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BOCZ20220901008

Czeska firma opracowała i sprzedała ponad 650 
jednostek do naprawy nawierzchni asfaltowych 
w gminach czeskich, słowackich i węgierskich. 
Urządzenia zapewniają tanią, szybką i wysokiej 

jakości naprawę powierzchni. Przedsiębiorstwo 
poszukuje niemiecko-austriackich firm o 

ugruntowanej pozycji na rynku gmin, 

zainteresowanych dystrybucją tych urządzeń.

The Czech company developed and sold more 
than 650 units for repair of asphalt surfaces in 

Czech, Slovak and Hungarian municipalities. 
The units provide low-cost, quick, and high-

quality repair of the surfaces. They are looking 
for German/Austrian companies, well-

established on municipality market, with 

interest in distribution of these units. 

01/09/2023

BODE20220921005

Niemiecka firma jest liderem technologicznym i 

rynkowym w zakresie specjalnych jastrychów 
cementowych i systemów jastrychów szybkich. 

Dodatki do jastrychu są produktami neutralnymi 
dla klimatu i przynoszą znaczne skrócenie czasu 

budowy. W celu dalszej ekspansji firma 

poszukuje dystrybutorów takich jak kupcy 
budowlani i firmy budowlane w całej Europie.

A German company is technology and market 
leader in the field of cementitious special 

screeds and rapid screed systems. The screed 
additives are climate-neutral products and 

bring a significant reduction of construction 
time. For further expansion, the company is 

looking for distributors such as builders’ 
merchants and construction companies across 

Europe.

21/09/2023

BOEE20220921011

Ta estońska firma z 20-letnim doświadczeniem 
jako jedyna w krajach bałtyckich produkuje 

okna, drzwi i fasady z PVC, drewna, drewna i 

aluminium oraz aluminium w jednej fabryce. 
Poszukują dystrybutorów (klienci detaliczni) i 

agentów (największe firmy budowlane), ale 
także oferują umowy produkcyjne i 
outsourcingowe oraz możliwości 

podwykonawstwa.

This Estonian company with 20 years of 
experience is the only one in Baltics who makes 
PVC, wood, wood-aluminium and aluminium 

windows, doors and facades in one factory. 
They are looking for distributors (retail 

customers) and agents (largest construction 
companies), but also offering manufacturing 

and outsourcing agreement a s well as 

subcontracting opportunities.

21/09/2023

BOES20220425025

Hiszpańska firma opracowała i opatentowała 

technologię mieszania na mokro do produkcji 
filamentów hybrydowych o właściwościach 

użytkowych do druku 3D. Zapewnia znacznie 
większą trwałość, ze względu na niskie zużycie 

energii i zero odpadów, co pozwala na 

wykorzystanie zaawansowanych włókien do 
różnych zastosowań. Firma poszukuje 

możliwości podpisania umów handlowych.

The Spanish company has developed a patented 

technology, based on wet mixing, for the 
manufacturing of hybrid filaments with 

functional properties for 3D printing. It provides 
significantly higher sustainability, because of 
its low energy consumption and zero waste 

allowing the use of advanced filaments in a 
wider range of applications. The company is 

looking for commercial agreements.

07/09/2023

BOJP20220907001

Japoński producent odpływów i syfonów z 
tworzyw sztucznych poszukuje partnerów na 

terenie UE, zwłaszcza w Niemczech i we 
Włoszech w celu podpisania umów na 

świadczenie usług dystrybucyjnych. Oferowane 
przez firmę produkty odwadniające są 

produkowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb 

klienta oraz zaoferowaniu najwyższej trwałości 
na rynku, na którym większość konkurentów 

koncentruje się na obniżeniu kosztów. Firma 
oferuje rozwiązania na najwyższym poziomie 

dostępnym na rynku.

A Japanese manufacturer of plastic drainage 

fittings and drain traps is looking for partners 
in the EU, especially in Germany and Italy. They 

wish to engage in distribution services 

agreements. The drainage parts offered by the 
company aim to achieve high customer 

satisfaction and durability in a market where 
most competitors’ main focus is to cut on costs. 
They wish to pro-actively work with EU partners 

and offer a high-end alternative in a stagnant 
market. This profile targets EU only.

07/09/2023



BOJP20220907002

Japoński producent odpływów i syfonów z 
tworzyw sztucznych poszukuje partnerów na 

terenie UE, zwłaszcza w Niemczech i we 
Włoszech w celu podpisania umów na 

świadczenie usług podwykonawstwa. Oferowane 
przez firmę produkty odwadniające są 

produkowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb 
klienta oraz zaoferowaniu najwyższej trwałości 
na rynku, na którym większość konkurentów 

koncentruje się na obniżeniu kosztów. Firma 
oferuje rozwiązania na najwyższym poziomie 

dostępnym na rynku.

A Japanese manufacturer of plastic drainage 

fittings and drain traps is looking for partners 
in the EU, especially in Germany and Italy. They 
wish to engage in license and manufacturing 
agreements. The drainage parts offered by the 

company aim to achieve high customer 

satisfaction and durability in a market where 
most competitors’ main focus is to cut on costs. 
They wish to pro-actively work with EU partners 

and offer a high-end alternative in a stagnant 
market. This profile targets EU only.

07/09/2023

BOUA20220905007

Ukraińska firma jest producentem różnego typu 
aluminiowych okien i drzwi. Poszukuje 

partnerów w Europie i poza nią do zawarcia 
umów handlowych.

The Ukrainian Company - manufacturer of 
different types of aluminum windows and doors 
is looking for partners in Europe and beyond for 

cooperation under Commercial Agreement

08/08/2023


