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BOFR20220718002

Francuska firma oferująca rozwiązania do 
zdalnego sterowania infrastrukturą sieci 

energetycznych chce rozwijać partnerstwa z 
europejskimi firmami, które są dobrze 

przedstawione głównym graczom w dystrybucji i 
transporcie gazu, wody i energii elektrycznej. 
Poszukiwanymi partnerami będą integratorzy 

specjalizujący się w badaniu, instalacji i 

utrzymaniu zdalnego zarządzania ze 

znajomością technologii inteligentnych sieci. 
Francuska firma dostosowuje swoje rozwiązania 

do potrzeb i środowiska każdego klienta 
końcowego.

French company offering solutions for the 
remote control of energy network 

infrastructures, wishes to develop partnerships 
with European companies well introduced to the 

major players in the distribution and transport 
of gas, water and electricity. The sought 

partners will be integrators specialised in the 

study, installation and maintenance of remote 
management with knowledge of smart grid 
technologies. The French company adapts its 

solutions to the needs and environment of each 

end customer.

17/07/2023

BOSK20220729003 

Innowacyjna słowacka firma specjalizuje się w 
ogrzewaniu, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), 

głównie operuje  w sektorze odzyskiwania 

energii cieplnej, opracowała i wyprodukowała 
opatentowaną technologię aktywnej rekuperacji 
energii do ogrzewania z zanieczyszczonej wody i 

powietrza. Firma poszukuje partnerów do 
zawarcia umowy komercyjnej, dystrybucyjnej lub 

podwykonawstwa.

Innovative slovak-based SME, specializing in the 

heating, ventilation, and air conditioning 
industry (HVAC), mainly active in the thermal 

energy recovery sector developed and 
manufactured patented technology of active 
recuperation of the heat energy from waste 

water and waste air. The company is now 
looking for partners to conclude commercial 

agency, distribution services or subcontracting 

agreements.

28/07/2023

BRGR20220707005

Firma z miasta Kavala w Grecji jest zakładem z 
sektora akwakultury. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w tej dziedzinie i poszukują 
inwestorów zagranicznych w celu zawarcia 

umowy venture capital. Firma chce się rozwijać 

i brać udział w programach unijnych.

The company is an auaculture facility in the city 
of Kavala, Greece. They have years of experience 

in the field and they are looking for foreign 
investors in order to form a venture capital 

agreement. The company is willing to expand 

and to take part in EU funding programs.

12/07/2023


