarów konsumpcyjnych oferuje swoje usługi. Serwis firmy 
obejmuje pełen zakres profesjonalnych usług od przedsprzedaży do 

obsługi posprzedażowej dla najszerszej gamy produktów. Zapewniają 
mapowanie wszystkich zadań w logistyce, magazynowaniu, montażu, 

testach i naprawach, obsłudze zwrotów wraz ze wsparciem 
technicznym, serwisie naprawczym i zarządzaniu należnościami. 

Założona w 2012 roku firma ma duże doświadczenie i żyje w duchu 
współpracy, aby osiągnąć wspólne cele ze swoimi partnerami. 

20.12.2023 transport/logistyka 

BOTW20221220002 

Tajwański producent z możliwościami ODM/OEM i elastycznymi 
zakładami produkcyjnymi. Tworzenie produktów sieciowych dla 

klientów ze Stanów Zjednoczonych z rynków SMB, korporacyjnych i 
mieszkaniowych oraz nadzieja na rozszerzenie rynku UE o punkty 

dostępowe Wi-Fi i przełączniki sieciowe. 
 

Firma poszukuje współpracy w ramach umowy handlowej. 

20/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOKR20221220001 

 
 

Firma z siedzibą w Korei  specjalizuje się w produkcji/rozwoju środków 
do dezynfekcji poręczy UV. Poszukują potencjalnych wyłącznych 

agentów na rynku europejskim. Firma specjalizuje się w produkcji i 
rozwoju odkażacza UV do poręczy schodów ruchomych i chodników 

ruchomych. Nie tylko może eliminować różne zarazki, bakterie i wirusy, 
ale jest również zatwierdzony do dezynfekcji COVID-19 z 99,99% 

wskaźnikiem eliminacji. Nasz produkt jest instalowany na głównych 
lotniskach, stacjach metra i centrach handlowych, gdzie skupia się duża 

liczba ludności, zajmując dużą część higieny publicznej. 

20.12.2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTW20221221001 

Firma z Tajwanu opracowała wiele materiałów laminowanych różnymi 
rodzajami tkanin, gumą i gąbką do produktów konsumenckich, 

artykułów sportowych, odzieży, strojów kąpielowych i produktów 
przemysłowych. 

Ich asortyment produktów obejmuje tkaninę neoprenową, arkusze 
gumy neoprenowej, tkaninę laminowaną, tkaninę funkcjonalną, odzież 

sportową, kurtkę, spodnie, torby, odzież, stroje kąpielowe i zdrowe 
ochraniacze kolan. 

21/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BOTR20221221002 

Turecka firma, od 14 lat działająca w branży metalowej. Głównym 
profilem działalności firmy są zbiorniki modułowe ze stali nierdzewnej 

oraz węże pożarnicze. Ponadto, w centrum zainteresowania firmy 
znajdują się specjalne projekty materiałów metalowych i produkcja 

metali na zlecenie. 

21/12/2023 metalowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTR20221221003 

Turecka firma informatyczna opracowuje programy do planowania 
zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w strefie technologicznej Erciyes 

Technopark. Program obejmuje moduły podrzędne, takie jak integracja 
e-commerce, wstępne księgowanie, zarządzanie magazynem i 
planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Program 

umożliwia zarządzanie wszystkimi marketplace'ami i serwisami 
biznesowymi z zakresu e-commerce z jednego ekranu. Firma poszukuje 

partnerów na podstawie umów agencyjnych. 

21/12/2023 komputery i IT 

BOUA20221220004 

Ukraińska firma oferuje elektroniczny system zarządzania dokumentami 
i konstruktor dokumentów. Zespół prawników firmy specjalizuje się w 
sporządzaniu umów o różnej tematyce o dowolnej złożoności. Firma 

oferuje współpracę na podstawie umowy handlowej. 

21/12/2023 doradztwo i konsultacje 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTR20221221005 

Turecka firma od 1997 roku w Stambule produkuje różne wyroby tkane 
i plecione. Firma prowadzi różne działania produkcyjne, w tym między 

innymi obroże dla kotów, smycze, pleciony elastyczny pasek, elastyczny 
elastyczny pasek, zamykane sznurowadła, elastyczne szelki, uchwyt do 

toreb itp. 
 

Firma chce rozszerzyć swoją działalność międzynarodową poprzez 
pozyskiwanie nowych partnerów jako sprzedawców umów 

handlowych. 

21/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20221220025 

Rozwiązanie koncentruje się na zabezpieczaniu dowolnego sprzętu, 
urządzeń podłączonych do Internetu, urządzeń IoT/OT oraz mobilnych 
użytkowników końcowych/pracowników podłączonych do Internetu w 
dowolnym miejscu na świecie. Działa jako mobilne środowisko, które 
zapewnia bezpieczeństwo urządzeń, sieci i pracowników, gwarantując 
bezpieczną komunikację w środowisku stacjonarnym lub mobilnym. 

Rozwiązanie można zintegrować jako część kompletnej usługi 
cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw i zapewnia integralną 

ochronę dla Przemysłu 4.0. Firma oferuje współpracę na podstawie 
umowy handlowej. 

21/12/2023 komputery i IT 

BOHU20221221010 

Węgierskie MŚP poszukuje dystrybutorów swoich wewnętrznych 
pojemników do recyklingu, partnerów do zarządzania obiektami oraz 

właścicieli obiektów związanych z kompleksową usługą 
gospodarowania odpadami. 

Docelowe miejsca to w zasadzie 3 europejskie miasta: Praga, 
Bratysława, Wiedeń. 

21/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRDE20221219020 

Niemiecki producent skomplikowanych podzespołów elektronicznych i 
mechatronicznych poszukuje dostawcy elementów wtryskowych z 
tworzyw sztucznych na terenie krajów UE. Wymagane części będą 

stanowić obudowę nowo opracowanej jednostki sterującej dla sektora 
motoryzacyjnego. Pożądany dostawca powinien mieć doświadczenie w 
produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego i posiadać wysoki standard 

jakości. 

21/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221220015 

Nasza firma oferuje klientom: 
• Usługi eksportowe. 

• Współpracę z istniejącymi sieciami firm partnerskich w różnych 
krajach. 

• Narzędzia potrzebne do wykonania zadania. 
• Szybką i sprawną realizację zadań i proponowanych rozwiązań. 

• Badania, segmentacja rynku i budowanie strategii. 
• Przygotowywanie, uzasadnianie i organizacja wszelkiej logistyki 

(transport, magazynowanie) z tym związanej 
operacje eksportowe, a także wsparcie dokumentacyjne z zaleceniami 

dotyczącymi księgowości i odpraw celnych. 

21/12/2023 transport/logistyka 

BOIT20221221012 

Włoska firma, znana z tworzenia konkretnych czekoladek, które są 
reprodukcją „Capri’s 

Faraglioni”, jest producentem bardzo szczególnego produktu. Od 
pierwszego pomysłu łączenia ciemnej czekolady z kremem cytrynowym 

linia produktów wzbogacana była przez lata o nowe i oryginalne 
połączenia różnych smaków. Firma poszukuje umów na usługi 

dystrybucyjne 

21/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRRO20221221017 

Północno-wschodnia rumuńska firma produkująca domy drewniane w 
technologii „drewnianej” poszukuje producentów innowacyjnych 
materiałów termoizolacyjnych (posiadających certyfikat CE) jako 

alternatywy dla wełny mineralnej lub styropianu oraz innych 
specyficznych elementów metalowych, na bazie umowa handlowa i/lub 

umowa dostawcy. 

21/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOUA20221219027 

Zrównoważona marka kompostowalnych zastaw stołowych na bazie 
kawy, zlokalizowana we Lwowie (Ukraina), oferuje własnej produkcji 
świece dekoracyjne w biodegradowalnych pojemnikach z recyklingu 
fusów kawowych z jednym z symbolicznych aromatów Ukrainy. Są 

zainteresowani współpracą biznesową z detalistami. 

21/12/2023 różne inne produkty 

BOUA20221221024 

Ukraińska firma zajmuje się rozwojem i produkcją wyrobów z drewna, 
w tym sklejki. Firma poszukuje rzetelnych partnerów do 

długoterminowej współpracy oraz zawierania umów o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. 

21/12/2023 produkty drewniane, meble 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOBA20221116004 

Ta firma z Bośni i Hercegowiny jest dostawcą dla przemysłu 
motoryzacyjnego i niezwiązanego z motoryzacją. Oferuje dostawy 
różnych aluminiowych części odlewanych ciśnieniowo takich jak 

obudowy zaworów, radiatory, korpusy siłowników, obudowy lamp 
przemysłowych, korpusy lusterek samochodowych, pokrywy pomp, 

elementy sprzęgła, narzędzia do odlewania ciśnieniowego i narzędzia 
do przycinania. Produkty stosowane są do chłodzenia części 

elektronicznych w pojazdach, elementów wtrysku paliwa, elementów 
układu wydechowego, dźwigni zmiany biegów, elementów 

konstrukcyjnych oraz lekkich karoserii. 

22/12/2023 narzędzia i części 

BOBA20221222020 

Firma została założona w 2008 roku w gminie East New Sarajevo, 
Bośnia i Hercegowina, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Głównym obszarem działalności firmy jest projektowanie i realizacja 

światłowodowych sieci telekomunikacyjnych. Współpraca z 
potencjalnymi partnerami może opierać się na podwykonawstwie. 

Główne kraje zainteresowania potencjalnymi partnerstwami to 
Chorwacja, Słowenia, Austria i Niemcy. 

22/12/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOKR20221222002 

Koreańska firma opracowała chłodzony powietrzem i wodą zasilacz 
PEM FC do zastosowań mobilnych. W porównaniu z produktami 

konkurencji ten innowacyjny produkt jest mniejszy i lżejszy, a przy tym 
zapewnia doskonałą wydajność, trwałość i stabilność. Koreańska firma 

poszukuje partnerów do sprzedaży lub dystrybucji jej produktów na 
podstawie umowy handlowej 

22/12/2023 
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny 

BOSI20221221019 

Słoweński producent elektrokardiografów medycznych (EKG) do 
noszenia poszukuje Partnerów z ugruntowaną siecią i kanałami 

sprzedaży na rynku urządzeń medycznych. W celu wprowadzenia 
nowych, innowacyjnych funkcjonalności diagnostycznych oraz zdobycia 
nowych rynków, firma poszukuje również inwestorów kapitałowych w 

ramach akwizycji lub umowy finansowej. 

22/12/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTR20221222003 

Turecki producent zajmujący się obróbką osi i elementów układu 
zawieszenia, zwłaszcza w zakresie gotowych obudów osi, osi 

wleczonych, osi do przyczep, osi pchanych i osi odlewanych do 
zastosowań w pojazdach użytkowych i specjalnych, poszukuje 

międzynarodowych dystrybutorów swoich produktów. Rozważanym 
typem współpracy jest umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

22/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 

BOGR20221221009 

Grecka firma specjalizująca się w mikronanotechnologii i inżynierii 
powierzchni, przygotowująca wysokiej klasy materiały eksploatacyjne 
do zastosowań związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem żywności, 

rolnictwem i ochroną środowiska, poszukuje partnerów do umów 
handlowych. Firma posiada pionierską technologię modyfikacji 

powierzchni powszechnie stosowanych w urządzeniach 
diagnostycznych, prowadzącą do produktów o wartości dodanej, zwaną 

„nanotechnologią plazmową”. 

22/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOLT20221220005 
Litewska firma zajmuje się ręcznie robionymi elementami metalowymi, 
bramami, ogrodzeniami i balustradami. Firma poszukuje partnerów za 
granicą do pracy w ramach umowy podwykonawczej lub produkcyjnej. 

22/12/2023 metalowa 

BOGR20221213031 

Algorytm uczenia maszynowego Homexpress dopasowuje listy podaży i 
popytu całej sieci i znajduje dla Ciebie idealne dopasowanie. Tylko 

certyfikowani konsultanci ds. nieruchomości zarejestrowani w Rejestrze 
Działalności Gospodarczej (G.E.MI.) mogą wejść do sieci Homexpress. 

Jednocześnie system ocen użytkowników umożliwia każdemu 
członkowi pisanie i czytanie recenzji na temat współpracownika, z 

którym został przydzielony do współpracy. 

22/12/2023 komputery i IT 

BOIT20221222007 

Włoska firma jest producentem wysokiej jakości ciastek i innych 
wyrobów cukierniczych. Firma specjalizuje się w produkcji różnego 

rodzaju herbatników według typowych lokalnych receptur; herbatniki 
są wytwarzane z mąki pszennej i kukurydzianej, masła i jaj. Firma 

produkuje również ekologiczne i wegańskie ciasteczka. 
Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów w innych krajach. 

22/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOHR20221222008 

Firma oferuje usługi z zakresu automatyki przemysłowej i sterowania 
procesami oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Ponadto 

opracowuje rozwiązania dostosowane do specyfiki procesu i wymagań 
klienta. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą w 

ramach umowy handlowej. 

22/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 

BOMK20221221023 

Producent i sprzedawca specjalizujący się w branży obróbki metali i 
branży elektrycznej z Macedonii z uznanym doświadczeniem w 

dostarczaniu sprzętu i rozwiązań elektrycznych od 2006 roku poszukuje 
nowych możliwości ekspansji międzynarodowej. Poszukują firm 

publicznych lub prywatnych w celu nawiązania długotrwałych relacji 
biznesowych, udostępniając swoje produkty w formie umowy 

handlowej lub umowy produkcyjnej. 

22/12/2023 
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTR20221222010 

Tureckie MŚP jest dostawcą rozwiązań w branży systemów 
monitorowania i kontroli ruchu morskiego. Firma oferuje produkty i 

usługi, takie jak AIS (System Automatycznej Identyfikacji), 
transpondery, urządzenia wspomagające nawigację (AtoN), stacje 
brzegowe i oprogramowanie monitorujące. Firma oferuje swoje 
szerokie umiejętności i wiedzę do umowy agencyjnej, umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub podwykonawstwa. 

22/12/2023 transport/logistyka 

BOTR20221222004 

Turecka firma specjalizuje się w produkcji kształtek kutych, kształtek 
nierdzewnych, rur oraz łączników. Firma jest w stanie zaspokoić 

wszystkie potrzeby przemysłu w zakresie stali węglowej, stali 
nierdzewnej, stali stopowych i grup stali specjalnych. Firma poszukuje 
partnerów do współpracy w ramach umowy handlowej oraz umowy 

produkcyjnej. 

22/12/2023 metalowa 

BRDE20221222013 
Niemiecki przedsiębiorca zajmuje się doradztwem w zakresie sprzętu 

dla koni chce zaprojektować własny sprzęt. Poszukuje partnera 
posiadającego fachową wiedzę na temat skór i ich obróbki. 

22/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20221222015 

Rumuńska firma dostarcza rozwiązania do przechowywania w 
silobagach, które zapewniają zachowanie zbiorów w optymalnych 

warunkach i jest zainteresowana znalezieniem partnerów do sprzedaży 
swoich produktów na rynkach zewnętrznych, w oparciu o umowę 

handlową. 

22/12/2023 różne inne produkty 

BOFR20221222014 

Francuski producent jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie 
odżywiania i odchudzania z ofertą dedykowaną zdrowemu podjadaniu i 
kontroli wagi. Firma została założona przez dietetyka (Dr) z ponad 40-

letnim doświadczeniem w walce z otyłością, nadwagą i cukrzycą. Zalety 
ich produktów: 

- bez dodatku cukru 
- bez białej mąki 

- niezwykle smaczne 
- o najniższym indeksie glikemicznym 

- wysoka zawartość błonnika i niska zawartość węglowodanów. 
Producent poszukuje teraz nowych, rzetelnych partnerów handlowych 

za granicą. 

22/12/2023 doradztwo i konsultacje 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221222017 

Ukraińska firma produkuje szeroką gamę przekąsek. Główne produkty 
to słonecznik, pestki i pestki dyni, orzeszki ziemne. Firma proponuje 

wysokiej jakości produkty przydatne dla zdrowia wytwarzane zgodnie z 
normą ISO 22000:2018. Firma chce współpracować z dystrybutorami 

lub sieciami detalicznymi w ramach umów dystrybucyjnych. 

22/12/2023 spożywcza 

BOMK20221222018 

Producent i sprzedawca mąki pszennej i wypieków z mąki pszennej z 
Macedonii Północnej założony w 1992 roku, poszukuje partnerów do 

nawiązania długotrwałych relacji biznesowych w celu zwiększenia 
sprzedaży mąki pszennej i udziału w rynku sprzedaży wypieków na 

podstawie umowy handlowej . 

22/12/2023 spożywcza 

BOTR20221223001 

Turecka firma produkuje zestawy sof, meble do sypialni, meble do 
jadalni, stelaże i łóżka, stoliki kawowe oraz szafki RTV. Produkuje 12 
różnych zestawów sof, osiem różnych modeli do sypialni, 11 różnych 
modeli jadalni, pięć różnych zestawów stolików kawowych. Posiada 

również różne opcje kolorów i tkanin. 
Firma poszukuje partnerów do rozbudowy sieci w ramach umów 

agencyjnych. 

23/12/2023 produkty drewniane, meble 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTR20221223004 

Turecka firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku, zajmuje 
się produkcją oprogramowania dla medycyny rodzinnej. Do dyspozycji 

lekarzy rodzinnych oddano instytucjonalny mechanizm kontrolno-
śledczy Medycyny Rodzinnej oraz opracowany przez spółkę System 
Informatyczny Medycyny Rodzinnej. Produkty zyskały popularność 

wśród użytkowników ze względu na ich „szybkie działanie” i 
„praktyczne zastosowanie”. Firma poszukuje nowych partnerów do 

sprzedaży oprogramowania w ramach umów agencyjnych. 

23/12/2023 medycyna 

BOHR20221223006 

Firma produkuje najwyższej jakości nawozy granulowane z wełną 
azotową w celu zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania 

na produkty przyjazne dla środowiska z bezpiecznymi i naturalnymi 
składnikami organicznymi. Wełna jest organiczna i w 100% naturalna. 
Dzięki zastosowaniu granulek wełny jako nawozu zmniejsza się ilość 

CO2 z powietrza. 

23/12/2023 rolnictwo 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOFI20221223003 

Fiński producent sprzętu medycznego - igieł cyfrowych poszukuje 
dystrybutorów na rynek europejski. Misją firmy jest przekształcenie 
wcześniej pasywnych igieł w wysokiej jakości urządzenia medyczne z 
wykrywaniem, które pomagają bezpiecznie i skutecznie wykonywać 

wymagające nakłucia. Pierwszym zastosowaniem jest igła rdzeniowa, 
która wykorzystuje spektroskopię bioimpedancyjną do wykrywania 

płynu mózgowo-rdzeniowego podczas medycznie wskazanych nakłuć 
lędźwiowych. 

23/12/2023 medycyna 

BOUA20221223011 

Ukraińskie MŚP, którego główną działalnością jest dostarczanie 
najszerszej gamy nowoczesnych płytek i produktów pokrewnych w 

cenach, które zaspokoją potrzeby klientów o różnym poziomie 
zamożności. Głównym zadaniem firmy jest zapewnienie 

skoordynowanych dostaw produktów do klientów na całym świecie, a 
także dostęp do nowych perspektywicznych rynków. Proponowana 
współpraca w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 
Główne atuty: polityka cenowa, własne surowce, kontrola jakości. 

23/12/2023 materiały i usługi budowlane 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20221223022 

Położony zaledwie 25 km od Krajowej, w wiejskiej okolicy Bratovoiești – 
Rojişte, hotel oferuje wysokiej jakości zakwaterowanie, 30 

przestronnych pokoi i 4 domki z widokiem na jezioro i las. Posiada 
bogate zaplecze, m.in. kryte spa, odkryte baseny z naturalną słoną 
wodą, 3 korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, plac zabaw, sporty 

wodne. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy na 
podstawie umowy handlowej. 

23/12/2023 turystyka 

BOLT20221223002 
Litewska firma jest producentem nawozów płynnych i korektorów do 

wody. Poszukuje partnerów handlowych do współpracy w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

23/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMK20221223023 

Macedońska firma z branży spożywczej oferuje szeroką gamę 
produktów ze zdrową żywnością takich jak płatki śniadaniowe, batony 

musli, produkty dietetyczne, produkty sojowe, mleko bezmleczne, 
produkty pełnoziarniste i nasiona, oleje nierafinowane, naturalne 

słodziki, niskotłuszczowe produkty, suplementy diety itp. Producent 
poszukuje doświadczonych dystrybutorów i hurtowników spożywczych 

do wprowadzenia asortymentu na rynki lokalne w ramach umowy 
handlowej. 

23/12/2023 spożywcza 

BOIT20221223024 

Włoska firma opracowała oprogramowanie zapobiegające plagiatom 
dla nauczycieli, studentów, placówek oświatowych i wydawnictw. Firma 

poszukuje dystrybutorów z doświadczeniem w tej dziedzinie do 
promocji swoich usług w nowych krajach. 

23/12/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221225002 

Ukraiński producent oferuje czystą odolejoną lecytynę słonecznikową w 
proszku (dodatek do żywności E-322) o zawartości fosfolipidów min. 

97%.W przemyśle spożywczym lecytyna stosowana jest jako emulgator 
i przeciwutleniacz. Lecytyna jako dodatek dietetyczny znajduje 

zastosowanie w racjach pokarmowych ludzi jako dodatkowe źródło 
fosfolipidów. Producent poszukuje stałych partnerów handlowych w 
ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Możliwa jest 

produkcja pod marką własną dla sieci handlowych. 

25/12/2023 spożywcza 

BOIL20221225001 

Firma jest wiodącym producentem nasion roślin polowych 
specjalizującym się w produkcji, czyszczeniu, zaprawianiu, pakowaniu i 

sprzedaży kilku gatunków roślin uprawnych, a także w produkcji 
materiału do szczepienia i dostarczaniu materiałów rozmnożeniowych. 

Firma poszukuje do współpracy dystrybutorów rolnych oraz 
komplementarnych firm rolniczych. 

26/12/2023 rolnictwo 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMK20221207029 

Firma z Macedonii Północnej produkująca nawozy dolistne zarówno w 
formie krystalicznej jak i płynnej poszukuje zagranicznych 

dystrybutorów na rynek UE. Produkty te są w 100% rozpuszczalne 
zgodnie z normami europejskimi i sprawdziły się już na rynkach 

Macedonii Północnej, Kosowa i Polski. 

26/12/2023 różne inne produkty 

BOMK20221223008 

Firma informatyczna z Macedonii Północnej opracowała innowacyjne 
oprogramowanie do obsługi działalności biznesowej pracowników, 

które obejmuje wszystkie operacje w działach zasobów ludzkich (HR). 
To rozwiązanie jest odpowiednie dla każdego rodzaju firmy lub 
organizacji, która potrzebuje przechowywać i przetwarzać dane 
wszystkich pracowników. Firma poszukuje nowych klientów lub 

dostawców oprogramowania do współpracy na podstawie umowy 
agencyjnej. 

26/12/2023 inne usługi 

BOMK20221226004 

Macedońska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży dodatków i 
innych chemicznych materiałów budowlanych poszukuje na rynku UE 

rzetelnych dystrybutorów i partnerów, którym może zaoferować 
produkty i rozwiązania nawet najbardziej specyficznych problemów 

współczesnego budownictwa. 

26/12/2023 materiały i usługi budowlane 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMK20221226005 

Prosperująca firma metalurgiczna z Macedonii Północnej, założona w 
1947 roku, jest zainteresowana wprowadzeniem swoich produktów na 

rynki krajów UE, USA i Chin. Doświadczony producent zamiatarek 
drogowych, wyrobów z blachy, wyrobów z drutu oraz innych wyrobów 

potrzebnych w różnych branżach chciałby nawiązać współpracę 
handlową z rzetelnymi, godnymi zaufania partnerami (hurtownie, 

dystrybutorzy) na zasadzie umowy handlowej. 

26/12/2023 metalowa 

 BOTR20221226007 

Turecka firma specjalizuje się w spawanych, prasowanych i obrabianych 
wyrobach dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma jest OEM i produkuje 

wszelkiego rodzaju zawiasy do drzwi oraz materiały arkuszowe dla 
sektora motoryzacyjnego. Firma poszukuje umowy podwykonawczej na 

wolne moce produkcyjne. 

26/12/2023 narzędzia i części 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221226010 

Ukraińska firma o długiej tradycji, zrównoważona i doświadczona na 
arenie międzynarodowej specjalizuje się w produkcji części i 

komponentów do sprzętu górniczego, hutniczego, energetycznego i 
rolniczego. Firma zapewnia wszystkie etapy produkcji maszyn - od 

pojedynczych sztuk po duże serie w szybkim terminie realizacji. Firma 
chce podjąć współpracę w ramach umów podwykonawczych i 

produkcyjnych. 

26/12/2023 narzędzia i części 

BOMK20221226012 

Firma z Macedonii Północnej specjalizuje się w produkcji różnorodnych 
wyrobów metalowych takich jak maszyny rolnicze, kontenery, 

konstrukcje stalowe, ogrodzenia, części zamienne oraz inne wyroby 
metalowe oraz części według potrzeb klientów. Obecnie eksportują do 

niektórych krajów regionu Bałkanów Zachodnich, ale szukają 
możliwości rozszerzenia swojej działalności na inne rynki zagraniczne 

poprzez umowę handlową. 

26/12/2023 metalowa 

 BOMK20221226011 

Macedońska firma, jeden z liderów zbioru, przetwarzania, 
konfekcjonowania i dystrybucji grzybów i dzikich owoców na Bałkanach, 

stara się rozszerzyć swoją obecność na rynkach w ramach umów 
handlowych. 

26/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221226015 

Ukraińska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania i 
doradztwem oferuje oprogramowanie dla stoczni, inżynierii morskiej, 

przemysłu stoczniowego, właścicieli statków i innych firm 
inżynieryjnych. Oprogramowanie zapewnia wszystkie rodzaje obliczeń 

wałów morskich wymaganych przez towarzystwa klasyfikacyjne dla 
nowych i remontowanych statków. Współpraca przewidziana jest 

poprzez umowę podwykonawczą lub outsourcingową. 

26/12/2023 komputery i IT 

BOTR20221226009  

Turecka firma specjalizuje się w produkcji platform takich jak platformy 
nożycowe, teleskopowe, przegubowe, samobieżne, holowane, 

przyczepowe, ratunkowe i samochodowe z żurawiem. Firma poszukuje 
partnerów do pracy na podstawie umowy handlowej oraz umowy 

dostawcy. 

27/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221227007  

Ukraińska firma zajmuje się projektowaniem i produkcją drukarek 3D. 
Jako małe modele o roboczej powierzchni zadruku 210x210mm 
oraz modele specjalne według potrzeb klienta o polu roboczym 

600x600 mm i większym. Ponadto firma opracowała drukarkę do 
drukowania betonu. 

Firma oferuje swoje usługi klientom międzynarodowym poprzez umowy 
outsourcingowe lub podwykonawcze. 

27/12/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20220921013  

Gromadząc specjalistyczną wiedzę ze środowiska akademickiego 
najwyższego szczebla i doradztwa strategicznego, Open Impact może w 

decydujący sposób przyczynić się do osiągnięcia celów każdego 
projektu UE w zakresie oddziaływania poprzez zastosowanie opartych 

na technologiach informacyjno-komunikacyjnych narzędzi do 
zarządzania i oceny wpływu. Partnerzy techniczno-naukowi i inne 

organizacje, które są już zaangażowane w partnerstwa UE lub chcą 
zbudować unijne konsorcja, są poszukiwani do współpracy przy 
opracowywaniu/wdrażaniu projektów finansowanych przez UE, 
koncentrujących się na wpływie społecznym, środowiskowym i 

gospodarczym. 

27/12/2023 nauka/edukacja 

BOKR20221227001 

Firma jest jednym z wiodących producentów i eksporterów urządzeń do 
sterylizacji i elektrolizy w Korei, mając ponad 20-letnie doświadczenie 
biznesowe.  CEO firmy pracuje w tej dziedzinie od ponad 30 lat jako 

inżynier. Produkty firmy mają dobrą reputację na świecie. 

27/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221227002 

Ukraińska firma jest jednym z największych producentów pojemników 
metalowych do transportu odpadów budowlanych i stałych, ładunków 

rolniczych, złomu i stłuczki szklanej w Ukrainie. Firma ta produkuje 
różnego rodzaju pojemniki metalowe. W celu poszerzenia rynku zbytu 

na te wyroby firma poszukuje nowych odbiorców zagranicznych w 
ramach umowy produkcyjnej. 

27/12/2023 metalowa 

BOUA20221227003 

Ukraińska firma z Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim specjalizuje się w 
produkcji uszczelek dla firm przemysłu chemicznego i naftowego, 

metalurgii, inżynierii i obróbki metali, elektrotechniki i 
elektroenergetyki. Firma oferuje gotowe i wykonane na zamówienie 

materiały uszczelniające. Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych 
oferowane są sklepom budowlanym, hurtowniom i detalistom 

materiałów technicznych. 

27/12/2023 materiały i usługi budowlane 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221227004 

Ukraiński producent siatek bazaltowych, powstały w 2001 roku, ma 
bardzo konkurencyjną pozycję na rynku budowlanym i jest chętny do 

rozbudowy sieci partnerskich głównie na terenie krajów UE. Idealnymi 
partnerami biznesowymi mogą być firmy o ugruntowanej pozycji, 

działające w sektorze budowlanym, chcące poszerzyć swoją ofertę lub 
partnerzy dystrybucyjni, chętni do współpracy z nimi. Poszukiwane są 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

27/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOKR20221227005 

Koreański producent, od momentu powstania w 2006 roku, stale 
poszerza zakres działalności, wytwarzając instrumenty dentystyczne i 
zestawy chirurgiczne do implantów, mające zastosowanie w różnych 

przypadkach chirurgicznych i w dziedzinie stomatologii. Dzięki 
konkurencyjnej jakości i cenom cieszy się dobrą opinią swoich klientów, 

którymi są dentyści, dystrybutorzy dentystyczni, a także producenci 
implantów na całym świecie. 

27/12/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20220715008 

Rumuńska firma z Transylwanii działa w branży meblarskiej od ponad 
15 lat. Firma poszukuje obecnie partnerów zagranicznych 

(sprzedawców, hurtowników lub konkretnych projektów za 
pośrednictwem projektantów lub architektów) do oferowania im łóżek 

sprężynowych i materacy (podstawy łóżek, wezgłowia, materace) w 
ramach umów handlowych (usługi dystrybucyjne i/lub umowy 

agencyjne, licencja umowa itp.) 

27/12/2023 produkty drewniane, meble 

BOES20221215012 

Hiszpańska firma zlokalizowana w Castilla-La-Mancha, specjalizująca się 
w produkcji noży taktycznych i bushcraftowych oraz składanych jest 

zainteresowana zawarciem nowych umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych w celu zwiększenia swojej obecności i sprzedaży za 
granicą. Firma odpowiada za każdy etap procesu produkcyjnego, co 

pozwala sprostać wszelkim wymaganiom klientów i tworzyć produkty 
na miarę. Współpracuje również z lokalnymi siłami bezpieczeństwa w 

Hiszpanii, aby dokładnie sprawdzić każdy nóż. 

27/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221226002 

Ukraińskie przedsiębiorstwo produkuje z grochu różne rodzaje mąki i 
płatków śniadaniowych. Zakłady produkcyjne znajdują się w mieście 

Czernihów, w obwodzie czernihowskim. Producent poszukuje kupców i 
partnerów handlowych do stałej współpracy. 

27/12/2023 spożywcza 

BOLT20221227006 

Firma z Litwy reprezentuje unikalną możliwość wejścia na rynek 
wydobycia marmuru z atrakcyjnym projektem na Litwie, opartym na 

silnej ekonomii i unikalności niebieskiego marmuru. Projekt jest gotowy 
do budowy i firma poszukuje partnera strategicznego, który sfinansuje 
1/3 (~38 mln EUR) całkowitego kosztu projektu (~115 mln EUR). Zwrot 

projektu wynosi ~6 lat. Projekt IRR mieści się w przedziale 20-30%. 
Firma chętna do współpracy w ramach umowy finansowej i joint 

venture. 

27/12/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOKR20221228001  

Koreańska firma z 18-letnim doświadczeniem w przemyśle lotniczym i 
obronnym, dostarczająca awionikę, komunikację satelitarną, 

podstawowe części oraz rozwiązania testowe i konserwacyjne we 
wszystkich domenach operacji wojskowych. Dzięki trzem wewnętrznym 
ośrodkom badawczym firma dostarcza rozwiązania w zakresie badań i 

rozwoju, produkcji, obsługi i dalszego wsparcia. 

28/12/2023 sektor morski, lotniczy 

BOUA20221228002  

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów metalowych 
takich jak kute uchwyty, wsporniki, nakładki na słupki, artykuły 

dekoracyjne itp. poszukuje umów na usługi dystrybucyjne. MSP o 
ugruntowanej pozycji, doświadczeniu i rozpoznawalności na rynku 

wewnętrznym oferuje swoje usługi produkcyjne innym partnerom z 
Europy. 

28/12/2023 metalowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221228003  

 
 

Ukraińska firma zajmująca się produkcją perfum obecnie zajmuje się 
produkcją i dystrybucją kosmetyków, płynów po goleniu, perfum dla 

kobiet i mężczyzn na terenie Ukrainy i krajów UE. Firma podejmie 
współpracę produkcyjną z firmami, które poszukują producentów 

perfum i kosmetyków. 

28/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 

BOUA20221228004  

 
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji zabawek drewnianych 

poszukuje partnerów do dystrybucji produktów na terenie krajów UE. 
Własnoręcznie zaprojektowane zabawki mogą służyć dzieciom do 

zabawy lub jako oryginalne elementy dekoracyjne. Spółka zamierza 
nawiązać długoterminowe relacje partnerskie w ramach umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych. 

28/12/2023 produkty drewniane, meble 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20221207001  

Młode i kreatywne studio założone w 2020 roku przez 3 rzeczywistych 
partnerów zarządzających. Obecnie firma posiada jedno biuro i jedno 

studio produkcji treści multimedialnych. Koncentrują się na badaniach i 
rozwijaniu silnych celów marki, udowadniając zarówno kreatywne, jak i 

funkcjonalne rozwiązania w zakresie komunikacji i budowania marki 
klientów. Firma poszukuje obecnie partnerów handlowych w UE, którzy 

pomogą w rozwoju silnej sieci i portfela klientów w celu dostrzeżenia 
celów związanych z internacjonalizacją. 

28/12/2023 reklamowa, filmowa 

BOIT20221228006  

Włoska firma opracowała innowacyjny system ogrzewania 
promiennikowego, bardzo łatwy w montażu, oparty na zasadzie 
promieniowania cieplnego, która nie generuje konwekcyjnych 

przepływów powietrza. Firma może 
oferować dostosowane umowy partnerskie detalistom i hurtownikom, 

zgodnie z potrzebami każdego rynku. 

28/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20221228008  

Rumuńska firma specjalizuje się w sektorze turystycznym i świadczy 
szereg usług w zakresie turystyki wyjazdowej i przyjazdowej. Firma 
posiada szeroką sieć niezawodnych partnerów ze wszystkich części 

Rumunii i świadczy różnorodne usługi konkurencyjne cenowo, 
świadczone zgodnie z międzynarodowymi standardami. Firma 

poszukuje partnerów biznesowych w ramach umowy handlowej. 

28/12/2023 turystyka 

BOIT20221228010  

Ta włoska firma rozpoczęła swoją działalność w 1956 roku, a w 2000 
roku trzecie pokolenie rodziny rozpoczęło pracę w tej branży. Firma 

działa w branży kawowej i specjalizuje się we wszystkich powiązanych z 
nią etapach produkcji, począwszy od palenia kawy, aż po produkcję 

ekspresów do kawy, jest zainteresowana poprawą swojej obecności na 
rynkach zagranicznych. Firma chciałaby zawrzeć umowy dystrybucyjne 

i/lub umowy agencyjne. 

28/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORS20221124015  

Serbska firma specjalizuje się w rozwoju, projektowaniu, produkcji, 
konserwacji i naprawie wyposażenia pojazdów elektrycznych, przede 

wszystkim pantografów. Firma poszukuje dystrybutorów lub 
przedstawicieli handlowych, na podstawie umowy handlowej. Jest 

również zainteresowana współpracą z partnerami, którzy 
uczestniczyliby w produkcji w ramach umowy outsourcingowej. 

28/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 

BOUA20221228012  

Ukraińskie prywatne przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji 
profili stalowych do masztów o wysokości 80, 100, 120, 140, 160 m 

wraz z prowadzeniem pomiarów z akredytowanymi firmami GEO-NET 
Umweltconsulting GmbH, Deutsche WindGuard GmbH. Zakład 

produkcyjny znajduje się we Lwowie. 
Firma poszukuje partnerów w postaci firm pomiarowych, właścicieli 

parków wiatrowych, deweloperów wiatrowych oraz klientów. 

28/12/2023 metalowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20221228015  

Włoska firma założona w 2017 roku specjalizuje się w komercjalizacji 
żywności konserwowanej. Znajomość surowców rolno-spożywczych to 

ważny przywilej partnerów firmy, którzy wywodzą się ze starego 
pokolenia producentów i dystrybutorów żywności. Firma poszukuje 

dystrybutorów w innych krajach. 

28/12/2023 spożywcza 

BORO20221229003 

Rumuńska firma specjalizująca się w konfekcji metalowej nawiąże 
współpracę z europejskimi partnerami w ramach umów handlowych. 

Firma projektuje i montuje aluminium profile szklane na balkony i klatki 
schodowe. 

29/12/2023 metalowa 

BOIT20221229004  
Włoska firma specjalizuje się w produkcji gotowanej i mrożonej 

tradycyjnej pizzy wypiekanej w piecu opalanym drewnem poszukuje 
przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. 

29/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMK20221229007 

Macedoński producent branży ceramicznej z kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniem w produkcji wyrobów z cegły i gliny dla budownictwa 
mieszkaniowego i komercyjnego poszukuje nowych dystrybutorów z 

krajów bałkańskich, a dokładniej Serbii, Kosowa, Albanii, Grecji i 
Bułgarii. Firma eksportuje już swoje produkty na rynki międzynarodowe 

i stara się poszerzać swoją obecność poprzez znajdowanie rzetelnych 
dystrybutorów i klientów w krajach sąsiednich. 

29/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOIT20221229008  
Mała włoska firma produkująca przetworzone organiczne owoce i 

warzywa poszukuje partnerów w Europie do sprzedaży i dystrybucji 
swoich produktów rzemieślniczych i wysokiej jakości. 

29/12/2023 spożywcza 

BOTR20221229006  

Turecka firma sprzedająca żwirek dla kotów produkowany we 
wschodniej części Morza Czarnego poszukuje dystrybutorów. Produkt 

wydobywany jest głównie w Turcji, zwłaszcza w regionie Morza 
Czarnego. Żwirek, który jest naturalnym minerałem ze względu na 

swoją mineralną strukturę, jest preferowany w stosunku do szybkiego 
zbrylania się i wysokiej absorpcji zapachów. 

29/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20221229010  

Ta rumuńska firma jest aktywna w dziedzinie rozwoju oprogramowania 
i pomaga firmom przekształcać ich pomysły w wydajne modele 

biznesowe. Główne obszary pracy firmy to: tworzenie oprogramowania, 
internet rzeczy, sztuczna inteligencja, badania i rozwój innowacji, 

rozwój biznesu i cyberbezpieczeństwo. Oferuje swoje usługi w ramach 
umowy handlowej na wdrożenie technologii oprogramowania. 

29/12/2023 komputery i IT 

BOTR20221229011  

Turecka firma z siedzibą w Trabzon specjalizuje się w produkcji 
naturalnej pasty z orzechów laskowych dla diabetyków. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem dystrybutorów lub agentów z solidną 
siecią kontaktów wśród sklepów i sieci delikatesowych, w celu 

zwiększenia ich udziału w eksporcie. Firma chciałaby zawrzeć umowy 
agencyjne lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

29/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221229012  

Ukraińska firma ma duże doświadczenie w wykonywaniu konstrukcji 
stalowych i produkcji specjalnego wyposażenia dla dużych 

przedsiębiorstw z różnych dziedzin przemysłu. Lista produktów firmy 
obejmuje następujące pozycje: prace spawalnicze, obróbka 

mechaniczna, konstrukcje stalowe, ramy inżynierskie, przenośniki 
ślimakowe, pojemniki, leje samowyładowcze, urządzenia do obróbki, 
detale i części zamienne, które mogą być wykonane na zamówienie. 

29/12/2023 metalowa 

BOUA20221229014  

Ukraińska firma oferuje projektowanie i produkcję młynów kulowych, 
poziomych i pionowych; młyny koszowe, disolwery o różnej objętości i 

przeznaczeniu; miksery przemysłowe; zbiorniki do 50 m3, w tym ze stali 
nierdzewnej; zbiorniki, przepompownie-filtry wg specyfikacji 

technologicznej Klienta. Firma Oferuje projektowanie, wykonawstwo i 
montaż linii i fabryk do produkcji farb i lakierów. 

29/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTR20221229013  

Turecka firma zlokalizowana w Trabzonie i specjalizująca się w produkcji 
i obróbce antycznego wykończonego marmuru, trawertynu oraz 

całkowicie naturalnego kamienia hodowlanego poszukuje 
dystrybutorów/przedstawicieli ze wszystkich krajów, w szczególności z 

Wielkiej Brytanii. 

29/12/2023 materiały i usługi budowlane 

BOTR20221228013  

Turecka firma specjalizująca się w przetwarzaniu i pakowaniu suszonych 
orzechów do spożycia jako przekąska chce rozszerzyć swój światowy 
rynek i dlatego poszukuje dystrybutorów do współpracy w ramach 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

29/12/2023 spożywcza 

BOTR20221228011  
Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wałkownic 

do ciasta o grubości do 0,07mm, stosowanych w branży piekarniczej 
poszukuje umów dystrybucyjnych. 

29/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMK20221229018  

Macedońska firma zajmująca się projektowaniem graficznym i 
poligrafią z doświadczeniem biznesowym od 1992 roku, konsekwentnie 

inwestuje w sprzęt i podąża za trendami w swojej branży, poszukuje 
międzynarodowych 

partnerów do ustanowienia długoterminowej umowy outsourcingu lub 
podwykonawstwa w celu osiągnięcia nowych i szerszych rynków 

światowych dzięki swoim współczesnym, dostosowanym do potrzeb 
produktom i usługom. 

29/12/2023 inne usługi 

BOUA20221229015  

Firma poszukuje partnerów B2B na rynku HVAC. Obecnie towary 
dostarczane są do Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, 

Dania, Islandia). 
Oferta skierowana jest do dostawców rozwiązań 

grzewczych/chłodzących, którzy współpracują z konsultantami i 
instalatorami w swoich krajach. Firma zapewnia wysokiej jakości 

produkty, które posiadają certyfikaty w Niemczech, szybkie i 
profesjonalne wsparcie techniczne, elastyczne rozwiązania i produkty 

na zamówienie. 

29/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221229021  

Ukraiński producent zbiorników technologicznych, reaktorów 
chemicznych, wózków technologicznych i przenośników poszukuje 

partnera biznesowego zajmującego się produkcją chemiczną, 
spożywczą, farmaceutyczną lub kosmetyczną do współpracy w zakresie 

dostaw urządzeń przemysłowych. 
Firma zaprasza również dealerów do współpracy w zakresie dystrybucji 

sprzętu firmy. 

29/12/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 

BOKR20221230001  

Od ponad 10 lat zajmujemy się produkcją i eksportem w branży wodnej. 
Specjalnością, którą się zajmujemy, jest funkcjonalne urządzenie wodne 
i związany z nim element eksploatacyjny. Preferowane doświadczenie w 

branży wodnej jako importer lub dystrybutor. 

30/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 

BOTW20221230002  

Firma zlokalizowana na Tajwanie może dostarczać rury i kształtki DI o 
średnicy od 80 mm do 2600 mm. z okładziną cementową lub powłoką 

termozgrzewalną do różnych zastosowań związanych z wodą, takich jak 
woda pitna, woda odzyskana i systemy kanalizacyjne, i poszukuje 

partnerów biznesowych. 

30/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMK20221230003  

Macedońska firma informatyczna opracowała innowacyjne 
oprogramowanie do obsługi działalności biznesowej pracowników, 

które obejmuje wszystkie operacje w działach zasobów ludzkich (HR). 
To rozwiązanie jest odpowiednie dla każdego rodzaju firmy lub 
organizacji, która potrzebuje przechowywać i przetwarzać dane 
wszystkich pracowników. Firma poszukuje nowych klientów lub 
dostawców oprogramowania do współpracy w ramach umowy 

agencyjnej lub umowy licencyjnej. 

30/12/2023 komputery i IT 

BOUA20221230004  

Ukraińska firma projektuje i produkuje drukarki 3D. 
Małe modele o roboczej powierzchni zadruku 210x210 mm oraz 

specjalne modele na potrzeby klienta o polu roboczym 600x600 mm. 
Firma opracowała również drukarkę do drukowania betonu. 

Firma oferuje swoje usługi klientom międzynarodowym na podstawie 
umowy. 

30/12/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20221230007  

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji i komercjalizacji szerokiej 
palety kosmetyków. Firma jest zainteresowana przyłączaniem się do 

międzynarodowych partnerstw i wprowadzaniem swoich produktów na 
rynki zagraniczne na podstawie umów z dostawcami. Partnerzy są 

poszukiwani niezależnie od kraju pochodzenia. 

30/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 

BOMK20221230008  

Założona w 2012 roku macedońska firma działa jako agencja 
marketingu cyfrowego oferująca pełen zakres usług, z biurami w Skopje 

w Macedonii Północnej i Belgradzie w Serbii. Jest wiodącą agencją 
marketingu cyfrowego w kraju z zespołem wysoce entuzjastycznych i 

kreatywnych ludzi. Spółka jest zainteresowana rozszerzeniem portfolio 
swoich partnerów o oferowanie swoich usług marketingu cyfrowego na 

warunkach umowy outsourcingowej. 

30/12/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221230012  

Ukraińska firma zajmuje się hurtowym handlem i dystrybucją olejów 
silnikowych i przemysłowych znanych światowych marek i krajowych 

producentów, oferując szeroką gamę chemii samochodowej i 
kosmetyków samochodowych, akcesoriów, narzędzi, filtrów do 

wszelkich samochodów i innego rodzaju sprzętu. 
Firma zlokalizowana jest w mieście Łuck na Wołyniu, zaledwie 150 km 

od granicy z Polską. 

30/12/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 

BOUA20221226014  

Ukraiński deweloper i producent gier planszowych poszukuje 
potencjalnych partnerów, którzy szukają nowych gier planszowych do 

ich produkcji i dystrybucji w swoim regionie. 
Pożądanym typem umowy jest umowa licencyjna. 

30/12/2023 różne inne produkty 

BOTW20221208007 

Ta firma to zakład przetwórstwa spożywczego, którego podstawową wartością 
są badania i rozwój, rozwój niestandardowy i sprzedaż surowców. Firma 

zaangażowana w profesjonalną produkcję proszku aromatyzującego napoje 
oraz w badania produktów i rozwój ważnych ról. 

  08/12/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20221208008 

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji maszyn do nawijania i 
akcesoriów. Zakład produkcyjny znajduje się w obwodzie wołyńskim w 

Nowowołyńsku, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską. 
Firma poszukuje do stałej współpracy partnerów i dystrybutorów sprzętu 

wyciągowego na terenie UE i innych krajów. 

  08/12/2023 pojazdy i maszyny/maszynowa 

BORO20221208010 

Ogólnoeuropejski dostawca usług IT opracował centrum operacyjne, które jest 
otwartym rozwiązaniem do ochrony cybernetycznej w czasie rzeczywistym. Ich 

analitycy świadczą usługi, łącząc cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, 
analizy i niestandardowe możliwości programistyczne w kompleksowych 

środowiskach IT wdrożonych w chmurach hybrydowych. 
Poszukują resellerów lub partnerów technologicznych, którzy mogą zapewnić 

wsparcie w dotarciu do nowych klientów lub rozszerzyć istniejące rozwiązania, 
w oparciu o umowę komercyjną i/lub outsourcingową 

  08/12/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

 BOSI20221207019 

Słoweńskie MŚP, dystrybutor Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) w 
południowo-wschodniej UE, odpowiada za rynek włoski i poszukuje włoskich 

firm do dalszej współpracy w zakresie dostaw ADAS. Ich system działa 
niezawodnie w najbardziej wymagających warunkach i zapewnia 

bezkompromisowe rozwiązanie. Firma poszukuje firm z branży transportowej, 
budowlanej, wydobywczej, utylizacji, producentów sprzętu komunalnego i 
oryginalnego do współpracy na podstawie umowy agencyjnej (dostawy). 

  08/12/2023 różne inne produkty 

BOUA20221208009 

Ukraińska firma oferuje opracowanie projektów technologicznych 
profesjonalnych kuchni i produkcji. Przeprowadza specjalistyczny dobór 
sprzętu, sprzedaż, dostawę i podłączenie, a także szkolenia i niezbędne 

wsparcie na wszystkich etapach procesów technicznych. Oferuje towary i 
usługi klientom zagranicznym w ramach umowy kupna-sprzedaży 

  08/12/2023 różne inne produkty 

BOCZ20221208018 

Czeska innowacyjna firma zajmująca się badaniami, rozwojem i produkcją 
wewnętrznych systemów pionowych, technologii i elementów do uprawy 

roślin przy sztucznym oświetleniu poszukuje pośredników handlowych 
(dystrybutorów/agentów/przedstawicieli) lub partnerów franczyzowych do 

dystrybucji, reprezentowania lub oferowania swoich produktów na zewnątrz 
rynki. 

  08/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIL20221106002 

Firma specjalizuje się w obszarze cyfrowego handlu detalicznego i wspiera 
cyfrową transformację detalistów i hurtowników żywności. Firma oferuje 
platformę e-commerce opartą na sztucznej inteligencji, która ma pomóc 

sklepom spożywczym w procesie transformacji cyfrowej i obecnie 
współpracuje z ponad 350 witrynami handlu internetowego. Firma stara się 
oferować swoje usługi sieciom spożywczym oraz hurtowniom działającym w 

branży spożywczej na podstawie umowy agencyjnej. 

  08/12/2023 różne inne produkty 

BORO20221208021 

Mała firma motoryzacyjna, dobrze osadzona w społeczno-ekonomicznym 
otoczeniu Rumunii, oferuje możliwość bycia wyłącznym lub niewyłącznym 

przedstawicielem firmy zagranicznej. Firma oferuje reprezentowanie partnera 
w rumuńskim środowisku biznesowym oraz wykonywanie lub pośredniczenie 

w usługach związanych z rynkiem. Poszukiwanym partnerem powinna być 
dowolna firma z siedzibą w dowolnym kraju EEN, która chce być 

reprezentowana w Rumunii i/lub krajach sąsiednich na podstawie umowy 
przedstawicielstwa handlowego. 

  08/12/2023 różne inne produkty 

  BORO20221208019 

Rumuńska firma instalacyjna, z międzynarodowym doświadczeniem we 
wdrażaniu na miejscu rozwiązań fotowoltaicznych, a także innych rozwiązań w 
zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, jest chętna 

do ekspansji na rynek europejski. 

  08/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 



 

 https://een.tarr.org.pl 

 BORO20221208025 

Badania i doradztwo w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, szkolenia, 
partnerstwo na rzecz dostępu do środków w zakresie badań rolniczych, 

przetwórstwa, cyfryzacji, zakładania kurtyn leśnych, pozyskiwania zielonej 
energii itp. 

  08/12/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 

BOUA20221208028 

Ukraińska firma proponuje obniżenie kosztów i uproszczenie wystrzeliwania 
mikrosatelitów na niską orbitę poprzez rezygnację z pionowego wystrzelenia 
pojazdu nośnego, co wymaga stosunku ciągu do masy układu napędowego 

powyżej 1, na rzecz wystrzelenia poziomego pojazdu startowego. szybowiec 
rakietowy o wysokim stosunku siły nośnej do oporu i wymaganym stosunku 

ciągu do masy 0,25. 

  08/12/2023 różne inne produkty 

BODE20221201009 

Zorientowane na eksport MŚP z Hesji opracowało wysokiej klasy skaner książek 
do digitalizacji dokumentów i dzieł sztuki. Produkt został z powodzeniem 
wprowadzony na rynek krajowy i kilka rynków zagranicznych. W ramach 

kolejnego kroku w strategii umiędzynarodowienia firma poszukuje 
pośredników handlowych / partnerów dystrybucyjnych z kontaktami do 

muzeów we Włoszech i Korei Południowej na podstawie umowy handlowej. 

  08/12/2023 różne inne produkty 

BRUA20221208029 

Ukraińska firma zainteresowana jest rozszerzeniem asortymentu gier 
planszowych proponowanych klientowi. Firma ta poszukuje nowych, 

innowacyjnych i ciekawych gier planszowych, które mogłaby produkować na 
podstawie umowy licencyjnej. 

  08/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOTW20221209001 
Producent żywności z Tajwanu, zajmujący się produkcją i rozwojem smaków 

past, dostarczaniem różnorodnych past wegetariańskich, poszukuje 
importerów w Europie. 

  09/12/2023 spożywcza 

BOME20221208023 

Czarnogórska firma opracowała rozwiązanie CRM dla banków, platformę 3GPP 
AAA dla telekomunikacji oraz rozwiązania Document Management System i 

Omni-Channel Contact Center dla rządów i przedsiębiorstw. Produkty 
programistyczne zostały wdrożone u ponad 250 klientów z 8 krajów Europy. 

Flagowy produkt telekomunikacyjny zarządza codziennie ponad 20 milionami 
kont użytkowników. Firma poszukuje partnerów z doświadczeniem w 

odsprzedaży oprogramowania do działania jako agenci na terenie całej UE na 
podstawie umowy agencyjnej. 

  09/12/2023 różne inne produkty 

BOTW20221209005  

Tajwański producent specjalizujący się w projektowaniu i produkcji wag do 
obliczania cen, ważenia, liczenia, wskaźników, wag stołowych platformowych, 
wag podłogowych, wag przenośnych oraz wodoodpornych wag i wskaźników o 

stopniu ochrony IP65~IP67. Waga cyfrowa może być używana w handlu 
komercyjnym lub w przemyśle do ważenia i kalkulacji cen. 

  09/12/2023 różne inne produkty 

BOHU20221208027 

Węgierskie MŚP specjalizujące się w produkcji i sprzedaży medycznych – 
chirurgicznych i dentystycznych – narzędzi ręcznych dla ludzi i zwierząt, 

poszukuje agentów i dystrybutorów w ramach umowy agencyjnej i usług 
dystrybucyjnych. 

  09/12/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

  BOMK20221209011 

Producent i sprzedawca gazowanej górskiej wody mineralnej z Macedonii 
założony w 1995 roku, nastawiony również na produkcję wody niegazowanej i 

piwa oraz licencjonowany marketing kilku napojów bezalkoholowych, 
poszukuje firm do nawiązania długoterminowej współpracy w celu dotarcia do 
szerszych międzynarodowych segmentów rynku poprzez umowy handlowe lub 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

  09/12/2023 spożywcza 

BOTR20221209009 

Siedziba firmy znajduje się w strefie technologicznej Erciyes Technopark. Firma 
pracuje w obszarze automatyki przemysłowej, transformacji cyfrowej, 
oprogramowaniu edukacyjnym i zdrowotnym, statystyce medycznej, 

projektach i doradztwie. Firma poszukuje umowy agencyjnej do wejścia na 
nowe rynki i rozszerzenia swojej sieci. 

  09/12/2023 inne usługi 

BOUA20221208012 

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji odzieży korporacyjnej oraz 
tekstyliów wyposażenia wnętrz. Producent proponuje indywidualne projekty i 
style w szyciu strojów firmowych, pościeli, obrusów, zasłon, tiulu, pokrowców 

na krzesła i obrusy oraz w nanoszeniu logotypów, nadruków, haftów. Firma 
poszukuje współpracy w ramach umowy produkcyjnej oraz umowy 

podwykonawczej. 

  09/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20221209018 

Rumuńskie MŚP, posiadające ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie 
systemów zarządzania magazynem (WMS) wdrożonych na 4 kontynentach, 

oferuje usługi tworzenia i integracji oprogramowania dla logistyki 
wewnętrznej. Firma poszukuje umów o świadczenie usług z magazynami 

przemysłowymi/operatorami logistycznymi oraz podwykonawcami innych 
dostawców usług logistycznych na całym świecie. 

  09/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BRAT20221209012 

Austriackie centrum kompetencji kempingowych i vanowych poszukuje 
partnera do produkcji toreb. Firma przerabia transportery na przytulne 

kampery i sprzedaje sprzęt kempingowy. Ostateczny prototyp torby i wykrojów 
został już przygotowany. Firma poszukuje producenta toreb na terenie UE na 

podstawie umowy produkcyjnej. 

  09/12/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BOME20221209020 

Startup z Czarnogóry opracował inteligentną aplikację wspomagającą rozwój 
pracowników, która pomaga pracownikom firm rozwijać inteligencję 

emocjonalną w przystępny i skuteczny sposób. W czasie krótszym niż 10 minut 
dziennie aplikacja może tanio mierzyć, poprawiać i utrzymywać inteligencję 

emocjonalną pracowników za pomocą interaktywnych, w pełni 
spersonalizowanych ćwiczeń. Firma poszukuje partnerów do zawarcia umowy 

agencyjnej, w której potencjalny partner będzie działał jako agent. 

  09/12/2023 inne usługi 

BORO20221007020 
Rumuńska firma produkcyjna poszukuje odbiorców na swoje wyroby: wyroby 

metalowe oraz meble metalowe. 
  09/12/2023 metalowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRAT20220513015 

Austriackie centrum kompetencyjne camping i vanowych poszukuje partnera 
do produkcji materacy. Przerabiają transportery na przytulne kampery i 

sprzedają sprzęt kempingowy. Mają wszystkie wymagane wymiary materacy w 
asortymencie i szukają producenta na terenie UE. 

  09/12/2023 różne inne produkty 

BOLT20221209019 

Firma z Litwy zajmuje się produkcją wysokiej jakości mebli tapicerowanych, 
łóżek, zagłówków itp. Poszukuje partnerów biznesowych do współpracy na 

podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, umowy produkcyjnej 
lub umowy podwykonawczej. 

  09/12/2023 różne inne produkty 

BOSE20221209023 

Szwedzkie MŚP ma swoją siedzibę w południowej Szwecji i od 1907 roku, 
produkuje meble z litego drewna do użytku domowego i publicznego. Firma 

działa w wielu krajach i posiada sklepy detaliczne na całym świecie. MŚP 
rozwija się na arenie międzynarodowej i obecnie rozważa zwiększenie swojej 

działalności w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, 
Szwajcarii i Danii oraz poszukuje przedstawicieli handlowych 

  09/12/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOFR20221209010 

Francuski producent napojów typu hard seltzer poszukuje dystrybutorów. 
Firma oferuje wysokiej jakości rzemieślnicze alkoholowe napoje musujące (5%) 

w całości wyprodukowane we Francji. Firma chciałaby współpracować z 
dystrybutorami, którzy będą sprzedawać ich produkty do: - Hoteli, restauracji 

itp.  
- Supermarketów 

- Aplikacji do dostarczania żywności, napojów, artykułów spożywczych (np. 
takiej jak aplikacja "Gorillas"). 

  09/12/2023 spożywcza 

BOLT20221208005 

Litewska firma produkująca meble do różnych celów: poszukuje klienta lub 
partnerów do pracy z klientami, którzy potrzebują mebli, drewnianych łóżek, 

komód, stołów do krojenia lub innych drobnych wyrobów z drewna. Celem jest 
długofalowa współpraca. 

 08/12/2023 różne inne produkty 

 


