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A Spanish manufacturer company, specialized
in developing electric heating solutions,
launches a solar storage heater that utilises the
energy surplus from photovoltaic selfconsumption installations. This solution is
capable of detecting the surplus from
photovoltaic self-consumption installations and
distributing the energy intelligently among the
various storage heaters installed in the
household. The company is looking for
worldwide distributors.

07/09/2023

MŚP ma już ugruntowaną pozycję na
francuskim rynku jądrowym. Jej rozwiązanie
The SME is already well established on the
dedykowane do gospodarki odpadami
French nuclear market. Its solution dedicated to
promieniotwórczymi pozwala w prosty i
nuclear waste management tracks radioactive
bezpieczny sposób śledzić odpady
waste in a simple and secure way between
promieniotwórcze pomiędzy składowiskami lub
storage or treatment sites, using the Radioskładowiskami, wykorzystując technologię
Frequency Identification technology (RFID, a
identyfikacji radiowej (RFID, technologia
contactless technology).The company already
bezkontaktowa). Firma sprzedała już pierwszy sold a first project in the United Kingdom and
projekt w Wielkiej Brytanii i ma na celu dalszy aims to develop further its business (prospects
rozwój swojej działalności (perspektywy już
already identified below).Direct contacts or an
zidentyfikowane poniżej). Poszukuje się
intermediary to develop the UK market is
bezpośrednich kontaktów lub pośrednika w
sought
rozwoju rynku brytyjskiego.

15/09/2023

Francuska firma projektująca, rozwijająca i
French company that designs, develops and
produkująca urządzenia jednocześnie
manufactures devices which simultaneously
oczyszczające powietrze i dezynfekujące
purify air and disinfect surfaces, 24/24, safely,
BOFR20220902009 powierzchnie, 24/24, w sposób bezpieczny, w
in the presence of human beings, seeks
obecności ludzi, poszukuje dystrybutorów w
distributors in Europe as well as partners for a
Europie oraz partnerów do umowy produkcyjnej
manufacturing or a supplier agreement.
lub dostawcy.

02/09/2023

Ta włoska firma oferuje rozwiązania w zakresie
usług środowiskowych o dużym wpływie
This Italian company offers environmental
społecznym: ponowne zalesianie, tworzenie
services solutions with high social impact:
lasów korporacyjnych, kompensacja emisji
reforestation, enterprise forest creation, carbon
dwutlenku węgla, ocena cyklu życia (LCA) i
offsetting, life cycle assessment (LCA) and
BOIT20220901013
analiza śladu węglowego (CFP), wsparcie
carbon footprint (CFP) analysis, sustainability
strategii zrównoważonego rozwoju i
and communication strategies support. They are
komunikacji. Poszukują podmiotów prywatnych
looking for private entities working as
pracujących jako partner dystrybucyjny w
distribution partner in Spain.
Hiszpanii.

15/09/2023

Hiszpańska firma producencka, specjalizująca
się w opracowywaniu rozwiązań z zakresu
ogrzewania elektrycznego, wprowadza na rynek
solarny podgrzewacz akumulacyjny, który
wykorzystuje nadwyżkę energii z instalacji
fotowoltaicznych na własny użytek. Rozwiązanie
BOES20220519006 to jest w stanie wykryć nadwyżkę z instalacji
fotowoltaicznych o własnym poborze energii i
inteligentnie rozdzielić energię pomiędzy
różnymi grzejnikami akumulacyjnymi,
zainstalowanymi w gospodarstwie domowym.
Firma poszukuje dystrybutorów na całym
świecie.
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