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Empresa espanhola que fabrica e comercializa fertilizantes, biofertilizantes, bio estimulantes e potenciadores 

e estimulantes de nutrição das plantas, com mais de 35 anos de experiência no mercado agrícola e presente 

em mercados internacionais, procura fabricantes de produtos de base microbiana para melhorar a saúde e 

nutrição das plantas. A empresa pretende estabelecer um acordo de fabrico ou acordos de distribuição. Refª 

BRES20220317048 

PME polaca especializada em cosméticos à base de ingredientes naturais pretende alargar a sua gama de 

produtos. Por isso, a empresa procura fabricantes estrangeiros de cosméticos verdes, zero resíduos e naturais 

(por exemplo, cremes, loções corporais, tónicos para o rosto, produtos de limpeza, óleos faciais e corporais, 

cremes especiais para celulite, etc.) da Europa e não só. A empresa pretende estabelecer um contrato de 

serviços de distribuição. Refª BRPL20220318036 

Empresa que fabrica suplementos alimentares sob várias formas, tais como vitaminas, minerais, extratos de 

ervas estandardizados e muitas substâncias ativas. Utilizam ingredientes conhecidos e de marca nas melhores 

formas digeríveis. A sua segunda categoria de produtos são óleos essenciais 100% puros, incenso natural e 

outros produtos de aromaterapia. A empresa procura fornecedores de ingredientes e acessórios para 

aromaterapia, e pretende estabelecer um contrato de fornecimento. Refª BRPL20220315033 

Empresa polaca que produz cremes hipoalergénicos totalmente vegan, feitos de óleos 100% não refinados, 

destinados a clientes especialmente exigentes, devido à necessidade de automação da produção para dar 

resposta à crescente procura do produto, a empresa procura cooperação com empresa de design e produção 

que fabrique tanques e dispositivos de aço inoxidável, para projetar, construir e montar a linha para a 

produção de cosméticos com bomba doseadora e camisa de arrefecimento. A empresa pretende estabelecer 

um acordo comercial com assistência técnica. Refª TRPL20220318014 

Empresa romena especializada no fabrico de cosméticos artesanais à base de lavanda fabricados com base 

nas próprias receitas, utilizando lavanda ecológica cultivada pela empresa. Os produtos da empresa incluem: 

cosméticos, óleo essencial de lavanda, água floral, velas, brinquedos e bolsas cheias de lavanda. A empresa 

está interessada em cooperar com fornecedores de embalagens para cosméticos. A empresa pretende 

estabelecer um acordo de fornecimento. Refª BRRO20220316047 

Fábrica de produção de chocolate bean-to-bar sueca procura um material de embalagem 100% livre de fósseis 

feito de casca de cacau, um subproduto da produção de chocolate. Estão previstos acordos de fabrico para 

soluções prontas para o mercado, mas a empresa também está interessada em acordos técnicos/de pesquisa 

para soluções ainda não totalmente desenvolvidas. Refª TRSE20220317044 
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Empresa finlandesa, especialista em ciclismo de montanha que começou como hobby para os proprietários, 

procura um novo parceiro de fabrico na Europa para quadros para bicicletas de montanha. A empresas está 

interessada em fabricantes de quadros de bicicleta de aço, titânio e alumínio e pretende estabelecer um 

contrato de fabrico. Refª BRFI20220307004 

Fabricante de cimento holandês procura parceiros que possam ajudar a fornecer ou desenvolver soluções 

inovadoras para substituir a espuma de polietileno atualmente usada por uma alternativa sustentável, 

ecológica e degradável. A alternativa será aplicada como cobertura para espaçadores de ferro e utilizada para 

proteger as placas de cimento durante o armazenamento e transporte. Espera-se que as empresas procuradas 

forneçam uma solução ou aprimorem a tecnologia existente por meio de um contrato de fornecimento. Refª 

BRNL20220307043 


