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Słoweńska firma oferuje rozwój i produkcję
testujących i pomiarowych systemów
elektronicznych do testowania jedno- i
trójfazowych urządzeń przenośnych, maszyn,
spawarek, zestawów rozdzielnic niskiego
napięcia, stacji ładowania EV, instalacji
BOSI20220801036
elektrycznych, PRCD, kabli, przedłużaczy kabli
itp. Firma pragnie poszerzyć swoje portfolio
klientów i poszukuje nowych partnerów
biznesowych poprzez umowy handlowe pomiędzy
przedsiębiorstwami z branży elektronicznej i
innych sektorów.

A Slovenian company is offering development
and manufacturing of testing and measuring
electronic systems for testing single and threephase portable appliances, machines, welding
machines, low voltage switchgear assemblies,
EV charging stations, electrical installations,
PRCDs, cables, cable extensions etc. The
company would like to expand its portfolio of
clients and it is looking for new business
partners through commercial agreements
among enterprises from electronics and other
industries.

31/07/2023

Niemieckie MŚP działające jako agencja
przemysłowa zajmuje się pozyskiwaniem części
dla znanych producentów OEM oraz
kontrahentów Tier 1 niemieckiej branży
motoryzacyjnej i maszyn rolniczych. Obecnie
BRDE20220829001 MŚP poszukuje dostawców części do tokarstwa i
frezowania sprężyn i części do rur giętych.
Głównym celem poszukiwań są dostawcy
europejscy, aby osiągnąć elastyczny łańcuch
dostaw. Docelowym rodzajem współpracy są
umowy handlowe.

A German SME active as industrial agency is
sourcing parts for well known OEM and Tier 1
contractors of the German automotive and
agricultural machinery production. Currently the
SME is looking for suppliers of turning and
milling parts, springs and bent tube parts. The
main focus of the search are European suppliers
to achieve a resilient supply chain. Targeted
type of cooperation are commercial agreements.

28/08/2023

With 10 years of experience in the field
Dzięki 10-letniemu doświadczeniu w handlu
wholesale trade of spare parts and accessories
hurtowym częściami zamiennymi i akcesoriami
for gardening equipment, a Romanian company
do sprzętu ogrodniczego, rumuńska firma z
from Transylvania is willing to enter new
BORO20220818017
Transylwanii chce wejść na nowe rynki i
markets and is looking for Bulgarian, Croatian,
poszukuje firm bułgarskich, chorwackich,
Hungarian and Slovenian companies interested
węgierskich i słoweńskich zainteresowanych
in cooperation based on commercial
współpracą w oparciu o umowy handlowe.
agreements.

23/09/2023

