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	BOUA2022072300

2 

Ukraińska firma, ukierunkowana na wysokiej 
jakości wyroby tekstylne dla dzieci i kobiet, 

poszukuje nowych międzynarodowych partnerów 

do działania jako producent, podwykonawca lub 
do współpracy w ramach umowy / porozumienia 
o wspólnym przedsięwzięciu. Firma poszukuje 

kompleksowej obsługi produkcji odzieży i 

poszukuje partnerów z całego świata.

A Ukrainian company, focused on high-quality 
textile products for children and women, is 

looking for new international partners to act as 

a manufacturer, subcontractor or to cooperate 
under joint venture agreement. The company is 

looking to provide full service clothing 
manufacturing and seeks partners from all over 

the world.

22/07/2023

BOAT20220725002

Austriacka firma specjalizuje się w 
profesjonalnym dostarczaniu kompletnych 

rozwiązań w zakresie przemysłowego, cyfrowego 
druku na tekstyliach. Oferuje wszystko, co jest 
potrzebne do sprawnej produkcji nadruków na 
tekstyliach: jest producentem drukarek DTG 

(Direct To Garment), maszyn do obróbki 

wstępnej, suszarek, falcerek, a także oferuje 
wszystkie potrzebne płyny. Ponieważ firma stale 

się rozwija, poszukuje nowych partnerów 
dystrybucyjnych i (odsprzedażowych) 

wspierających jej sprzedaż na całym świecie.

An Austrian company is specialized in the 
professional provision of complete solutions in 
the field of industrial digital textile printing. It 

offers everything needed for a functioning 

textile print production: It is a manufacturer of 
DTG (Direct To Garment) printers, pre-treatment 

machines, dryers, folding machines and also 
offers all the fluids needed. As the company is 

constantly growing, it is looking for new 

distribution and (re)sales partners to support its 
worldwide sales.

24/07/2023

BOPL20220721013 

Polska firma tekstylna poszukuje partnerów 
zagranicznych chętnych do współpracy na 

podstawie usług dystrybucyjnych lub umowy 
produkcyjnej. Firma specjalizuje się w produkcji 

poduszek dekoracyjnych w fotorealistycznych 
wzorach imitujących żywność, liście, przedmioty 

gospodarstwa domowego itp.

Polish textile company is searching for foreign 
partners willing to cooperate on the basis of 

distribution services or manufacturing 
agreement. The company specializes in 

manufacturing decorative cushions in 
photorealistic designs imitating food, leaves, 

household objects, etc.

20/07/2023

BORO20220712004

Rumuński producent odzieży oferuje kompletne 

usługi produkcyjne, od indywidualnego 
projektowania odzieży po krawiectwo i 

pakowanie. Są zainteresowani znalezieniem 

europejskich współpracowników w ramach 

umów handlowych.

The Romanian clothing maker offers complete 

manufacturing services, from custom clothing 
design to tailoring and packaging. They are 
interested in finding European collaborators 

under commercial agreements.

   11/07/2023

BRRO20220705006

Rumuńska, rodzinna firma jest zainteresowana 

podpisaniem umów handlowych i/lub 
dostawczych z zagranicznymi partnerami w celu 

pozyskania dwóch odrębnych kategorii 
produktów. Z jednej strony, chciałaby 
współpracować z międzynarodowymi 

producentami surowców do produkcji damskiej 
bielizny i strojów kąpielowych. Z drugiej strony 

poszukuje dostawców gotowych, damskich 
produktów odzieżowych i bieliźnianych. 

Poszukiwani są wyłącznie partnerzy europejscy.

The Romanian, family-owned company is 
interested in signing commercial and/ or 

supplier agreements with foreign partners to 

acquire two distinct product categories. On the 
one hand, they would like to collaborate with 
international producers of raw materials for 

women’s lingerie and swimwear. On the other 
hand, they seek suppliers of ready-made, 

women’s clothing and underwear products. 
European partners only are sought.

04/07/2023


