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BOCZ20220907018

Czeski instytut badawczy opracował bioprodukt 
składający się z dwóch naturalnych biośrodków, 

które łączą ich działanie w celu ochrony 
kwiatów i roślin przed pasożytami glebowymi, 

zwłaszcza przed muchówkami. Wynalazek działa 
tylko w podłożu i nie jest wchłaniany przez 

roślinę ani warzywo. Ten naturalny produkt jest 

trwały i nadaje się do rolnictwa ekologicznego i 
ekologicznego ogrodnictwa w domu. Instytut 

badawczy poszukuje producentów, którzy mogą 
sprzedawać produkt na licencji.

A Czech research institute has developed a 
bioproduct consisting of two natural bioagents 
that combines their effects to protect flowers 

and plants from soil parasites, especially fungus 
gnats. The invention acts only in the substrate 
and is not absorbed by the plant or vegetable. 

This natural product is long-lasting and suitable 

for organic farming and organic gardening at 
home. The research institute is looking for 
manufacturers who can market the product 

under licence.

07/09/2023

BOCZ20220921003

Czeski producent tekstyliów sprawia, że tekstylia 
są okrągłe i zrównoważone dzięki nowym 

materiałom z kukurydzy, bawełny z recyklingu 
lub odpadów oceanicznych. Firma ma o 98% 
niższy poziom wody i o 86% mniejszy ślad 

węglowy w porównaniu do konwencjonalnych 
ubrań. Oferuje markom modowym i firmom 
używającym odzieży korporacyjnej tkaniny 

cyrkularne oraz finalne produkty odzieżowe. 
Produkcja odbywa się w Czechach i Niemczech. 
Posiada certyfikaty OEKO-Tex, GRS i ISO. Firma 
oferuje umowę dostawcy, gdzie czeski partner 

jest w stanie dostarczyć zagranicznemu 
partnerowi tekstylia i produkty z niego.

Innym rodzajem oferowanej współpracy jest 
umowa handlowa, w której czeski klient szuka 
pośrednika lub dystrybutora marki wśród firm 

tekstylnych.

A Czech textile manufacturer makes textile 
circular and sustainable with new materials 
from corn, recycled cotton or ocean waste. 

Company has 98% lower water and 86% lower 
carbon footprint compared to conventional 

clothes. It offers circular fabrics as well as final 
garments products to fashion brands and 
companies using corporate clothing. The 

production takes place in the Czech Republic 
and Germany. It is OEKO-Tex, GRS and ISO 

certificated.company offer supplier agreement, 
where the Czech partner is able to supply 

foreign partner with textiles and products from 
it.

Another type of cooperation offered is 
commercial agreement, where the Czech client 
is looking for an agent or distributor of the 

brand among textile 

21/09/2023

BOIT20220928014 

Włoska firma stworzyła produkty używane do 
zwalczania bakterii i wirusów. Stworzono 

kluczowe produkty: funkcjonalny nawóz do 
ochrony nasion i roślin, funkcjonalny 
dowymieniowy produkt lawendowy do 

zwalczania zapalenia sutków u krów mlecznych; 

funkcjonalny lakier do ochrony przeciw 
patogenom do szpitali itp. Firma szuka 

partnerów do reprezentowania jej produktów na 
rynku globalnym i chciałaby nawiązać 

współpracę ze sprzedawcami na zasadzie 
umowy dystrybucyjnej.

This Italian company has created products used 
in bacterial and viral problems. Key products 
were created: functional fertilizers to protect 
seeds and plants; a functional intramammary 

lavender to eradicate the problem of mastitis in 
dairy cows; a functional enamel to defend 

against pathogenic organisms for hospitals and 
more. This company is looking for partners to 

represent its products in the global market and 
would like to enter into distribution agreements 

with wholesalers.

28/09/2023

BRAT20220927016

Austriacki klient będący firmą handlową 
zajmującą się głównie e-commerce (B2C) 
poszukuje dostawcy mydeł naturalnych do 

włosów z krajów europejskich. Wielkość mydła 
powinna wynosić od 50 do 80 gramów (różne 

naturalne zapachy), mile widziane byłoby 
opakowanie.

Firma produkcyjna powinna spełniać 
następujące wymagania: wysoka jakość 
producenta, prototyp przed pierwszym 

zamówieniem, szybka realizacja i dostawa, 
długoletni partner.

The Austrian client which is a trading company 
mainly working in e-commerce (B2C) is looking 

for a supplier of natural hair soaps from 
European countries. The soap size should be 
between 50 - 80 grams (open for different 

natural scents) and branded packaging would be 
preferred.

The producing company should meet following 
requirements: high quality producer, prototype 

before first order, fast implementation and 
delivery, long time partner.

28/09/2023


