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BODE20220901018

Firma MNE posiadająca know-how w zakresie 

kompleksowej i precyzyjnej inżynierii 
wytwarzania oferuje swoje usługi w ramach 
umowy handlowej, aby wesprzeć partnera w 

przyspieszeniu wejścia na rynek opracowanych 
technologii. Oferty obejmują: projektowanie pod 

kątem produkcji, projektowanie do kosztów, 

przeprojektowanie w celu redukcji 

masy/kosztów, wytwarzanie komponentów, 
montaż całego produktu lub podzespołów, 

integracja elektroniki, zarządzanie jakością i 
certyfikacja, kompletna konfiguracja łańcucha 

dostaw i Logistyka.

A MNE with knowhow in complex and precise 
manufacturing engineering is offering its 
services under a commercial agreement to 

support partner to accelerate their entry into 
market of developed technologies. The offers 
include: Design for manufacturing, design to 
cost, re-engineering for weight/cost reduction 

purposes, manufacturing of components, 
assembly of whole product or sub-assemblies, 
electronics integration, quality management 

and certification, complete supply chain set-up 
and logistics.

05/09/2023

BOIT20220912016

Włoska firma zajmująca się mikrosejsmicznym 
monitoringiem wszelkiego rodzaju działalności 

przemysłowej, która może wywoływać 
sejsmiczność, oferuje swoje usługi w ramach 

umowy z dostawcą. Dzięki bardzo 

wykwalifikowanemu zespołowi i partnerstwom 
strategicznym szeroki zakres usług będzie 

obejmował: projektowanie sieci sejsmicznych, 

charakterystykę lokalizacji, kalibrację lokalną, 
budowę modelu prędkości, analizę i interpretację 

danych sejsmicznych. Poszukiwani partnerzy 

powinni najlepiej pochodzić z Japonii, Korei 
Południowej, Tajwanu, Indii, Chin.

An Italian company, operating in microseismic 
monitoring of industrial activity of any kind 
that can induce seismicity, offers its services 
under a supplier agreement. Thanks to a very 

skilled team and to strategic partnerships the 
wide range of services will include: seismic 
network design, site characterization, local 

magnitude calibration, velocity model building, 
seismic data analysis and interpretation. The 
sought partners should preferably come from 

Japan, South Korea, Taiwan, India China.

14/09/2023

BOIT20220920018

Ta włoska firma produkuje szeroką gamę 
ręcznie robionych szklanych przedmiotów 

upominkowych oraz szklanych akcesoriów 
wyposażenia wnętrz. Poszukuje usług 

dystrybucji za granicą. Firma sprzedaje swoje 
produkty we Włoszech i za granicą za 

pośrednictwem kanałów cyfrowych, ale po 

pandemii musi zrewidować podejście rynkowe i 

znaleźć nowe kanały handlowe, zwłaszcza 
usługi dystrybucji.

This Italian company produces a wide range of 
handcrafted glass gift items and glass 

furnishing accessories for home decor. It is 
looking for distribution services abroad.The 

company sells its products in Italy and abroad 
through digital channels but after the 

pandemic, it needs to revise the market 

approach and find new commercial channels, 

especially distribution services.

20/09/2023

BOJP20220928002

Japońska firma poszukuje partnerów, którzy 
posiadają głęboką wiedzę na temat przepisów 

unijnych i rządowych. Bardzo pożądane są 

połączenia z małymi lub średnimi szpitalami i 
placówkami medycznymi. Przewidywane 

partnerstwo będzie miało formę umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy 

agencyjnej.

The Japanese company is looking for partners 
that have profound expertise in EU and 

governmental regulations. Connections to small- 

or medium-sized hospitals and medical 
institutions are highly desirable. The 

partnership envisaged will be in the form of a 
distribution services or commercial agency 

agreement.

28/09/2023

BOLT20220902003

Litewska firma jest aktywnym inspektorem ds. 
morskich. Firma ma wieloletnie doświadczenie 

w branży od 2009 roku. Firma może 

zaproponować usługi obejmujące przeglądy 

stanu, przed zakupem, uszkodzenia i naprawy, 
przeglądy stanu właścicieli, dochodzenia 

powypadkowe, ekspertyzy, wodoszczelny test 
integralności itp.

The Lithuanian company is working as an 
active Marine Surveyor. The company has had a 

long experience in the industry since 2009. The 

company can suggest services that included 

condition, pre-purchase, damage, and repair 
surveys, owners' Condition Surveys, casualty 
investigations, expertise, watertight Integrity 

test and etc.

02/09/2023

BOLT20220914014
Litewska firma oferuje inwestorom 
zagranicznym 4 HEKTARY TERENU 

PRZEMYSŁOWEGO Z LOKALIZACJAMI W WILNIE.

A Lithuanian company is offering 4 HECTARES 
INDUSTRIAL TERRITORY BASED IN VILNIUS for 

foreign investors usage. 
19/09/2023



BORO20220907011

Rumuńskie MŚP z zachodu kraju specjalizujące 
się w usługach mechanicznych i elektronicznych 
dla rozwoju produktu poszukuje partnerów na 

rynkach międzynarodowych do długoterminowej 
współpracy w ramach umów podzlecenia.

SME based in west Romania specialized in 
mechanical and electronics’ services for product 

development is looking for partners on the 
international market for long term services and 

outsourcing agreements.

13/09/2023

BRUA20220901007

Ukraiński projekt, który tworzy centrum 
szkoleniowo-produkcyjne do szkolenia 

specjalistów w zakresie naprawy i montażu 
mebli, produkcji modułów do tymczasowego 

mieszkania, poszukuje partnerów do 
zorganizowania wspólnej produkcji.

Przedsiębiorstwo zlokalizowane w regionie 
kijowskim, projekt ma początkowo objąć dwa 

duże regiony dotknięte wojną: region kijowski i 
charkowski. Projekt zapewni klientom 

kompleksowe usługi w zakresie naprawy, 
montażu mebli, zakupu akcesoriów meblowych 

oraz całego sprzętu niezbędnego do życia.

Ukrainian project which creates a training and 
production center for the training of specialists 

in the repair and assembly of furniture, the 
production of modules for temporary housing, is 

looking for partners to organize joint 
production. The company is located in the Kyiv 
region, the project plan to initially cover two 

large regions affected by the war: Kyiv and 
Kharkov regions. Project will provide customers 

with comprehensive services for the repair, 
assembly of furniture, acquisition of furniture 

accessories and all the equipment necessary for 

life.

01/09/2023


