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 	BOIT20220721018

Firma powstała w północnych Włoszech w 1968 
roku i specjalizuje się w produkcji świeżych i 

mrożonych wyrobów cukierniczych. Firma 
dystrybuuje już swoje produkty za 

pośrednictwem różnych kanałów krajowych i 
międzynarodowych, ale teraz chciałaby 
rozszerzyć swój rynek międzynarodowy. 
Preferowane są długoterminowe umowy 

dystrybucyjne i handlowe z firmami handlu 
detalicznego na dużą skalę, Konsorcjami 

Zakupów Detalicznych, detalistami, 
dystrybutorami i agentami branży HORECA.

The company has born in Northern Italy in 1968 
and is specialized in the production of fresh and 
frozen confectionery products. The company is 

already distributing its products through 
different national and international channels, 

but now they would like to expand their 
international market. Favoured are long- term 
distribution and commercial agreements with 
Large-Scale Retail Trade companies, Retail 

Purchasing Consortiums, retailers, distributors 
and agents of the HORECA industry.

21/07/2023

BOLT20220704003

Wielokrotnie nagradzana marka liofilizowanej 
żywności z Litwy w Europie. To, co czyni tę 

markę wyjątkową, to fakt, że nie jest to kolejna 
marka typu white-label - posiadają własne 
zakłady produkcyjne i sprzedają produkty 
bezpośrednio konsumentom. firma jest 

zainteresowana eksportem  i dalszym rozwojem 
produktów liofilizowanych.

Award-winning freeze dried food brand from 
Lithuania, Europe. What makes this brand 

unique is that they are not another white-label 
brand - they have their own production facilities 
and sell directly to consumers. Product exports 
& further freeze dried product development is 

their activities.

03/07/2023

BOLT20220712002

Litewska firma IT specjalizująca się w tworzeniu 
oprogramowania na zamówienie posiada 

niezbędną wiedzę specjalistyczną do świadczenia 
usług rozwojowych i modernizacji aplikacji na 

platformach chmury publicznej. Firma poszukuje 
partnerów do współpracy na rynkach 

zagranicznych zainteresowanych wykorzystaniem 
architektów chmury i kompetencji DevOps w 

umowach podwykonawczych.

 
The Lithuanian IT company specializing in 

custom software development has the necessary 
expertise to provide application development 

and modernization services to the public cloud 
platforms. The company is looking for 

cooperation partners in foreign markets 
interested in using cloud architects and DevOps 
competencies on subcontracting agreements.

 11/07/2023

BORO20220721005

Rumuński producent naturalnych, bio, 
konserwowanych produktów z owoców i warzyw, 

poszukuje dystrybutorów produktów dla 
smakoszy w wyspecjalizowanych sklepach.

Romanian producer of natural, bio, preserved 
products from fruits and vegetables is looking 

for distributors of gourmet products in 
specialized stores.

21/07/2023

BOUA20220708010

Ukraińska firma z regionu Połtawy produkuje 

żywność ekologiczną (miód i produkty pszczele). 
Firma poszukuje agentów i dystrybutorów na 

rynkach europejskich w ramach umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych.

Ukrainian company from the Poltava region 
produces organic food (honey and bee products). 

The company is looking for agents and 
distributors in European markets under 

distribution services agreement.

07/07/2023

BRNL20220725006

Sklep internetowy agri poszukuje 
dostawców/producentów do sprzedaży swoich 

produktów.
Przez zakup lub dropshipping.

Agri webshop is looking for 
suppliers/manufacturers to sell their products 

on its webshop.
Via purchase or dropship.

25/07/2023


