Nr oferty

Treść oferty (summary)

Treść ofert (ang)

Data ważności

Japoński producent innowacyjnego sprzętu
ogrodniczego poszukuje partnera w UE w
postaci usług dystrybucyjnych i umów
agencyjnych. Firma jest jednym z wiodących
producentów sprzętu ogrodniczego o dużym
BOJP20220922004
zasięgu, takiego jak sekatory, z których
korzystają głównie profesjonaliści. Szukają
partnerów, którzy mogą pomóc im w
rozszerzeniu ich obecności na rynku UE i mają
nadzieję na nawiązanie wzajemnie korzystnych,
długoterminowych partnerstw.

A Japanese producer of innovative gardening
equipment is seeking a partner in the EU in the
form of distribution services and commercial
agency agreements. The company is one of the
leading manufacturers of long-reach gardening
equipment, such as pruners and branch
secateurs which is mainly used by professionals.
They are looking for partners that can help
them expand their presence in the EU market,
and are hoping to establish mutually beneficial
long-term partnerships.

22/09/2023

Firma jest częścią grupy firm z Łotwy,
produkującej komponenty do innowacyjnego,
niskotemperaturowego systemu promiennika
kapilarnego do ogrzewania i chłodzenia wody.
BOLV20220907010
System Hydrokapillare jest kompatybilny z
pompami ciepła jako źródłem energii i
współpracuje z temp. +25-32C w trybie grzania.
Firma poszukuje dystrybutorów systemu
Hydrokapillare w Europie i za granicą.

The company is part of the group of companies
which produce in Latvia the components for the
innovative low-temperature radiant water
capillary system for heating and cooling. The
Hydrokapillare system is highly compatible with
the heat pumps as an energy source and it
works with the temperature +25-32C in heating
mode. The company is looking for the
distributors of Hydrokapillare system in Europe
and in other countries as well.

Ukraiński zakład specjalizujący się w mało i
średnioseryjnej produkcji odlewów z żeliwa
szarego, niskostopowego i wysokostopowego, w
BOUA20220707023
tym grafitu wermikularnego i sferoidalnego
różnych gatunków, oferuje usługi odlewnicze i
produkcyjne.

Ukrainian plant specializing in small and
medium batch production of castings from
gray, low-alloy and high-alloy iron, including
vermicular and spheroidal graphite of various
grades offers casting and production services.
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