Nr oferty

Treść oferty (summary)

Treść oferty (ang)

Data ważności

Grecki producent polepszaczy gleby,
A Greek producer of soil enhancers made from
produkowanych metodą naturalnego
the natural treatment of organic waste through
BOGR20220803008 przetwarzania odpadów organicznych w procesie an organic composting process seeks partners
kompostowania organicznego, poszukuje
for distribution and commercial agency
partnerów dystrybucyjnych i handlowych.
agreements.

02/08/2023

Sycylijska firma rolno-spożywcza, specjalizująca
Sicilian agrifood company, specialized in the
się w produkcji wysokiej jakości kaszy manny,
production of high-quality semolina, beer, and
BOIT20220803023
piwa i pszenicy, poszukuje partnera w celu
wheat, seeks partner to establish a long-lasting
nawiązania współpracy w ramach umowy
cooperation under a distribution agreement.
dystrybucyjnej.

02/08/2023

The Austrian research company invented a
Austriacka firma badawcza wynalazła specjalną
special agricultural seed treatment for the
rolniczą zaprawę nasion do powlekania nasion
coating process of legumes (beans) seeds. This
roślin strączkowych (fasoli). Proces ten odbywa
process happens by the addition of the Rhizobia
się poprzez dodanie bakterii Rhizobia
(Rhizobium leguminosarum Biovar viceae)
(Rhizobium leguminosarum Biovar viceae),
bacterium which has the positive effect of
która ma pozytywny wpływ na znaczne
BOAT20220801006
increasing the harvest of the plants
zwiększenie plonów roślin.
significantly.

31/07/2023

Firma jest zainteresowana współpracą z
The company is interested in a partnership with
przedsiębiorcami z segmentu produkcji
companies in the seed production segment or
nasiennej lub innymi odpowiednimi partnerami
other suitable distribution partners of
dystrybucyjnymi produktów rolnych.
agricultural products.
Austriacka firma będąca globalnym zakładem
An Austrian company which is a global
produkcyjnym i handlowym dla wielu różnych
producing and trading establishment for many
surowców mineralnych i specjalności do
different mineral resources and specialties to be
BOAT20220801008 wykorzystania w rolnictwie, przemyśle i ochronie
used in agriculture, industry and environment
środowiska poszukuje europejskich partnerów w
sectors seeks European partners under a
ramach umowy o świadczenie usług
distribution service agreement.
dystrybucyjnych.

31/07/2023

Firma jest jednym z liderów produkcji nasiennej The company is one of Poland's leaders in seed
w Polsce. Hodują własne zboża i nasiona i
production. They grow their own cereal and
wykorzystują je do produkcji wysokiej jakości
seeds and use them to produce high-quality
BOPL20220819015
paszy dla dzikich ptaków w postaci nasion,
wild bird feed in the form of seeds, seed mixes
mieszanek nasion jako przekąsek z nasion
as seed-fat snacks. They are looking for
tłuszczu. Firma poszukuje dystrybutorów oraz
distributors as well as manufacturing
umów produkcyjnych pod marką klienta.
agreements under customers' label.

18/08/2023

Włoskie MŚP, które może pochwalić się portfolio
ponad 50 opatentowanych produktów
biotechnologicznych skierowanych do sektora
rolnictwa i hodowli (takich jak nawozy
BOIT20220804005
organiczne), pragnie rozszerzyć swoją
działalność w wybranych krajach UE (począwszy
od Danii, Francji, Niemiec) i poszukuje
dystrybutorów z doświadczeniem technicznym w
wyżej wymienionych sektorach.

28/08/2023

Italian SME boasting a product portfolio of over
50 biotechnological patented products aimed at
the agriculture and farming sectors (such as
organic fertilizers), wishes to expand its
business in selected EU countries (starting from
Denmark, France, Germany) and is looking for
distributors with technical expertise in the
above-mentioned sectors.

