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BOBG20220822008

Bułgarski producent urządzeń automatyki takich 
jak czujniki zbliżeniowe (indukcyjne, optyczne, 

ultradźwiękowe, magnetyczne i pojemnościowe) 
oraz urządzeń elektronicznych poszukuje 
dystrybutorów we wszystkich krajach UE..

A Bulgarian manufacturer of automation 
equipment such as proximity sensors (inductive, 
optical, ultrasonic, magnetic and capacitive) and 
electronic devices looking for distributors in all 

EU countries.

22/08/2023

BORO20220823001

Zlokalizowana w północno-wschodniej Rumunii 

firma jest producentem szerokiego wyboru mebli 
metalowych i artykułów do dekoracji wnętrz z 

różnymi wstawkami z mozaiki, kamienia 
naturalnego, szkła, drewna itp., które są ręcznie 
robione, ręcznie rzeźbione i ręcznie malowane 

przez lokalnych rzemieślników, mistrzów 
swojego rzemiosła. Poszukują partnerów w 

ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych.

Located in NE Romania, the company is a 
manufacturer of a large selection of metal 
furniture and home decoration items with 

various inserts of mosaic, natural stone, glass, 
wood etc, which are handmade, hand carved, 
and hand painted by local artisans who are 
masters of their craft. They are looking for 

partners under a distribution services 
agreement.

22/08/2023

BOCZ20220825004

Czeska firma zajmująca się termograficznym 
pomiarem temperatury poszukuje dystrybutorów 

specjalnych farb w sprayu, które pozwolą 
uzyskać dokładniejsze wyniki bezdotykowego 

pomiaru temperatury przemysłowymi kamerami 
termowizyjnymi.

A Czech company active in the field of 
thermographic temperature measurement is 

looking for distributors of special spray paints 
that help achieve more accurate results of non-

contact temperature measurement with 
industrial infrared cameras.

24/09/2023

BOBG20220812009

Bułgarska firma produkująca różnego rodzaju 
kleje takie jak klej polioctanowy, silikon oraz 

nowe kleje Eco i wegańskie w różnych 
opakowaniach poszukuje dystrybutorów i 

sklepów sprzedających takie produkty lub firm, 
które używają kleju i silikonu jako surowców do 

produkcji ich produkty.

Bulgarian company, producing various kinds of 
glue, such as polyvinyl acetate glue, silicone and 
new Eco and vegan glues in different packaging, 

is looking for distributors and shops that sell 
such products or companies which use glue and 
silicone as raw materials for the manufacturing 

of their products.

14/08/2023

BOSK20220809004

Słowacka firma działająca w branży 
kosmetycznej poszukuje nowych partnerów do 
dystrybucji swoich produktów kosmetycznych. 

Oferuje bio olejek arganowy pod własną marką. 
Produkt wykonany i w pełni certyfikowany przez 
marokańskiego producenta. Może być stosowany 
w kilku obszarach przemysłu kosmetycznego nie 

tylko do pielęgnacji urody, ale także jako 
rozwiązanie problemów skórnych. Słowackie 
MŚP poszukuje agentów lub dystrybutorów 
swoich produktów na podstawie umowy 

handlowej.

Slovak company active in the beauty and 
cosmetic industry is looking for new partners to 

distribute their cosmetic product. They are 
offering bio argan oil with their own brand. The 

product is made and fully certified by a 
Moroccan manufacturer. It can be used in 

several cosmetic industry areas not only for 
beauty care but also as a solution for skin 

problems. The Slovak SME is looking for agents 
or distributors of their product via a commercial 

agreement.

08/08/2023


