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BOBA20220907006

Firma z Bośni i Hercegowiny zajmuje się 

handlem hurtowym oraz pośrednictwem w 

sprzedaży produktów z Bośni do krajów Unii 

Europejskiej, a także dystrybucją i sprzedażą 

produktów z Unii Europejskiej do Bośni i 

Hercegowiny. Firma jest zainteresowania 

kontaktem z partnerami biznesowym, którzy 

potrzebują dostaw towarów z Bośni i 

Hercegowiny do UE. Ponadto są szczególnie 

zainteresowani nawiązywaniem kontaktów z 

partnerami biznesowymi, którzy chcą umieścić 

swoje produkty na rynku bośniackim.

Company from Bosnia and Herzegovina is 

dealing with wholesale trade and mediation in 

the sale of products from Bosnia to European 

Union countries, as well as distribution and sale 

of products from the European Union to Bosnia 

and Herzegovina.They are interested in 

connecting with business partners who need 

supply of goods from Bosnia and Herzegovina to 

the EU. Also, they are particularly interested in 

connecting with business partners who want to 

place their products on the Bosnian market.

22/09/2023

BOES20220916013

Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w 

branży oferuje kompleksową, specjalistyczną 

usługę doradczą polegającą na wyszukiwaniu i 

selekcji prowizyjnych agentów sprzedaży w 

Hiszpanii i na innych rynkach europejskich. 

Świadczona usługa ma na celu znalezienie i 

przyciągnięcie najbardziej odpowiednich 

kandydatów poprzez wybór agentów sprzedaży 

spośród tych profesjonalistów, którzy już dzwonią 

do potencjalnych klientów firmy w ramach umów 

agencyjnych.

The Spanish firm offers an experienced, 

comprehensive, specialist consultancy service 

consisting on the search and selection of 

commission-based sales agents in Spain and 

other European markets. The service provided is 

designed to find and attract the most adequate 

candidates by selecting sales agents among 

those professionals that are already calling on 

the company’s potential clients, under 

commercial agency agreements.

19/09/2023

BORO20220816002

Rumuńska agencja rozwoju pomaga firmom z 

branży technologii immersyjnych (zarówno start-

up'om, jak i funkcjonującym MŚP) we wzroście 

ich biznesu. Głównym celem firmy jest 

identyfikacja potencjalnych klientów, rozwijając 

związki biznesowe i znajdując nowe projekty dla 

ich partnerów. Firma poszukuje 

międzynarodowych partnerów stosujących 

technologie immersyjne w różnych przemysłach 

w celu pomocy im w sprzedaży w oparciu o 

umowy handlowe i podzlecenia.

The Romanian business development agency 

helps immersive technology companies (both 

start-ups and established SMEs) grow their 

business. The main focus of the Transylvanian 

company is identifying potential clients, 

developing business connections and finding new 

projects for their partners. The company is 

looking for international partners that use 

immersive tech in various industries in order to 

help them expand their sales, under commercial 

and outsourcing agreements.

12/09/2023


