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A small Slovak technological company, the
producer of balance weights, is looking for a
Mała technologiczna firma słowacka, producent
zinc alloy supplier. The alloy must be designed
odważników wagowych, poszukuje dostawców
for pressure die casting. The Slovak company
BOSK20220810001 stopów cynku. Stop winien być zaprojektowany
plans to use the zinc alloy in manufacturing of
do odlewania ciśnieniowego. Firma zawrze z
balance weights. They would prefer a
dostawcami stopu umowę outsoursingu.
cooperation via outsourcing - the partner
should be supplying the alloy.

10/08/2023

Lithuanian manufacturing company specializing
Litewska firma produkcyjna specjalizująca się w
in the CNC (computer numerical control) is
obróbce CNC poszukuje długoterminowych
looking for long-term partners to ensure their
partnerów. Oferuje obróbkę płyt drewnianych, z
long-term satisfaction. The company specializes
poliwęglanu, pianek, wiercenia żelkotów z
BOLT20220811001
in wood boards, polycarbonate, foams, and
włókna szklanego FRP/GRP (tworzywa zbrojone
FRP/GRP gelcoat plastic fiberglass milling. Also,
włóknem szklanym). Ponadto oferuje obróbkę
metal parts manufacturing with CNC milling,
CNC części metalowych, cięcie laserem, zginanie
laser cutting, marking, bending, and vibratory
i czyszczenie wibracyjne.
cleaning.

11/08/2023

Polska niewielka firma specjalizuje się w
A Polish small company specializes in
produkcji precyzyjnych detali i części maszyn z
production of precise details and machine parts
metalu i tworzywa sztucznego. W portfolio
made of metal and plastic. The portfolio
znajdują się implanty kręgosłupa wykonane z
comprises spine implants made from titanium
tytanu lub części samochodowe wykonane ze
or automotive parts made of steel or plastic.
stali lub tworzywa sztucznego. Firma może
The company can design customized products
BOPL20220822004
zaprojektować produkty na zamówienie
made of various materials according to clients’
wykonane z różnych materiałów zgodnie z
needs. Manufacturing capacity is offered to
potrzebami klientów. Możliwości produkcyjne
branch partners in the European countries.
oferowane są partnerom branżowym w krajach
Collaboration based on the outsourcing,
europejskich. Rozważana jest współpraca w
subcontracting and manufacturing agreements
oparciu o umowy outsourcingowe,
is considered.
podwykonawcze i produkcyjne.

21/08/2023

A Ukrainian company, with almost 20 years of
experience, seeks producers and suppliers of
ferro silico manganese in order to establish
distribution agreements. The SME wants to
expand its portfolio and would like to sign
distribution services agreement with relevant
manufacturers.

12/08/2023

Ukraińska i działająca na całym świecie firma
A Ukrainian and globally active company is a
jest producentem wlewków tytanowych
producer of titanium ingots used in aerospace
stosowanych w przemyśle lotniczym, energetyce
industry, power industry and desalination,
i odsalaniu, przemyśle chemicznym,
chemical industry, ocean civil engineering, civil
budownictwie lądowym i wodnym,
BOUA20220813002
engineering and construction, motor industry,
budownictwie, motoryzacji, motocyklach,
motorcycle industry, medical, sports and daily
medycynie, sporcie i artykułach codziennego
necessities. The manufacturer invites
użytku. Producent zaprasza do współpracy na
cooperation on the basis of a manufacturing or
podstawie umowy produkcyjnej lub
distribution agreement.
dystrybucyjnej.

12/08/2023

BOUA20220813001

Ukraińska firma z prawie 20-letnim
doświadczeniem poszukuje producentów i
dostawców żelazokrzemomanganu w celu
zawarcia umów dystrybucyjnych. MSP chce
poszerzyć swoje portfolio i chciałby podpisać
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z
odpowiednimi producentami.

