BORZA POSLOVNIH PRILOŽNOSTI MREŽE EEN
JANUAR (3. 1.–31. 1. 2022)

BRUA20211213002 Ukrajinsko podjetje išče dobavitelje opreme za setev, sajenje in čelnih nakladalnikov po
pogodbah o komercialnem zastopstvu in distribuciji.
BOEG20210519001 Egiptovski proizvajalec lesnih peletov išče storitve distribucije.
BOUA20211230001 Ukrajinski proizvajalec kaminov za žar išče mednarodne distributerje.
BOUA20211213006 Ukrajinsko podjetje za proizvodnjo arhitekturnih dekorjev išče dolgoročno sodelovanje z
gradbenimi podjetji in distributerji EU za sodelovanje v okviru proizvodne ali distribucijske pogodbe.
BORO20211223002 Romunsko podjetje, specializirano za trgovino s kmetijskimi deli in stroji, išče distributerje
na tujih trgih.
BORO20211223001 Romunsko podjetje, specializirano za proizvodnjo elektronske napajalne opreme, kot so
industrijski aktuatorji, električni vlečni in ogrevalni, prezračevalni in klimatski sistemi, ponuja svoje storitve v
okviru pogodbe o podizvajanju ali proizvodni pogodbi.
BORO20211221002 Romunsko podjetje, specializirano za proizvodnjo plastičnih izdelkov za gradbeništvo, išče
distributerje na tujih trgih.
BOBA20211201001 Bosansko podjetje, specializirano za inženirske in svetovalne storitve na področju nafte in
plina, petrokemične in procesne industrije, svoje storitve ponuja prek zunanjih ali podizvajalskih pogodb.
BOTR20211224001 Turško kmetijsko podjetje, ki prideluje zdravilne in aromatične rastline ter zelišča, išče
distributerje ali proizvodne sporazume.
BORO20211228001 Romunsko podjetje, ki proizvaja in prodaja karoserije za tovornjake, kombije in druga
tovorna vozila, išče mednarodne poslovne partnerje v okviru distribucijskih storitev in proizvodnih pogodb.
BOUK20211221001 Britanski dobavitelj napredne opreme za merjenje, nadzor in kalibracijo navora išče
evropske/globalne preprodajalce/distributerje, ki delujejo v avtomobilski, letalski, vesoljski, transportni,
energetski, obrambni ali drugi industriji, ter testne laboratorije in raziskovalne organizacije, ki same uporabljajo
takšno opremo.
BRUK20211216001 Britansko MSP išče proizvajalce in dobavitelje kemikalij za svoje inovativne sisteme za
spremljanje in obvladovanje škodljivcev
BRLT20220110001 Litovski proizvajalec žit za zajtrk išče dobavitelje koruznega zdroba

BOBA20210326002 Bosansko podjetje, ki proizvaja beton, betonske prefabrikate in armiranobetonske hale,
zanima poslovno partnerstvo v okviru sporazumov o proizvodnih in distribucijskih storitvah
BOAL20211216001 Albansko elektroinženirsko podjetje išče MSP, zainteresirana za sklenitev podizvajalskega
sporazuma
BOMK20211124002 Makedonsko podjetje išče podizvajalce ali zunanje izvajalce za sklenitev sporazumov s
podjetji s področja jeklenih konstrukcij
BOBA20210329001 Bosansko podjetje ponuja oblazinjene kovinske postelje, stole in zofe v okviru proizvodnih
sporazumov
BOTR20211224002 Turško podjetje, ki proizvaja lopate za sneg, išče distributerje in partnerje za proizvodno
sodelovanje
BOUA20211229001 Ukrajinsko lesnopredelovalno podjetje, specializirano za proizvodnjo lesenih izdelkov, išče
partnerja v okviru proizvodnih sporazumov
BOLV20211215001 Latvijsko podjetje ponuja čiščenje odpadnih voda in izdelke za projekte čiščenja odpadnih
voda v okviru proizvodnega sporazuma ter podizvajalske storitve za proizvodnjo izdelkov iz nerjavnega jekla
BOLT20211227001 Litovski proizvajalec embalažnih materialov išče distributerje (recikliran polietilen, strech
folija, vreče za smeti, mehurčkasta folija,..)
BRNL20220110002 Nizozemska tovarna betona išče trajnostno alternativo
za polietilensko peno za zaščito betonskih plošč

BRAT20211129001 Avstrijski kompetenčni center za kampiranje in avtodome išče partnerja za proizvodnjo
vzmetnic. Transporterje predelujejo v udobne avtodome in prodajajo opremo za kampiranje
BOPL20211103001 Poljsko podjetje išče distributerje za napravo za ozoniranje notranjosti avtomobilov z
zaplinjevanjem in razkuževanjem
BORO20211228002 Romunsko podjetje za IT svetovanje ponuja sodelovanje tujim partnerjem v okviru
sporazumov o zunanjem izvajanju in podizvajalskih pogodb
BOME20211227002 Črnogorsko podjetje IKT svojim partnerjem ponuja storitve digitalnega marketinga in
ponuja sodelovanje v okviru pogodbe o zunanjem izvajanju
BOPL20211216004 Poljsko podjetje, specializirano za natančno mehansko obdelavo CNC, ponuja svoje
visokokakovostne storitve kot podkonstruktor ali proizvajalec
BOSK20211019001 Slovaški proizvajalec, ki išče distributerja za svoje zelenjavne napitke in jogurte, ponuja
distribucijsko pogodbo ali razvoj franšize

BOIL20211228001 Izraelsko podjetje, specializirano za digitalno barvanje niti, želi olajšati sodelovanje z
distributerji na področju tekstila
BORO20211221001 Romunsko podjetje, ki se ukvarja s prašičerejo išče distributerja na tujih trgih
BOSE20210819001 Švedsko podjetje išče distributerje v Evropi na področju prve pomoči in vojaške osebne
zaščitne opreme, da bi razširilo svojo mednarodno bazo strank na podlagi sporazuma o komercialni distribuciji
BORO20211223003 Romunska oglaševalska agencija s 23-letnimi izkušnjami na tem področju ponuja široko
paleto izdelkov in pokriva celoten spekter tiskarskih in oglaševalskih storitev, od zasnove in oblikovanja do
proizvodnje in dodelave
BOPL2021122202 Poljski proizvajalec hrane za divje ptice išče distributerje in partnerje za proizvodno
sodelovanje
BORO20211223001 Romunsko podjetje, specializirano za proizvodnjo elektronske energetske opreme, kot so
industrijski aktuatorji, električni pogoni ter sistemi za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, ponuja svoje
storitve v okviru podizvajalskega ali proizvodnega sporazuma
BOIT20211103001 Italijansko podjetje, ki proizvaja inovativne rešitve na področju IKT in kibernetske varnosti,
išče poslovne partnerje za zagotavljanje storitev, sklepanje podizvajalskih in licenčnih pogodb
BOTR20211223001 Turški trgovec s strojno opremo išče distributerje
BOMK20211203001 Makedonski proizvajalec zdrave hrane je specializiran za ploščice za zajtrk. Podjetje
uporablja naravne in brezglutenske sestavine. Išče partnerje za distribucijo in trgovsko zastopanje
BOIT20211222001 Italijansko podjetje, ki deluje na področju kovinskega mizarstva, ki se intenzivno ukvarja z
razvojem okolju prijazne proizvodnje, išče partnerje v okviru podizvajalskih pogodb
BOUA20211224001 Ukrajinsko podjetje s področja živilske industrije, ki ima v osrednji Ukrajini lasten nasad
češenj in je razvilo tehnologijo za proizvodnjo likerja iz 100-odstotno naravnih sestavin, išče partnerje v okviru
sporazuma o distribucijskih storitvah v državah EU in zunaj nje
BOIT20211222001 Italijansko podjetje, specializirano za okolju prijazno obdelavo za zmanjšanje vodikovega
sulfida pri fermentaciji odpadkov, išče komercialne ali distribucijske sporazume

