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 BOTR20220719018

Turecka firma specjalizuje się w czujnikach IoT 
(Internet rzeczy) oraz w inteligentnych 

rozwiązaniach do zarządzania energią w 
różnych obszarach (np.: media, odnawialne 

źródła energii, przemysł i użytkownicy końcowi), 
wykorzystując zaawansowaną analitykę, 

architekturę "big data" i sztuczną inteligencję. 

Dostarczając  rozwiązania do monitoringu w 
czasie rzeczywistym dla firm i właścicieli 

domów, firma poszukuje agentów handlowych i 
dystrybutorów w innych krajach, celem 

zwiększenia swojego udziału w rynku.

The Turkish company is specialized in IoT 

(internet of things) sensors and smart energy 
management solutions for all sorts such as 

utilities, renewables, industry and end-users by 
using advanced analytics, big data architecture, 

artificial intelligence. The company which 

provides real time monitoring solutions for 

businesses and home-owners seeks commercial 

agents and distributors in foreign countries to 
increase its market share.

19/07/2023

BOUA20220701003

Ta ukraińska firma oferuje nowoczesny montaż 
PCB (montaż elektroniczny) i produkcję PCB o 
dowolnej złożoności w pełnym cyklu. Firma 

poszukuje partnera, który jest zainteresowany 
usługami w zakresie produkcji sprzętu 

elektronicznego. Współpraca może być oparta 
na umowie produkcyjnej lub outsourcingowej.

This Ukrainian company is a modern PCB 

assembly (Electronic assembly) and PCB 
fabrication of any complexity of the full cycle. 

Company is looking for a partner, who is 
interested in services for the production of 

electronic equipment. The cooperation may be 

based on the manufacturing or outsourcing 
agreement.

30/06/2023

BOUA20220729012 

Firma z Ukrainy której główną działalnością jest 
produkcja sprzętu elektrycznego do wielu 

zastosowań, oferuje kompleksowe rozwiązania 
do oszczędzania energii do głównych sektorów 
rynkowych: budownictwo prywatne i publiczne, 

przemysł, energia i infrastruktura, centra 
danych i sieci na zasadzie umowy 

dystrybucyjnej. Główne zalety: polityka cenowa 
zapewniająca wielopoziomową dystrybucję, 

wysokiej jakości produkty i innowacyjne 

rozwiązania.

Ukrainian SME, whose main activity is the 

production of electrical equipment for various 

purposes, offers comprehensive solutions in 
energy saving for key market segments: civil 

and housing construction, industry, energy and 
infrastructure, data centers and networks 

through a distribution services agreement. Main 

advantages: pricing policy that ensures efficient 
multi-level distribution, high quality and 

innovative solutions.

28/07/2023


