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Numer oferty Streszczenie Data ważności Kategoria 

BOES20220428014 

Rolnicza firma rodzinna z północno-wschodniej Hiszpanii, która 
specjalizuje się w uprawie i dostawie orzechów włoskich, poszukuje 

umów sprzedaży. Firma ta ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 
rolnictwa i specjalizuje się w uprawie trzech różnych odmian 

orzechów włoskich: serr, howard i chandler. 

04/05/2023 rolnictwo 

BOCZ20220519017 

 
Czeska firma opracowała nowatorską podkładkę rehabilitacyjną 
przeznaczoną do stosowania przy łóżku pacjenta do aktywnego 

ćwiczenia kończyn dolnych, mięśni brzucha i pleców. Pacjent może 
ćwiczyć samodzielnie bez bezpośredniego nadzoru personelu 
pielęgniarskiego. Firma poszukuje partnerów zajmujących się 

dystrybucją sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego. 

18/05/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOCZ20220519018 

 
Czeski producent wyrobów medycznych, skupiający się na badaniach i 

produkcji wysoce innowacyjnych stentów z certyfikatem CE do 
przewodu pokarmowego, poszukuje dystrybutora(ów) z sektora 

medycznego w Polsce na podstawie umowy handlowej. 

18/05/2023 inne usługi 

BOCZ20220519019 

Czeska firma biotechnologiczna opracowała preparat biologiczny 
oparty na mikroorganizmach, który redukuje ponad 40 grzybów 
grzybiczych atakujących skórę lub paznokcie. Mikroorganizm po 

zlikwidowaniu grzyba znika bez skutków ubocznych. Firma 
wykorzystała to do opracowania zestawu kosmeceutyków 

przeznaczonych do różnych części ciała. Poszukują dystrybutorów 
zaopatrujących branżę medyczną i kosmetyczną w celu podpisania 

umów handlowych. 

18/05/2023 inne usługi 
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BODK20220519012 

Duńska Firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw produkuje 
wyroby tekstylne do użytku wewnątrz i na zewnątrz, wykonane z 

przetworzonych indyjskich sari z Zachodniego Bengdalu w Indiach. 
Portfolio produktów firmy obejmuje różne produkty tekstylne do 

użytku wewnątrz i na zewnątrz, łączące tradycyjną kulturę indyjską i 
skandynawski design. Przewidywanym rodzajem współpracy jest 

umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

18/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BOES20220519009 

 
Zespół inżynierów opracował butelkę z nakrętką, która oczyszcza 

wodę za pomocą systemu ozonowania, umożliwiając konsumentowi 
napełnienie jej wodą z dowolnego naturalnego źródła, aby stała się 

zdatna do picia. System ten nie wykorzystuje substancji chemicznych 
szkodliwych dla człowieka i eliminuje z wody 99,99% bakterii, 

drobnoustrojów i wirusów. 

18/05/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20220519011 

Podmiot z siedzibą w Hiszpanii z dużym doświadczeniem na rynku 
poszukuje możliwości rozszerzenia łańcucha dostaw poprzez umowy 
biznesowe, aby zachęcić do konsumpcji owoców „premium” poprzez 

umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

18/05/2023 spożywcza 

BOIT20220511020 

 
Włoska firma jest podwykonawcą szycia, który pracuje dla 

najważniejszych marek modowych we Włoszech. Firma chce 
zwiększyć swoją pracę za granicą i w tym celu poszukuje 

wiarygodnych partnerów w ramach umów podwykonawczych. 

17/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BOLT20220518008 

Litewska firma kosmetyczna produkuje różnorodne produkty do 
pielęgnacji skóry do użytku profesjonalnego i osobistego (produkty 
przeciwstarzeniowe do pielęgnacji skóry; produkty do pielęgnacji 
twarzy, ciała i skóry głowy itp.). Producent poszukuje partnerów 

zagranicznych i proponuje pracę na podstawie umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych oraz umowy produkcyjnej. 

17/05/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 
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BOPL20220518009 

 
Polski producent urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych (HVAC) poszukuje zagranicznych partnerów 
(dystrybutorów) chętnych do współpracy na podstawie umowy 

handlowej. Firma specjalizuje się w produkcji systemów wentylacji 
rozdzielaczowej. 

17/05/2023 różne inne produkty 

BOPL20220518011 

Doświadczona polska firma IT specjalizująca się w dostarczaniu 
oprogramowania biznesowego usprawniającego procesy i 

komunikację w firmie klienta, adresowana do różnych rynków i 
sektorów, poszukuje dystrybutorów/przedstawicieli i oferuje swoje 

usługi za granicą. Firma oferuje swoje produkty i kompetencje w tym 
zakresie oraz poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych, umowy agencyjnej oraz umowy o świadczenie 
usług. 

17/05/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOPL20220519010 

Polski startup z Polski Wschodniej oferuje odzież medyczną, taką jak 
topy, spodnie i fartuchy laboratoryjne. Wszystkie produkty wykonane 
są z wysokiej jakości polskich i włoskich tekstyliów (oddychających i 
wygodnych). Firma jest zaangażowana w realizację swoich celów w 

zakresie zrównoważonego rozwoju, wytwarzając gumki z resztek 
produkcyjnych, rezygnując z plastiku w procesie produkcyjnym i 

stosując ekologiczne opakowania. Firma jest zainteresowana 
współpracą z placówkami medycznymi, szpitalami, hurtowniami. 

18/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BORO20220406010 

Rumuńska organizacja pozarządowa koncentruje się na edukacji 
dorosłych, społecznej i zawodowej integracji osób w niekorzystnej 

sytuacji, stymulowaniu siły roboczej, ale także na rozwoju 
europejskich projektów krajowych i międzynarodowych, które 

wspierają wyżej wymienione działania. Poszukiwany rodzaj 
partnerstwa to umowy outsourcingowe. 

17/05/2023 nauka/edukacja 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20220406016 

 
Rumuńska organizacja pozarządowa, specjalizująca się w promowaniu 
pomocy społecznej i licencjonowanych usług społecznych, ma ponad 

25-letnie doświadczenie w usługach społecznych, innowacjach i 
politykach. Poszukiwany rodzaj partnerstwa to umowy 

outsourcingowe. 

17/05/2023 doradztwo i konsultacje 

BRDE20220518014 

Niemiecka firma opracowała nowatorskie urządzenie do 
automatycznego nacinania i urządzenie treningowe do rzutek ze 
stalową końcówką i stara się rozpocząć budowę prototypów, a 

następnie rozpocząć produkcję. Partnerzy są poszukiwani w 
następujących dziedzinach: komponenty elektroniczne, spieniony 

polipropylen (EPP) i pianka kopolimeru etylen-octan winylu (pianka 
EVA), obróbka metali i montaż. 

17/05/2023 inne usługi 

BRPL20220519004  

 
Polska firma handlowa działająca na rynku spożywczym i wyposażenia 

wnętrz 
18/05/2023 produkty drewniane, meble 
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RDRSK20220519001 

Słowacki ekspercki zespół badawczy, w skład którego wchodzą: 
młodzi doktoranci - 2, inżynierowie - 2, profesor nadzwyczajny, 
profesorzy - 2, pracujący w terenie od 2008 roku i rozwiązujący 
problemy technologii wodorowych w zakresie badań, rozwoju i 

nauczania poszukuje partnerów do projektów Horyzont Europa - 
"HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-02, HORIZON-JU-

CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-03, HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-
01." 

18/05/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 

TOES20220518004 

Hiszpańska firma specjalizująca się w modułowym projektowaniu 
zestawów akumulatorów i układów napędowych do pojazdów 

elektrycznych poszukuje potencjalnych partnerów do aplikowania o 
europejskie projekty dotyczące mobilności elektrycznej i 

zrównoważonych technologii stosowanych w pojazdach. Firma 
oferuje się jako partner lub podwykonawca w powiązanych 

propozycjach projektów w ramach umowy o współpracy badawczo-
rozwojowej. Firma jest również zainteresowana współpracą 
techniczną w celu dalszego rozwoju produktów/technologii. 

17/05/2023 doradztwo i konsultacje 
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TOES20220519003 

Hiszpański uniwersytet opracował metodę przygotowania hydrożeli 
odpowiednich do wytwarzania sztucznych tkanek. Metoda łączy 

fibrynę, fibrynogen i peptydy krótkołańcuchowe, które oddziałują w 
celu wzmocnienia adhezji i proliferacji komórek. Powstałe w ten 

sposób tkanki mogłyby zostać wykorzystane jako lek do regeneracji 
narządów i przywrócić aktywność funkcjonalną uszkodzonego lub 

chorego narządu. Uczelnia poszukuje partnerów zainteresowanych 
licencjonowaniem tej opatentowanej technologii. 

18/05/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

TOIT20220519013 

Włoska firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
specjalizująca się w produkcji produktów biologicznych, naturalnych, 

wegańskich i ekologicznych (głównie sosów, takich jak majonez, 
ketchup, musztarda, sosy międzynarodowe itp.) opracowała i 
opatentowała rewolucyjny automatyczny dozownik do sosów, 

niewymagający konserwacji i mycia, który spełnia wymogi HACCP - 
Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Firma 

poszukuje umów handlowych z pomocą techniczną z restauracjami, 
fast foodami, stołówkami, hotelami oraz dystrybutorami maszyn 

spożywczych. 

18/05/2023 spożywcza 

BOES20220509013 

Hiszpański producent karoserii z okolic Barcelony projektuje i 
przebudowuje pojazdy na karawany, karetki pogotowia i pojazdy 

policyjne. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych 
dla swojego działu karawanów na rynkach europejskich 

08/05/2023 narzędzia i części 
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BOFR20220516011 

Francuska firma - dostawca olejków eterycznych, współpracuje 
przede wszystkim z małymi producentami aromatycznych roślin 

typowych dla południa Francji (Prowansja). W ofercie firmy można 
znaleźć także szeroką gamę olejków eterycznych z innych regionów i 
krajów, gdzie pierwszeństwo daje się małej, lokalnej i ekologicznej 

produkcji. Firma pragnie zostać dostawcą dla producentów z branży 
kosmetycznej, spożywczej, środków czystości, medycznej, stosujących 

olejki eteryczne oraz podjąć współpracę w ramach umów z 
dostawcami. 

16/05/2023 różne inne produkty 

BOIT20220511020 
Włoska firma jest podwykonawcą pracującym dla wielu marek 

modowych w kraju. Poszukuje nowych partnerów za granicą i oferuje 
umowy podwykonawstwa. 

17/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BOIT20220516016 

Włoska firma oferuje różnorodne pochodne pomidorów, a także 
przeciery, dżemy owocowe, gotowe sosy i oliwę z oliwek 
wytwarzanych z własnych pól metodami ekologicznymi i 
biodynamicznymi (z certyfikatem Demeter). Firma jest 

zainteresowana umową o świadczenie usług dystrybucyjnych w 
krajach europejskich. 

16/05/2023 spożywcza 
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BORO20220506010 

Rumuńska firma została założona w 2011 roku, a jej główną 
działalnością są usługi obróbki metalu: toczenie, frezowanie, cięcie 

laserowe, gięcie metali i spawanie MIG-MAG. Przy użyciu fabrycznie 
nowych maszyn CNC wykorzystują technologię najnowszej generacji, 
gwarantują jakość i terminowe wykonania produktu. Firma chce być 

zaangażowana w długoterminowe umowy na dostawy/umowy 
produkcyjne z firmami z branży. 

17/05/2023 metalowa 

BOBE20220504014 

Firma zajmuje się rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz specjalizuje 
się w produkcji hamburgerów i procesach związanych z dojrzewaniem 

mięsa. Przedsiębiorstwo działa również jako hurtownia mięsa i 
chciałaby rozwijać współpracę międzynarodową w szczególności w 

krajach Maghrebu. Firma poszukuje umów handlowych z 
dystrybutorami lub przedstawicielami handlowymi. 

04/05/2023 spożywcza 
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BOBG20220504026 

Bułgarska firma produkcyjna, specjalizująca się w rozwoju i produkcji 
części metalowych i narzędzi specjalnych, oferuje swoje usługi w 

ramach umowy podwykonawczej lub umowy produkcyjnej na 
długoterminową współpracę z potencjalnymi partnerami. Firma 

posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, wysoko 
wykwalifikowany zespół inżynierów i współpracuje z najnowszą 

generacją maszyn do obróbki metali i pomiarów. 

03/05/2023 narzędzia i części 

BOBG20220505009 
Średniej wielkości bułgarski producent, specjalizujący się w produkcji 

rur laminowanych, poszukuje międzynarodowych klientów, którzy 
używają rur do napełniania swoimi produktami. 

04/05/2023 materiały i usługi budowlane 

BOBG20220505009 
Średniej wielkości bułgarska firma produkcyjna, specjalizująca się w 

produkcji tub laminatowych, poszukuje międzynarodowych klientów, 
którzy używają tub do napełniania swoich produktów. 

04/05/2023 różne inne produkty 
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BOBG20220510016 

Bułgarska firma produkuje czysty miód i produkty na bazie miodu, 
które są dystrybuowane na rynkach światowych. Miód pozyskiwany 
jest z kilku specjalnie wyselekcjonowanych biopasiek położonych w 
najlepszych nieskażonych regionach Bułgarii. Superfoods, które są 

dodawane do miodu, również posiadają certyfikaty biologiczne. Pasty 
na bazie miodu są wolne od laktozy, glutenu, sztucznych aromatów, 

GMO i dodatku cukru. Firma poszukuje dystrybutorów w Japonii. 

09/05/2023 spożywcza 

BOBG20220511018 

Bułgarska firma posiadająca własne winnice produkuje różne typy win 
i poszukuje zagranicznych dystrybutorów lub importerów w Europie i 

USA. Firma ma długoletnią tradycję winiarską. Przestrzega ostrych 
protokołów produkcyjnych i technologicznych a łącznie z unikalnymi 
warunkami klimatycznymi winnic jest zdolna do oferowania wysokiej 

jakości produktów. 

11/05/2023 spożywcza 
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BOBG20220516002 

Bułgarska agencja rekrutacyjna, założona w 2018 r.,  oferuje 
pracowników w wielu sektorach biznesu. Firma posiada bazę ponad 

25000 osób z różnym wykształceniem i doświadczeniem, m.in. w 
najbardziej poszukiwanych zawodach (konstruktorzy, operatorzy 
maszyn, kierowcy, programiści, itp.). Poszukiwani są  wiarygodni 

partnerzy z krajów UE, jak np. agencje rekrutacyjne, zakłady 
produkcyjne oraz firmy bezpośrednio poszukujące pracowników do 

pracy w ramach umowy outsourcingowej. 

16/05/2023 inne usługi 

BOBG20220520011 

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji detali i części o różnej 
złożoności w pojedynczych i seryjnych elementach jest zaufanym 

partnerem w zakresie cięcia laserowego, wycinania detali, wyoblania 
(spinforming), gięcia blach i różnego rodzaju spawania. Producent jest 

otwarty na umowy produkcyjne lub podwykonawcze. 

19/05/2023 metalowa 

BOBG20220520013 

Bułgarski producent mebli i materacy tapicerowanych oferujący 
szeroką gamę mebli tapicerowanych - sofy, wersalki, sofy modułowe, 

fotele i materace poszukuje dystrybutorów i zamierza zawrzeć 
długoterminową umowę produkcyjną z potencjalnymi partnerami. 

22/05/2023 produkty drewniane, meble 
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BOCZ20220506011 

Czeska firma posiadająca duże doświadczenie w opracowywaniu i 
produkcji certyfikowanych małych lub dużych partii premiksów na 

zamówienie, a także zaróbek farmaceutycznych, oferuje wolne moce 
produkcyjne. Firma posiada doświadczenie w pracy dla różnych 
klientów zagranicznych. Oferuje umowy outsourcingowe i/lub 

podwykonawstwa. 

05/05/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 

BOCZ20220512010 

Czeska firma stworzyła innowacyjną platformę, która porównuje i 
negocjuje produkty ubezpieczeniowe. Firma oferuje współpracę 
firmom ze Słowacji, Austrii i Niemiec zainteresowanym jednym z 

najnowocześniejszych rozwiązań na rynku. Z tego narzędzia korzysta 
obecnie ponad tysiąc konsultantów w Czechach. 

11/05/2023 doradztwo i konsultacje 
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BOCZ20220517003 

Czeska firma specjalizuje się w systemach sterowania energią, które 
generują duże oszczędności energii dla podmiotów zarządzających 
obiektami. Ich oferta skierowana jest do firm, przemysłu i instytucji 

medycznych oraz gospodarstw domowych. Firma wykonuje pomiary i 
analizy u klienta, proponuje nowe rozwiązanie, a następnie instaluje i 

montuje nowe systemy. Poszukuje partnera w zakresie 
elektrotechniki i budownictwa do długoterminowej współpracy. 

17/05/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 

BOCZ20220520006 

Czeska firma opracowała nowatorską technologię, która delikatnie 
ekstrahuje zioła i owoce i miesza je w płynne mieszanki, które można 
stosować w gorących i zimnych napojach. W procesie nie stosuje się 

długiej maceracji, gotowania, chemikaliów ani alkoholu. Mieszanki są 
w saszetkach do szybkiego użycia w wodzie. W każdej filiżance czy 

kieliszku klient otrzymuje ten sam poziom jakości i smaku. Firma chce 
rozwijać się w Europie i poszukuje wyspecjalizowanych dystrybutorów 

(B2C i/lub HoReCa). 

19/05/2023 spożywcza 
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BOCZ20220520009 

Czeska firma rodzinna projektuje i produkuje bardzo trwałe, 
minimalistyczne meble ogrodowe z 25-letnią gwarancją na grzyby i 

gnicie. Charakteryzuje się wysoką odpornością na mróz i słońce. Firma 
poszukuje dystrybutorów. 

19/05/2023 produkty drewniane, meble 

BOCZ20220520010 

Czeska firma opracowała i produkuje nową kompozycję 
nietoksycznego i ekologicznego produktu biobójczego, który eliminuje 

grzyby na tynkach wewnętrznych i ścianach, a także działa 
zapobiegawczo i długotrwale. Jej specyficzny skład drobnoustrojów 

wyizolowanych z naturalnych substratów tłumi niepożądaną 
mączniaka w oparciu o zasadę pasożytnictwa międzygatunkowego. 
Produkt przeznaczony do stosowania w budynkach komercyjnych, 
przemysłowych i mieszkalnych. Firma poszukuje dystrybutorów. 

19/05/2023 materiały i usługi budowlane 
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BOCZ20220520012 

Czeska firma rodzinna posiada wieloletnią wiedzę w zakresie 
projektowania i produkcji wysokiej jakości kuchni zewnętrznych, 

wykonywanych na zamówienie dla klientów komercyjnych i 
mieszkaniowych. Firma jest w stanie dostarczyć tylko elementy ze 

stali nierdzewnej, obudowy lub kompletne kuchnie. Produkują 
również solidne grille gazowe ze stali nierdzewnej z ręcznie 

polerowanymi detalami. Poszukiwani są dystrybutorzy i agenci, ale 
także producenci kuchni zewnętrznych poszukujący outsourcingu. 

19/05/2023 metalowa 

BOCZ20220523003 

Czeska firma koncentruje się na rozwoju mechanicznych 
podsystemów dla wyrzutni, satelitów, ładunków (obserwacji Ziemi i 
mikrograwitacji) oraz mechanicznego sprzętu wsparcia naziemnego 

poszukuje partnerów do promocji usług i nawiązania współpracy 
poprzez umowę handlową. 

Firma jest otwarta również na zamknięcie współpracy w ramach 
umowy outsourcingowej. Krajami docelowymi są Austria, Niemcy, 

Francja i Luksemburg. 

22/05/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOCZ20220525020 

Czeska firma jest producentem przyjaznych dla użytkownika 
suplementów diety dla ludzi i zwierząt domowych, zaawansowanych 
produktów, zweryfikowanych badaniami naukowymi. Firma posiada 
własne zaplecze badawczo-rozwojowe oraz certyfikowane zakłady 

produkcyjne o wysokiej jakości, które są dostępne również w 
przypadku produkcji kontraktowej dla stron trzecich. Są one w stanie 

wyprodukować suplementy diety w formie tabletek, proszków lub 
pałeczek/saszetek. Partnerom poszukującym wiarygodnego 

producenta kontraktowego oferowane są umowy handlowe i 
outsourcingowe. 

24/05/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOCZ20220525021 

Niewielka czeska firma opracowuje i produkuje specjalne suplementy 
diety o naukowo potwierdzonej skuteczności dla zwierząt domowych. 
Produkty te obejmują funkcjonalne przekąski czekoladowe dla psów, 

które poprawiają stan stawów, skóry i sierści, a także specjalne 
minitabletki dla zdrowszych stawów i dróg moczowych oraz dla 

poprawy odporności. Dostępne są badania naukowe. Firma poszukuje 
agentów i dystrybutorów w celu podpisania umów handlowych. 

24/05/2023 inne usługi 

BOCZ20220525022 

Czeska firma opracowuje i produkuje opatentowane suplementy 
diety o naukowo potwierdzonej skuteczności. Są to m.in. kurkumina o 

wysokiej biodostępności, preparat przeciw migrenie o wysokiej 
rozpuszczalności i wchłanianiu komórkowym, preparat na szybkie 
zasypianie o wysokiej rozpuszczalności i wchłanianiu czy pałeczki z 

colostrum rozpuszczalne w jamie ustnej. Firma poszukuje agentów do 
jej reprezentowania lub dystrybutorów. Oczekiwane partnerstwo 

może być oparte na umowach handlowych. 

26/04/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BODE20220510001 

Niemiecka firma działa w sektorze budownictwa i architektury oraz w 
obszarze zrównoważonego rozwoju miast. Wyspecjalizowała się w 

nowych i innowacyjnych rozwiązaniach mających na celu rewitalizację 
przestrzeni miejskich i usprawnienie cykli zasobów, ze szczególnym 

uwzględnieniem dużych miast. Opracowała unikalny mechanizm 
techniczny, który pozwala większym roślinom rosnąć poziomo z 

elewacji budynku. 

09/05/2023 materiały i usługi budowlane 

BODE20220510017 

Niemiecka firma informatyczna opracowała rozwiązanie programowe 
do sprawdzania zgodności stron internetowych z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i zapewnienia ich 
zgodności z RODO, poszukuje międzynarodowych partnerów do 

zawierania umów agencyjnych. Możliwe są również umowy licencyjne 
na użytkowanie oprogramowania. 

09/05/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BODE20220516018 

Niemiecka firma zajmująca się handlem plastikowymi gwoździami 
przemysłowymi, zszywkami i szpilkami do gwoździ oraz 

korespondującymi maszynami poszukuje partnerów do dystrybucji 
produktów w ramach umowy agencyjnej w Portugalii, Słowenii, 

Rumunii, Łotwie, Polsce. Firma poszukuje pośredników handlowych 
działających w branży drzewnej. Poszukiwana jest współpraca w 
ramach nowego polecenia klienta. Prowizja wynosi 1% wartości 

sprzedaży netto. 

31/05/2023 różne inne produkty 

BODE20220517001 

To niemieckie przedsiębiorstwo, które od 2010 roku produkuje olej z 
pestek winogron tłoczonego na zimno w jakości ekologicznej i 

konwencjonalnej, stara się rozszerzyć swoją działalność na kolejne 
kraje UE i dlatego poszukuje nowych partnerów. 

17/05/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BODE20220520003 

Niemiecka firma poszukuje dystrybutorów w Europie i poza nią na 
panele grzewcze na podczerwień. Panele grzewcze zostały 

opracowane w ścisłej współpracy z partnerami uczelni i oferują 
innowacyjny i energooszczędny sposób ogrzewania pomieszczeń. W 
porównaniu z konwencjonalną nagrzewnicą elektryczną możliwe są 

oszczędności energii do 88%. 
Inne zalety to mniejsza konwekcja powietrza i kurzu oraz niższa 

temperatura powietrza w pomieszczeniu przy tym samym poziomie 
komfortu. Panele można łatwo montować na ścianie i suficie. 

26/05/2023 materiały i usługi budowlane 

BODE20220523017 

Niemiecki startup to zespół ekspertów ds. pozyskiwania danych, 
którzy dostarczają zestawy danych dostosowane  szkolenia aplikacji 

produkcyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Zbierając i analizując 
dane maszynowe w czasie rzeczywistym, startup zapewnia analizę 

predykcyjną i wykrywanie awarii aplikacji produkcyjnych, co prowadzi 
do zwiększenia produktywności i przychodów. Chcąc rozszerzyć swoją 

działalność, chętnie współpracują z partnerami w ramach umowy 
dystrybucyjnej, produkcyjnej lub joint venture. 

22/05/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BODE20220531001 

Biznes zlokalizowany niedaleko Frankfurtu nad Menem specjalizuje 
się w produkcji licencjonowanych leków, urządzeń medycznych, 
organicznych suplementów diety oraz naturalnych kosmetyków 
różnego zastosowania od 1918 roku. Ich absolutnie naturalne i 

wegańskie produkty do użytku wewnętrznego i zewnętrznego są 
całkowicie wykonane z gleby lessowej. Obecnie poszukiwane rynki to 

Francja, Włochy, Hiszpania, Polska i UK. Firma chciałaby nawiązać 
długoterminową współpracę w doświadczonymi agentami i/lub 

dystrybutorami. 

30/05/2023 medycyna 

BODK20220504020 

Duńska firma opracowująca i produkująca zaawansowany i 
kompaktowy sprzęt transportowy do odciążania straży pożarnej i 
ratownictwa poszukuje agentów i dystrybutorów w Niemczech, 

Austrii, Szwajcarii i Holandii. Celem firmy jest poprawa fizycznego 
środowiska pracy strażaków, zmniejszenie obciążenia fizycznego 

osób, które podnoszą i transportują ciężkie ładunki w swojej pracy, w 
tym pompy mobilne lub zanurzalne oraz sprzęt pomocniczy. 

04/05/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BODK20220509027 

Duński producent materiałów ściernych oferujący niestandardowe 
produkty w różnych rozmiarach i kolorach poszukuje lokalnych 

dystrybutorów na wybranych rynkach na całym świecie, aby 
sprzedawać swoje wysokiej jakości produkty ścierne dla 

rzemieślników, malarzy, specjalistów od podłóg i przemysłu pilników 
do paznokci. Lokalny partner musi już działać w branży materiałów 

ściernych lub znać branżę zaopatrzenia dla tej branży. 

08/05/2023 różne inne produkty 

BOES20220506002 

Wiodąca hiszpańska firma produkująca panele akustyczne, z ponad 
20-letnim doświadczeniem w akustyce i izolacji dekoracyjnej, 

poszukuje dystrybutorów i agentów, aby rozszerzyć swoją obecność 
na rynkach międzynarodowych. 

05/05/2023 materiały i usługi budowlane 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20220509017 

Hiszpańska firma, założona w 2014 roku, produkująca koncentrat, nie 
z soku z koncentratu (NFC) luzem lub w opakowaniach, a także 

przeciery, olejki eteryczne, pulpę oraz świeże cytrusy 
śródziemnomorskie, owoce i warzywa mrożone (ekologiczne lub nie). 

Firma poszukuje partnerów handlowych na nowych rynkach, 
dystrybutorów lub agentów handlowych w całej UE. Firma oferuje 

również świeże/mrożone owoce i warzywa dużym sieciom 
supermarketów oraz firmom rolno-spożywczym w celu zawarcia 

umów produkcyjnych. 

08/05/2023 spożywcza 

BOES20220509018 

Systemy odwadniania rynien hiszpańskiej firmy poprawiają plony i 
jakość plonów 

napowietrzanie i bezpieczeństwo pracy na systemach 
hydroponicznych. 

 Oszczędzają wodę i zapobiegają przenoszeniu chorób. Produkty są 
mocne i trwałe. Instalacja jest szybka i łatwa. 

Firma poszukuje możliwości pośrednika handlowego/joint venture. 
Głównie firmy z sektora rolnego i usług pokrewnych, w szczególności 

producenci szklarni i plantatorzy truskawek. 

08/05/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20220509020 

Hiszpańskie przedsiębiorstwo produkuje nawozy stałe i płynne, 
biostymulatory, fitofortyfikatory, korektory niedoborów, ekstrakty 

roślinne, agrochemikalia, produkty ekologiczne, organiczne i 
chemiczne dla ogrodnictwa lub produkcji rolnej. Produkty są 

odpowiednie dla rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego, firma 
posiada jedno z największych portfolio z certyfikatem rolnictwa 

ekologicznego na rynku. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych 
lub dystrybutorów działających w sektorze rolniczym. 

08/05/2023 
środowisko/energia/ochrona 

środowiska 

BOES20220509021 

Hiszpańska firma technologiczna, założona w 2017 roku, produkuje 
innowacyjne urządzenia i usługi związane ze zdrowiem, mające na 

celu poprawę jakości snu i poprawę wydajności osobistej. Urządzenia 
obejmują narzędzia przypominające zegar, które rejestrują zmienne 

wpływające na rytm snu i czuwania danej osoby oraz system 
monitorowania do użytku w łóżkach. Firma poszukuje agentów 

handlowych i partnerów dystrybucyjnych. 

08/05/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20220516012 

Pośrednik handlowy z Hiszpanii może zaoferować dostawy produktów 
metalowych (standardowych i na zamówienie), takich jak nakrętki, 

śruby, wkręty, okucia metalowe, oraz różnego rodzaju usługi 
obróbcze dla firm działających w sektorze wiatrowym, technologii 

fasad i okien, konstrukcji drewnianych, offshore, budowy rurociągów i 
instalacji, budowy tuneli i mostów, produkcji stoczni oraz 
wyposażenia. Oferowana współpraca: umowa agencyjna. 

16/05/2023 metalowa 

BOES20220523001 

Hiszpańska firma inżynieryjno-konsultingowa specjalizująca się w 
chemii, polimerach, elastomerach oferuje specjalistyczne usługi 

techniczne w zakresie chemikaliów, tworzyw sztucznych, polimerów, 
elastomerów, a także usługi koncepcyjne, podstawowe, inżynierskie. 

Poszukują firm, które potrzebują usprawnić swoje procesy, 
zmodernizować lub zwiększyć moce produkcyjne w ramach umowy 

handlowej lub outsourcingowej. 

22/05/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOES20220523023 

Hiszpańskie MŚP z Galicji, należące do sektora urządzeń do zbiórki 
odpadów komunalnych, poszukuje umów dystrybucyjnych i 
agencyjnych w celu komercjalizacji swoich innowacyjnych 

zaprojektowanych pojemników w innych krajach. Firma ma wiele 
projektów i formatów swoich pojemników, wszystkie zaprojektowane 

w celu maksymalizacji wydajności w procesie zbierania. 

22/05/2023 inne usługi 

BOES20220531022 

Hiszpańska firma opracowała nowatorską terapię regeneracji opartą 
na zwierzęcych komórkach macierzystych. Jest to bezbolesna, szybka i 
skuteczna metoda leczenia wykorzystywana do regeneracji zdolności 
komórek do samonaprawy. Umowa komercyjna z asystą techniczną, 

umowa komercyjna oraz dystrybucyjna jest poszukiwana. 

30/05/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOFI20220506021 

Fińska marka wyposażenia wnętrz poszukuje dystrybutorów, agentów 
handlowych i sprzedawców lnianych tekstyliów do wnętrz na całym 
świecie. Firma została założona w 2020 roku i osiągnęła sukcesy w 
sprzedaży lnianych tekstyliów domowych na rynku krajowym i jest 
znana z wysokiej jakości oraz produkcji ręcznej. W tej chwili firma 

posiada na rynku 16 różnych produktów tekstylnych, m.in. komplety 
lnianych poszewek na kołdry, lniane poszewki na poduszki, lniane 

narzuty na łóżka i lniane ręczniki. 

09/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BOFR20220509002 

Francuska firma telekomunikacyjna, specjalizująca się w produktach 
instalacyjnych dla obiektów telekomunikacyjnych i produktach do 
maskowania, poszukuje nowych europejskich partnerów w celu 

rozszerzenia swojej działalności za granicę, głównie w Belgii, 
Luksemburgu, Holandii i Niemczech. Oferuje znormalizowane i 

dostosowane do potrzeb zestawy, opracowane wspólnie z 
operatorami i producentami zgodnie z ich potrzebami. Firma jest w 
stanie zapewnić usługi inżynieryjne, projektowe, produkcję i montaż 

we własnym zakładzie. 

08/05/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOFR20220510018 
Wiodąca i wieloletnia firma z siedzibą we Francji produkująca 

elektryzatory do ogrodzeń poszukuje umowy na wyłączną dystrybucję 
w Wielkiej Brytanii 

22/05/2023 różne inne produkty 

BOFR20220516019 

Francuskie MŚP tworzy mariny i łodzie elektryczne. Opracowali model 
„pod klucz”, aby wesprzeć uruchomienie nowych baz morskich. 

Poszukują partnerów zainteresowanych realizacją takiego projektu 
poprzez umowę handlową z pomocą techniczną. 

16/05/2023 sektor morski, lotniczy 

BOFR20220523008 

Francuska posiadłość rodzinna produkująca PDO Champagne 
(chroniona nazwa pochodzenia) i specjalizująca się w odmianie 

winorośli Meunier Champagne poszukuje partnerów handlowych w 
ramach umowy handlowej w USA, AZJI, RPA, Hiszpanii, Niemczech, 

Austrii, Luksemburgu, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji, Rumunia, 
Bułgaria, Grecja i inne kraje, w których nie są jeszcze reprezentowane. 

22/05/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOFR20220523010 

Francuska firma opracowała oczyszczacz powietrza klasy medycznej 
dla profesjonalistów. Urządzenie jest w 100% wyprodukowane we 
Francji, ekologiczne i wykazało wysoką wydajność. Urządzenie jest 

dobrze rozpoznawane i wykorzystywane w różnych sektorach: 
szpitale, prywatni lekarze, stomatolodzy, biura, szkoły, hotele, 

restauracje oraz salony fryzjerskie/kosmetyczne. Francuska firma 
chce rozbudować swoją sieć dystrybucji i proponuje długoterminową 

umowę dystrybucyjną. 

22/05/2023 medycyna 

BOFR20220525006 

Firma kosmetyczna założona w 1878 roku poszukuje agenta 
handlowego lub dystrybutora w Europie, szczególnie w Europie 

Północnej i we Włoszech. Dzięki swoim opakowaniom, marka jest 
częścią retro szykownego świata Paryża lat dwudziestych. Firmie 
udało się nawiązać do swojej historii i zachować know-how, przy 
jednoczesnym unowocześnieniu niektórych receptur. Do swoich 

produktów włącza miód z uli i esencje z ogrodów. 

24/05/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOGR20220511016 

Grecki start-up oferuje usługę określania optymalnej lokalizacji stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych (EV). Usługa jest stosowana z 
powodzeniem w 26 greckich miastach. Daje oszczędności do 70% 

wymaganego nakładu ludzkiego. Firma poszukuje umów handlowych 
z zainteresowanymi dostawcami ładowarek do EV, zapewniając też 

potrzebne wsparcie techniczne. 

11/05/2023 inne usługi 

BOHR20220510005 

Chorwacka firma specjalizująca się w branży farmaceutycznej, 
nutraceutycznej i kosmetycznej poszukuje partnerów do trzech 

rodzajów współpracy: umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, 
umowy agencyjnej handlowej i umowy produkcyjnej. Firma produkuje 

naturalne suplementy diety w postaci miękkich żeli (olej z nasion 
konopi, olej z ogórecznika, mikrokapsułkowany olej z kurkuminy i 

czarnuszki) oraz dermokosmetyk z lizatami probiotycznymi 
opracowanymi we współpracy z naukowcami ds. żywienia i 

dermatologami. 

09/05/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOHR20220510006 

Chorwacka firma z dużym doświadczeniem w branży łodziowej, 
stoczniowej i morskiej oferuje swoje usługi dystrybucyjne i agencyjne 
dla międzynarodowych firm, które chcą sprzedawać swoje produkty i 

usługi na rynku chorwackim. Firma z powodzeniem sprzedaje już 
wyposażenie okrętowe wielu renomowanych firm, takich jak 

hiszpańska firma IMNASA czy włoska firma EWOL. 

09/05/2023 sektor morski, lotniczy 

BOHR20220510007 

Chorwacka firma specjalizująca się w opracowywaniu własnych 
rozwiązań programistycznych i zarządzaniu obiektami budowlanymi z 

naciskiem na bezpieczeństwo i ochronę, zarządzanie parkingami, 
zarządzanie energią i dystrybucją energii poszukuje partnerów z 

Austrii, Niemiec, Belgii i Słowenii w branży budowlanej, energetycznej 
i przemysłu wytwórczego. Firma oferuje swoje usługi w zakresie 

elektryki, automatyki i zabezpieczeń technicznych w ramach umów 
podwykonawczych. 

09 May 2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOHU20220425010 

Węgierska firma działa w dwóch działach: produkcji 
nieseryjnej/projektowania oraz produkcji seryjnej. Pierwsza dywizja 
oferuje szeroki zakres usług od obróbki skrawaniem po produkcję 

komponentów i maszyn, natomiast w branży seryjnej produkowane 
są głowice cylindrów formowane według najwyższej jakości 

specyfikacji przemysłu motoryzacyjnego. Firma stara się pracować na 
podstawie umowy produkcyjnej lub outsourcingowej lub 

podwykonawstwa dla klientów z Europy i Bliskiego Wschodu. 

12/05/2023 metalowa 

BOHU20220511002 

Węgierska firma aktywna w sektorze IT oferuje specjalny i osobisty 
sposób upamiętniania zmarłych. Dołączone do grobu odczytywalne 
przez smartfon urządzenie pomaga ludziom zmagać się ze smutkiem 

poprzez wgrywanie obrazów, wierszy, zapalanie wirtualnych zniczy na 
pamiątkowej stronie online. Firma poszukuje agentów i partnerów 

franczyzowych do sprzedaży tego produktu. 

12/05/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOHU20220511004 

Węgierski producent borosilikatowego szkła ozdobnego specjalizuje 
się w rzemieślniczych i zamawianych produktach szklanych, takich jak 

szklanki, naczynia laboratoryjne i butelki. Poszukuje współpracy z 
zagranicznymi partnerami w ramach umów usług dystrybucyjnych lub 
agencji handlowej w celu sprzedaży produktów klientom końcowym. 

Firma jest też zainteresowana produkcją na zamówienie w ramach 
umowy produkcyjnej. 

12/05/2023 różne inne produkty 

BOHU20220511006 

Węgierska firma specjalizuje się w produkcji naturalnych kosmetyków 
i witamin, takich jak kremy do twarzy, witaminowe eliksiry 

wzmacniające system odpornościowy, kremy na dolegliwości żylne i 
mięśniowo-stawowe. Firma poszukuje głównie europejskich 

partnerów do współpracy na bazie umowy usług dystrybucyjnych. 
Wszystkie oferowane produkty są organiczne i naturalne. 

12/05/2023 
chemia i 

kosmetyki/chemiczna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOHU20220512003 

Węgierska firma zajmuje się produkcją celulozy i ultracienkich 
materiałów izolacyjnych, systemów odzyskiwania ciepła i 

wymienników ciepła. Oferuje również termiczną izolację domów 
jednorodzinnych. Firma poszukuje partnerów do współpracy na bazie 

umów usług dystrybucyjnych i świadczenia usług. 

12/05/2023 materiały i usługi budowlane 

BOHU20220513006 
Węgierski producent zabawek SME, specjalizujący się w tworzeniu 

dużych domków i zamków z gumy piankowej, poszukuje partnerów - 
dystrybutorów i agentów sprzedaży na terenie UE. 

12/05/2023 nauka/edukacja 

BOHU20220513014 

Węgierska firma jest największą niezależną firmą regenerującą części 
samochodowe w UE. Ich asortyment obejmuje turbosprężarki, układy 

wtrysku oleju napędowego, sprężarki klimatyzacji, układy 
kierownicze, wtryskiwacze benzyny, DPF (filtr cząstek stałych) oraz 

katalizatory. MSP oferuje jednostki regenerowane, a także produkty 
fabrycznie nowe i poszukuje dystrybutorów na terenie Unii 

Europejskiej. 

12/05/2023 transport/logistyka 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOHU20220513016 

Głównym profilem węgierskiej firmy jest automatyka przemysłowa, 
rozwój i produkcja maszyn na zamówienie, rozwój sprzętu i 

oprogramowania. Firma chce rozszerzyć swoje relacje biznesowe 
pomiędzy producentami oryginalnego wyposażenia, firmami TIER1, 

TIER2 w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym/kosmicznym i lekkim. 
Firma poszukuje również do współpracy firm działających w tych 

samych sektorach. Możliwe formy współpracy: umowa produkcyjna i 
podwykonawstwo. 

12/05/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 

BOHU20220516017 

Węgierskie przedsiębiorstwo średniej wielkości z prawie 40-letnim 
doświadczeniem w obróbce metali świadczy usługi w zakresie obróbki 

skrawaniem, obróbki cieplnej, kontroli jakości, projektowania i 
produkcji linii produkcyjnych i maszyn, badania materiałów i kalibracji 
urządzeń pomiarowych. Firma poszukuje partnerów w ramach umów 

produkcyjnych i oferuje swoje moce w formie działań 
podwykonawczych. 

16/05/2023 metalowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20220509004 

Włoska firma założona w 1902 roku, zlokalizowana w regionie Apulia, 
produkuje makarony. Dziś firma jest dobrze znana zarówno na rynku 

regionalnym, jak i krajowym, dzięki zastosowaniu naturalnych 
składników oraz klasycznej metodzie pracy, która zawsze pozwalała 

zachować właściwości ziarno pszenic 

08/05/2023 spożywcza 

BOIT20220512021 

Włoska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem zajmująca się 
produkcją farb, emalii i lakierów poszukuje dystrybutorów i agentów 

ogólnie za granicą, aw szczególności w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech, 
w Holandii, Chinach. Firma oferuje szerokie portfolio 

specjalistycznych produktów w kilku kategoriach: dekoracje, 
elewacje, hydroizolacje, linia przemysłowa ze specjalistycznymi 

certyfikatami oraz rozwiązania tintometryczne. 

11/05/2023 materiały i usługi budowlane 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20220512022 

Włoska firma poszukuje dystrybutorów i agentów w Europie do 
sprzedaży opatentowanego składanego i modułowego domu. Idealni 

partnerzy powinni mieć doświadczenie w branży budowlanej i 
dysponować działem technicznym, aby zapewnić zgodność z 

lokalnymi przepisami budowlanymi. Składany dom modułowy ma być 
sprzedawany na całym świecie i twierdzi, że jest rozwiązaniem na 

brak mieszkań i zrównoważonego budownictwa. 

11/05/2023 materiały i usługi budowlane 

BOIT20220517005 

Włoska firma, specjalizująca się w projektowaniu systemów 
automatyki z wykorzystaniem różnego rodzaju robotów, jest w stanie 

wykonać nowoczesne i wydajne linie produkcyjne dla firm, 
zainteresowanych redukcją siły roboczej, a jednocześnie skracaniem 
czasu wytwarzania produktów oraz obniżeniem kosztów produkcji. 

Przykładowo dla producentów samochodów firma jest w stanie 
wymienić stare systemy spawalnicze na nowe, autonomiczne i 
wydajniejsze. Firma poszukuje agenta do podpisania umowy 

handlowej. 

17/05/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20220517009 

Włoska firma doświadczona w projektowaniu i rozwoju 
oprogramowania software oraz oprogramowania sterującego 

urządzeniami elektronicznymi (firmware) w sektorach 
transportowym, wojskowym i biomedycznym poszukuje innych firm, 
które potrzebują partnera, który może zarządzać projektowaniem i 

rozwojem oprogramowania/oprogramowania sterującymi 
urządzeniami elektronicznymi, w części lub w całości, dla nowych lub 

istniejących produktów, na podstawie umowy z dostawcą. 

16/05/2023 komputery i IT 

BOIT20220517012 

Włoska firma opracowała platformę oprogramowania umożliwiającą 
łatwe definiowanie złożonych przepływów opracowań za pomocą 

interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść”, poprzez mieszanie 
połączeń modułów i tworzenie skryptów. Produkt może być wdrażany 

jako jeden serwer, wiele serwerów lub wiele centrów danych, 
umożliwiając nadmiarowość, równoległość, ciągłość biznesową, 

skalowalność i zdolność odtwarzania po awarii i jest oferowany w 
ramach umowy z dostawcą. 

16/05/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20220517014 

 
Włoska firma produkcyjna produkująca suszone makarony 

bezglutenowe premium w różnych rozmiarach i typach nitek, 
poszukuje dystrybutorów i importerów 

16/05/2023 spożywcza 

BOIT20220523011 

Włoski startup specjalizujący się w wysokiej klasy bezwładnościowej 
jednostce pomiarowej opracował 

nowa generację czujnika ruchu, który łączy w sobie kompensację 
temperatury, akcelerometr, żyroskopy i magnetometry. Urządzenie 
zapewnia dokładne podnoszenie, ruch, prędkość, przyspieszenie i 
obrót kątowy. Może być stosowany w obszarze hydrografiki, gaz i 

ropa na morzu, inteligentne rolnictwo, automatyzacja i drony, energia 
odnawialna, system monitorowania lądowiska dla helikopterów. 

Wymagane są umowy handlowe. 

23/05/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOIT20220523020 

Firma jest właścicielem europejskiego patentu zgłoszonego we 
Włoszech, Austrii, Szwajcarii i Francji na zatwierdzony kask narciarski 

zbudowany z lekkich materiałów. Kask narciarski można 
zdemontować w kompaktowy rozmiar, jednocześnie pochłaniając 
wszelkie niepożądane zdarzenia, które mogą wystąpić. Można go 
łatwo transportować w plecaku lub zawieszając na uprzęży. Firma 

poszukuje partnera do wykonania prototypu przemysłowego, dzięki 
czemu będzie on zbywalny oraz producenta zainteresowanego 

konstrukcją produktu. 

22/05/2023 inne usługi 

BOIT20220524009 

Włoska firma specjalizująca się w wysokiej klasy inercyjnych 
jednostkach pomiarowych opracowała jednostkę referencyjną 
położenia i kursu kierunku, która łączy w sobie kompensację 

temperatury, akcelerometr, żyroskop i magnetometr. Zapewnia ona 
rzeczywisty kurs w określonych warunkach, do których należy 

użytkowanie na zewnątrz i brak zakłóceń elektromagnetycznych lub 
magnetycznych. Firma poszukuje dystrybutorów/partnerów na całym 

świecie w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

23/05/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOLT20220513001 

Litewska firma produkuje szeroką gamę napojów alkoholowych: 
wermut, brandy, cydr, wino itp. Firma oferuje swoje produkty i 

poszukuje partnerów za granicą do pracy w ramach umowy 
agencyjnej, umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, 

podwykonawstwa i/ lub umowa produkcyjna. 

12/05/2023 spożywcza 

BOLT20220513003 

Litewska firma zajmująca się obróbką drewna produkuje wysokiej 
jakości modrzewiowe deski tarasowe oraz produkty zewnętrzne z 
litego drewna iglastego na place zabaw dla dzieci: sceny tarasowe, 

schody, domki, huśtawki itp. Firma oferuje swoje produkty i 
poszukuje pośredników handlowych do pracy pod komercją lub 

umowy agencyjne dystrybucyjne. Oferowana jest również umowa na 
usługi produkcyjne. 

12/05/2023 produkty drewniane, meble 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOLT20220518001 

Litewski producent oferuje niestandardową lub małoseryjną 
produkcję mebli twardych. Firma produkuje meble do przedpokoju, 

kuchni, sypialni, pokoju dziennego, hotelowe, biurowe i inne z 
materiałów: drewno lite, sklejka, fornir, płyta wiórowa laminowana, 
panele malowane itp. Firma poszukuje pośredników handlowych do 

pracy pod umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych i jest gotowa do świadczenia usług produkcyjnych i 

podwykonawczych. 

17/05/2023 produkty drewniane, meble 

BOLT20220525001 

Litewski producent z sektora tekstylnego specjalizuje się w produkcji 
odzieży roboczej, różnych rodzajów odzieży ochronnej, mundurów 

wojskowych, odzieży sportowej, odzieży rekreacyjnej, mody 
funkcjonalnej, itp. Firma poszukuje partnerów zagranicznych, którzy 
byliby zainteresowani współpracą w ramach umowy produkcyjnej i 

podwykonawczej. 

24/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOLT20220525005 

Litewskie przedsiębiorstwo zajmuje się naprawą podwozi 
samochodowych i motocyklowych oraz naprawą-wykończeniem felg. 

Firma oferuje swoje usługi w zakresie odnawiania i naprawy-
wykończenia felg wszystkich marek samochodów i motocykli 

wszystkich możliwych rozmiarów. Firma poszukuje partnerów za 
granicą w celu rozpoczęcia wspólnej działalności i współpracy w 

ramach umowy inwestycyjnej. 

24/05/2023 
pojazdy i 

maszyny/maszynowa 

BOLT20220526004 

Litewska firma produkująca wysokiej jakości ekologiczną żywność dla 
dzieci i niemowląt (kaszki i przeciery) oferuje swoją produkcję 

potencjalnym partnerom. Produkty zostały stworzone we współpracy 
z lekarzami pediatrami i zawierają wszystkie naturalne minerały, 

witaminy i inne cenne składniki odżywcze, niezbędne dla dzieci. Firma 
chciałaby znaleźć partnerów do współpracy w ramach umowy 
handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

25/05/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOLT20220527002 

Litewski producent specjalizuje się w szytych na miarę i 
standardowych produktach ortopedycznych, usługach produkcyjnych 

i niestandardowych rozwiązaniach. Firma poszukuje pośredników 
handlowych do pracy w ramach umów agencyjnych oraz umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. Producent może oferować 
produkty zgodnie z zapotrzebowaniem partnera, więc oferowane są 

również umowy produkcyjne i/lub podwykonawstwo. 

26/05/2023 inne usługi 

BOLT20220527006 

Litewska firma ma ponad 10 lat doświadczenia w produkcji i 
dostarczaniu materiałów opakowaniowych, takich jak polietylen z 

recyklingu, folia stretch, worki na śmieci, pianka polietylenowa (PE) i 
folia bąbelkowa PE, taśmy samoprzylepne i taśmy z nadrukiem. Firma 
dostarcza również inne materiały opakowaniowe takie jak ochronne 
narożniki tekturowe, dwuwarstwowe tektury faliste itp. Firma jest 

zainteresowana znalezieniem partnerów w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. 

26/05/2023 opakowania, papier 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMT20220505006 

Maltańska firma zajmująca się transformacją cyfrową, specjalizująca 
się w rozwiązaniach procesów biznesowych, które koncentrują się na 
wydajności, ograniczaniu ryzyka i zwiększaniu rentowności w wielu 
sektorach, oferuje swoją wiedzę fachową wiarygodnym partnerom. 

Firma chce podpisać umowy outsourcingowe i partnerstwa 
podwykonawcze. 

04/05/2023 komputery i IT 

BOMT20220505015 

Wiodąca maltańska firma zajmująca się pakowaniem papieru i 
kartonów specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości 

ekologicznych toreb papierowych i składanych kartonów dla 
przemysłu opakowań spożywczych. Zaopatruje również apteki, a 

także sklepy papiernicze i spożywcze. Przedsiębiorstwo 
zainteresowane jest wejściem na nowe rynki, szczególnie w UE i 
Afryce Północnej. Współpraca w oparciu o umowy o świadczenie 

usług produkcyjnych, handlowych lub dystrybucyjnych z 
wiarygodnymi partnerami, agentami i dystrybutorami. 

04/05/2023 opakowania, papier 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOMT20220506017 

Rodzinna maltańska firma u ugruntowanej pozycji, specjalizująca się 
w niestandardowych projektach z aluminium, stali, drewna i szkła, 

obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych. Brała udział 
w realizacji prestiżowych projektów na Malcie zarówno dla sektora 

publicznego, jak i prywatnego, tworząc wybitne bryły i 
niepowtarzalne projekty. Firma dąży do zawarcia umów 

produkcyjnych lub joint venture. 

05/05/2023 materiały i usługi budowlane 

BOMT20220513012 

Maltańska firma produkcyjna produkująca arkusze i rolki z tektury 
falistej, tektury faliste i przegrody, pudełka z tekturą szczelinową i 

pudełka cateringowe poszukuje profesjonalnego agenta lub 
dystrybutora, który będzie reprezentował firmę za pośrednictwem 

długoterminowej umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych w celu zwiększenia sprzedaży. Do krajów docelowych 

należą Hiszpania, Francja i Włochy, a także kraje Afryki Północnej. 

12/05/2023 opakowania, papier 

BONL20220527019 
Klient jest producentem interaktywnych urządzeń do zastosowania w 

domach opieki dla osób z zaawansowaną demencją lub z 
niepełnosprawnością umysłową dla poprawy ich samopoczucia. 

30/05/2023 medycyna 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOPT20220519020 

Portugalska firma produkująca i dystrybuująca zdrową i ekologiczną 
żywność (açaí, miąższ owocowy, tapioka i granola) zamierza 

rozszerzyć swój rynek w tym rozwijającym się sektorze spożywczym. 
Firma poszukuje partnerów w celu zawarcia umów handlowych i 
dystrybucyjnych, sprzedaży krajowej i regionalnej, rozszerzenia 

działalności i zwiększenia sprzedaży. 

18/05/2023 spożywcza 

BORO20220505010 

Rumuńska firma dostarczająca rozwiązania programistyczne 
stworzyła platformę e-commerce. Aplikacja oferuje natywne, gotowe 

integracje, łatwe zarządzanie produktami, narzędzia marketingu 
cyfrowego, a jednocześnie jest przyjazna dla użytkownika i 

responsywna. Firma poszukuje partnerów z doświadczeniem w 
zakresie oprogramowania i handlu w celu zawarcia umowy handlowej 

z pomocą techniczną. 

08/05/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20220506006 

Rumuńska firma zamierza oferować usługi w zakresie 
rozwoju/programowania/oprogramowania i/lub wsparcia dla stron 

internetowych, wykorzystywanych na platformach handlu 
elektronicznego, stron internetowych z portfolio firm, stron 

startowych, stron wydarzeń, blogów, aktualności, subskrypcji i stron 
prezentacji usług. Poszukuje zarówno umów o podwykonawstwo, jak i 

umów outsourcingowych. Usługi świadczy na podstawie umowy o 
miesięczne lub roczne utrzymanie lub jako jednorazową ofertę. 

05/05/2023 komputery i IT 

BORO20220512008 

Rumuńska firma turystyczna specjalizująca się w organizowaniu 
różnorodnych aktywnych wycieczek (rowerowych i pieszych, 

wspinaczka, trekking, paralotniarstwo) oraz doświadczeń związanych 
z dziką przyrodą (śledzenie i obserwowanie dzikiej przyrody) w 

Rumunii, Transylwania poszukuje pośredników komercyjnych do 
promowania swoich usług w regionie turystyki przyrodniczej. Firma 

jest zainteresowana umowami pośrednictwa handlowego na 
prowadzenie działalności turystycznej dla firm z UE, w celu 

rozszerzenia swojej działalności. 

11/05/2023 turystyka 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BORO20220512011 

Rumuńska firma specjalizująca się w tłumaczeniach pisemnych, 
ustnych, napisach, transkrypcjach audio i lektorach w 38 językach o 

międzynarodowym obiegu poszukuje międzynarodowych partnerów 
do współpracy w ramach umowy handlowej. 

11/05/2023 doradztwo i konsultacje 

BORO20220512014 

Rumuńska firma specjalizuje się w świadczeniu usług marketingowych 
obejmujących takie obszary jak zarządzanie mediami 

społecznościowymi, zarządzanie płatnymi reklamami, generowanie 
leadów, optymalizacja wyszukiwarek oraz doradztwo w zakresie 

wprowadzania produktów. Poszukuje partnerów z UE do współpracy 
w ramach umowy outsourcingowej. 

11/05/2023 reklamowa, filmowa 

BORO20220526007 

Firma ta ma ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu 
oprogramowania. Stworzyła platformę oprogramowania z wieloma 
połączonymi aplikacjami dla restauracji, która obejmuje zarządzanie 
zapasami i magazynem, a także zamawianie, aplikacje do zarządzania 

personelem, rezerwacje i mechanizmy marketingowe. Firma 
poszukuje dystrybutorów, którzy pomogliby jej rozszerzyć działalność 

na nowe rynki. 

25/05/2023 komputery i IT 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOSE20220506001 

Narzędzia LK są opracowywane i wykonywane ręcznie w Szwecji. Od 
początku istnienia cieszącego się dużym uznaniem „LK Slodan” w 
1990 roku firma kontynuuje rozwój narzędzi dla budownictwa. 

Produkty LK można znaleźć w dużych renomowanych dystrybutorach 
w całej Szwecji i krajach skandynawskich. Produkty LK słyną z 

niepowtarzalnego wzornictwa i wysokiej jakości. 

12/05/2023 narzędzia i części 

BOSI20220510011 

Słoweńska firma specjalizująca się w odlewaniu ciśnieniowym 
tworzyw sztucznych i przetapianiu taśm klejących – formowaniu 
próżniowym, ich cięciu i rozcinaniu. Firma poszukuje firm, które 

potrzebują takiej wiedzy. 
Firma oferuje również wsparcie techniczne. Ich asortyment 

materiałów i narzędzi jest wykonywany zgodnie z rysunkami i 
specyfikacjami klientów, tworząc niestandardowe rozwiązania i 

doradztwo. 
Firma zatrudniająca około 20 pracowników poszukuje umowy 

handlowej. 

09/05/2023 różne inne produkty 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOSI20220511015 

Słoweńska firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT i usługach, 
szczególnie dot. sieci web. Jej aplikacje są stosowane w różnych 

sektorach: nieruchomości, zdrowia, turystyce, tekstyliach, metali, 
drzewnym, energetycznym itd. Firma chciałaby poszerzyć portfolio 

klientów i poszukuje nowych partnerów biznesowych do umów 
handlowych. Firma podąża za najnowszymi trendami tworzenia stron 
internetowych. Jej rozwiązania IT są nowocześnie zaprojektowane i 

optymalizowane do wszystkich urządzeń. 

11/05/2023 komputery i IT 

BOSK20220524005 
Słowacka firma specjalizująca się w opracowywaniu wysokiej jakości 

rozwiązań cyfrowych dla firm z różnych segmentów opracowała 
platformę pay-per-view i transmisji na żywo. 

23/05/2023  



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOSK20220524010 

Słowacka firma o ugruntowanej pozycji na rynku jest dostawcą 
rozwiązań programistycznych i oprogramowania Siemens PLM 

(zarządzanie cyklem życia produktu). Oprócz sprzedaży licencji na 
oprogramowanie, firma ta zapewnia wsparcie w zakresie wdrażania i 
integracji istniejących rozwiązań oraz usług w zakresie optymalizacji 

procesów projektowania i wytwarzania produktów. Poszukuje 
partnerów do współpracy na zasadzie umowy outsourcingowej. 

23/05/2023 komputery i IT 

BOTR20220509024 

Turecka firma zlokalizowana w zorganizowanej strefie przemysłowej 
specjalizuje się w kilku typach siłowników hydraulicznych. Firma, 

która od wielu lat eksportuje na cały świat, oferuje umowy 
produkcyjne dla firm, importerów itp., głównie zajmujących się 

hutnictwem żelaza i stali, maszynami budowlanymi oraz budową 
zapór. 

08/05/2023 metalowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20220516015 

Ukraiński inkubator biznesu stał się jedną z wiodących lokalizacji dla 
odnoszących sukcesy start-upów, koncentrujących się na inżynierii, 

materiałoznawstwie, nanotechnologiach, robotyce, rozszerzonej 
rzeczywistości (AR), wirtualnej rzeczywistości (VR) i sztucznej 

inteligencji (AI). Aby dalej rozwijać swoje usługi dla start-upów w 
regionie, poszukują inwestorów i partnerów finansujących. 

16/05/2023 inne usługi 

BOUA20220521001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji wina, tequili, brandy i 
wódki oferuje swoje produkty importerom w ramach umowy o usługi 

dystrybucji na eksport na nowe rynki, takie jak Europa, USA, Nowa 
Zelandia, Norwegia, Indie itp. Najbardziej popularne odmiany 

winorośli to Merlot, Chardonnay, Cabernet, Riesling, Saperavi, Muscat 
Ottonel, Traminer. 

20/05/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20220526013 

Ukraińskie MŚP, które posiada wieloletnie doświadczenie w hodowli 
drobiu, produkcji i przetwórstwie mięsa i przetworów mięsnych, 

oferuje najwyższej jakości mięso kaczki. Główną działalnością 
przedsiębiorstwa jest sprzedaż tuszek kaczych. Główne atuty to 

konkurencyjna cena uzależniona od wielkości zakupów hurtowych, 
wysoka jakość oraz naturalne produkty. MŚP oczekuje 

długoterminowej współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

25/05/2023 spożywcza 

BOUA20220530013 

Ukraińska firma jest jednym z wiodących producentów na Ukrainie 
miękkich opakowań i produktów do transportowania - 

polipropelynowych kontenerów i toreb BigBag, jak również wkładów 
do transportu masowego w otwartych wagonach oraz kontenerach 

morskich. Firma jest zainteresowana zwiększeniem swojej sprzedaży i 
poszukuje partnerów do umowy dystrybucyjnej. 

29/05/2023 transport/logistyka 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20220530015 

Ukraińska platforma elektroniczna dla dostawców, kontrahentów lub 
usługodawców zapewnia odpowiednie wykonanie prac, dostawę 

produktów oraz wykonanie usług dla zamawiających władz na 
Ukrainie. Firma zainteresowana jest głównie ustanowieniem umowy 

komercyjnej lub podwykonawstwa. 

29/05/2023 materiały i usługi budowlane 

BOUA20220530021 

Ukraińska szwalnia zlokalizowana w Charkowie specjalizuje się w 
szyciu na miarę pościeli, bielizny termicznej, odzieży sportowej, 

odzieży wierzchniej (technologia uszczelniania szwów, sprzęt 
ultrasonograficzny), garniturów oraz sukienek, toreb, ekotoreb, toreb 

na zakupy, ubrań specjalnych, amunicji wojskowej. Ukraińska firma 
oferuje zdolności produkcyjne dla potencjalnych klientów na zasadzie 

umowy komercyjnej. 

29/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BOUA20220530023 

Mała firma z Ukrainy oferuje ubrania ochronne i medyczne (kitle 
laboratoryjne, spodnie, koszulki) zrobione z ekologicznych materiałów 

i tkanin. Znany łańcuch dostaw gwarantuje zrównoważony rozwój i 
bezpieczeństwo. Poszukiwani są partnerzy do umowy dystrybucyjnej. 

29/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20220530024 

Ukraińska firma produkuje na zlecenia zabezpieczające kartonowe 
narożniki i taśmy zgodnie z wytycznymi klienta. Zlokalizowana jest na 

zachodzie Ukrainy. Firma chciałaby nawiązać nową współpracę na 
zasadzie umowy produkcyjnej. 

29/05/2023 różne inne produkty 

BOUA20220531027 

Firma z Ukrainy zaangażowana w produkcję klejonych desek 
drewnianych, okładzin oraz podłóg  jest zainteresowana 

zagranicznymi partnerami zdolnymi do dystrybucji i sprzedaży 
produktów firmy na rynkach lokalnych. Firma poszukuje 

długoterminowej współpracy i zaufanych kontaktów z dystrybutorami 
do dystrybucji ich produktów zagranicą. 

30/05/2023 produkty drewniane, meble 

BOUA20220531028 

Ukraińska firma z miasta Nikipol specjalizuje się w produkcji drutów z 
babbitu i powlekanych, szuka usługi dystrybucyjnej oraz umowy 

komercyjnej. Firma jest już zaangażowana we współpracę 
międzynarodową. 

30/05/2023 metalowa 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BOUA20220531029 

Ukraińska firma logistyczna pracuje w sektorze transportowym dóbr i 
odprawy celnej od 1990 roku. Firma specjalizuje się w logistyce 

międzynarodowej, odprawie celnej oraz magazynowaniu. Logistyka 
międzynarodowa to nie tylko dostawa towarów, ale również pełna 
gama usług w celu ułatwienia i oszczędności kosztów dla każdego 
partnera. Firma chce współpracować w ramach umowy zlecenia. 

30/05/2023 transport/logistyka 

BRAT20220509022 
Austriacka firma zajmująca się handlem produktami do stylizacji 

włosów, działająca głównie w e-commerce (B2C) poszukuje szwalni 
tekstyliów jako podwykonawców. 

08/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BRDE20220504012 

To niemieckie MŚP z doświadczeniem od 2010 roku w produkcji 
tłoczonego na zimno oleju z pestek winogron w jakości ekologicznej i 

konwencjonalnej, stara się rozszerzyć swoją działalność na kolejne 
kraje UE i dlatego poszukuje nowych partnerów. 

04/05/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRDE20220518002 

 
Północnoniemiecka firma handlowa chce zawrzeć umowę dostawcy z 

nowymi partnerami z Europy i krajów sąsiednich.  Firma poszukuje 
sprzętu AGD i elektronicznych towarów konsumpcyjnych, które mogą 

zaoferować swoim klientom. Firma zaopatruje głównych graczy na 
europejskim rynku detalicznym w elektroniczne towary 

konsumpcyjne. 

17/05/2023 
sprzęt elektroniczny i 

elektryczny 

BRDK20220506015 

Duńska firma zabawkarska zaopatruje skandynawskich sprzedawców 
w wysokiej jakości drewniane zabawki. Firma poszukuje producentów 

koników z drewna. Ze względów logistycznych preferowani są 
producenci europejscy. 

05/05/2023 produkty drewniane, meble 

BRES20220516009 

Hiszpańska firma działająca na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii 
zajmuje się dostawą środków transportu osobistego. Starając się 
dostosować do współczesnego zapotrzebowania, firma planuje 

inwestować w technologie bardziej przyjazne dla środowiska. Firma 
chciałaby podpisać umowę dystrybucji z jednym lub kilkoma 
partnerami, którzy mogliby dostarczać motocykle z napędem 

elektrycznym. 

16/05/2023 transport/logistyka 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRES20220527009 
Hiszpańskie MŚP z siedzibą w Barcelonie poszukuje producentów 

strojów kąpielowych dla dzieci. Produkt musi być wykonany z 
mikrofibry i mieć gramaturę od 210 gr do 215 gr. 

26/05/2023 tekstylia, ubrania, biżuteria 

BRFR20220510015 

Francuska firma przekształca silniki termiczne pojazdów ciężkich na 
silniki elektryczne z wodorowym przedłużaczem zasięgu. Instalują 
więc zbiorniki w ciężarówkach, aby przechowywać sprężony gaz. 

Poszukują długoterminowej współpracy z dostawcą zbiorników na 
wodór typu IV. 

09/05/2023 różne inne produkty 

BRGR20220512004 

Grecka firma rodzinna, specjalizująca się w ręcznej produkcji dżemów, 
soków i owoców w syropie, poszukuje producentów szklanych 

butelek i słoików. Wymiary butelek to 500 ml i 1 l  a słoików od 300 
do 400 g. 

12/05/2023 spożywcza 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRHU20220504024 

Węgierski agent zainteresowany jest współpracą w charakterze  
przedstawiciela handlowego zdrowej żywności i medycznych 

produktów spożywczych na rynku węgierskim. Posiada on szerokie 
aktywne kanały połączeń ze zdrowymi hurtowniami, sieciami sklepów 

ze zdrową żywnością, sklepami internetowymi, hurtowniami 
farmaceutycznymi i sieciami aptek. Poszukiwany partner na  terenie 

UE. Agent poszukuje partnerów w drodze umowy handlowej. 

04/05/2023 spożywcza 

BRHU20220512002 

Węgierska firma oferuje swoje usługi pośrednictwa handlowego 
producentom komponentów w dziedzinie automatyki przemysłowej, 

sterowania procesami, oświetlenia, pneumatyki i hydrauliki; 
planowanie, projektowanie, rozwój oprogramowania, instalację i 
utrzymanie tych systemów. MŚP oferuje umowę joint venture lub 

wzajemnej produkcji do rozwoju procesu technologicznego. 

12/05/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRHU20220513005 

Główną działalnością średniej wielkości przedsiębiorstwa 
węgierskiego jest sprzedaż hurtowa surowców do produkcji żywności 

i procesów przemysłu spożywczego, które są sprowadzane z 
zagranicy. Firma poszukuje nowych partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

12/05/2023 spożywcza 

BRLT20220516003 

Ta litewska fabryka spożywcza zajmuje się produkcją płatków 
śniadaniowych. Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy 
mogliby dostarczać kaszę kukurydzianą oraz surowce/dodatki dla 

sektora spożywczego. Firma proponuje współpracę w ramach umowy 
dostawy. 

16/05/2023 spożywcza 

BRLT20220525016 

Litewska firma świadczy usługi prania i czyszczenia dla klientów 
biznesowych i prywatnych. Firma poszukuje dostawców używanych 

przemysłowych maszyn pralniczych i czyszczących (do prania, 
suszenia, prasowania, itp.). Oferowana jest współpraca w ramach 

umowy z dostawcą. 

25/05/2023 inne usługi 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRMT20220513011 

Maltańska firma produkcyjna, która produkuje arkusze i rolki z tektury 
falistej, tektury faliste i przegrody, pudła z tektury szczelinowej i pudła 
cateringowe poszukuje wiarygodnych międzynarodowych dostawców 

surowego papieru tekturowego, którzy zapewniają ciągłość dostaw 
poprzez umowę z dostawcą. 

12/05/2023 opakowania, papier 

BRNL20220516022 

Holenderska firma (będąca częścią międzynarodowego podmiotu) 
poszukuje partnera do zarządzania procesem konserwacji urządzeń 
uzdatniających  powietrze. W szerszym zakresie, mile widziane są 

również pomysły na cyrkulacyjne jednostki uzdatniania powietrza. W 
procesie utrzymania istniejących budynków i instalacji technicznych, 
rozwój koncepcji cyrkularnych wymaga nieustannego rozwoju. Ma to 

żywotny wpływ na właścicieli budynków, którzy dzięki temu mogą 
opóźnić inwestycje i obniżyć koszty. 

16/05/2023 inne usługi 

BRSE20220505007 
Szwedzki przedsiębiorca poszukuje technicznie wykwalifikowanego 

partnera biznesowego, który może opracować innowacyjne 
oprogramowanie. 

04/05/2023 komputery i IT 

BRSE20220524006 
Szwedzka firma poszukuje producenta pudeł z tektury falistej do 

wysyłki produktów. 
23/05/2023 opakowania, papier 



 

 https://een.tarr.org.pl 

BRUA20220521002 

Ukraińska firma produkuje luksusowe meble tapicerowane m.in. 
łóżka, sofy, krzesła, pufy. W procesie produkcyjnym firma stale 

potrzebuje różnorodnych elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych. 
Firma chciałaby nawiązać współpracę z zagranicznymi dostawcami. 

Preferowanym rodzajem partnerstwa jest umowa produkcyjna. 

20/05/2023 produkty drewniane, meble 

TOFR20220517008 

 
Francuska firma z sektora MŚP z siedzibą we Francji, Stanach 

Zjednoczonych i Danii jest kompleksowym partnerem dla branży 
farmaceutycznej, biotechnologicznej i medycznej opracowującej 

nowatorskie terapie dla osób z zaburzeniami słuchu. Misją firmy jest 
dawanie nadziei 466 milionom ludzi na całym świecie czekających na 
skuteczne rozwiązania. Firma oferuje farmakokinetykę, skuteczność, 
badania ototoksyczności i doradztwo w celu oceny leków, urządzeń, 

terapii komórkowych i genowych dotyczących utraty słuchu, szumów 
usznych i zapalenia ucha w ramach umów handlowych lub 

badawczych. 

16/05/2023 doradztwo i konsultacje 



 

 https://een.tarr.org.pl 

TOSK20220517010 

Firma oferuje nową metodę bioługowania, która może dać drugie 
życie różnym odpadom przemysłowym, zastępuje niebezpieczne 

metody wydobycia i przetwarzania, oczyszcza zanieczyszczoną glebę, 
umożliwia ekologiczne i ekonomiczne usuwanie metali z minerałów 

przemysłowych i jednocześnie umożliwia produkcję biostymulatorów. 
Firma poszukuje użytkowników, licencjobiorców lub oferuje podjęcie 

wspólnego przedsięwzięcia. 

16/05/2023 doradztwo i konsultacje 

 


