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BOBA20220923002

Firma tekstylna z Bośni i Hercegowiny zajmuje 

się produkcją tekstyliów, produkcją odzieży 
roboczej oraz produkcją pozostałej odzieży i 

dodatków. Firma zajmuje się produkcją odzieży 
roboczej dla kobiet i mężczyzn, artykułów 

wyposażenia wnętrz oraz pościeli. Produkuje 

również wysokiej jakości mundury medyczne, 

maski ochronne na twarz i kombinezony 

ochronne przy użyciu nowej, inteligentnej 
technologii. Firma jest zainteresowana umową o 

świadczenie usług dystrybucyjnych, ofertami 
joint venture oraz 

podwykonawstwem/outsourcingiem.

A textile company from Bosnia and Herzegovina 
deals with manufacture of textiles, manufacture 

of work wear, and manufacture of other 
wearing apparel and accessories. The company 

produces work clothes for women and men, 

home decor and bedding. It also produces high 

quality medical uniforms, protective face masks 

and safety suits while using new smart state of 
the art technology. The company is interested in 

distribution services agreement, offers joint 
venture, and subcontracting/outsourcing.

26/09/2023

BOCZ20220920017

Czeska firma opracowała unikalną, zgłoszoną 
do opatentowania metodę platerowania lekkich 

płaskich materiałów tekstylnych i obecnie 
produkuje przede wszystkim włókniny 

poliestrowe metalizowane miedzią, ale nie tylko. 
Obrobione materiały tekstylne służą do ochrony 
przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 

zapewniają lepszą przewodność i ochronę 
przeciwdrobnoustrojową, a także odbijają 

promieniowanie IR. Firma poszukuje partnerów 
z różnych sektorów, którzy chcieliby ulepszyć 

swoje produkty za pomocą tego nowatorskiego 

komponentu w ramach handlu

The Czech company has developed an unique, 
patent pending method of plating low weight 
flat textile materials and now manufactures 

primarily nonwoven polyesters metallized with 

cooper but not only. The treated textile 
materials serve to protect against 

electromagnetic radiation, provide better 

conductivity and antimicrobial protection and 
also reflect IR radiation. The company seeks 

partners from various sectors that would like to 
improve their products with this novel 

component under commercia

20/09/2023

BOGR20220407019

Ambitna marka start-up z Grecji, która 
opracowuje innowacyjną odzież rekreacyjną i 

nocną, poszukuje długoterminowej współpracy z 
przedstawicielami handlowymi.

Ambitious start-up brand from Greece that 
develops innovative leisure and sleepwear 

apparel is looking for long-term partnerships 
with commercial representatives.

23/09/2023

BOHR20220907008

Chorwackie gospodarstwo rodzinne, które 
produkuje tradycyjne i stylowe, ręcznie robione 

torby na zakupy i torby na zakupy z dzianiny 

typu cattail, które pomagają chronić środowisko 
i mogą być używane na każdą okazję, poszukuje 

dystrybutorów w całej Europie. 

A Croatian family farm that produces 
traditional but stylish, handmade shopping 

bags and cattail-knitted tote bags, which help 
preserve the environment and can be used on 

any occasion, is looking for distributors all over 
Europe. The family farm wishes to cooperate 

under a commercial agreement.

08/09/2023

BOJP20220922003

Japońska firma z ponad półwiecznym 
doświadczeniem w produkcji koronek 

dziewiarskich zamierza rozszerzyć swoją 
obecność na rynku UE. Firma dostarcza 

niestandardową kurtynę z izolacją termiczną, 

która jest popularna na rynku krajowym ze 
względu na swoje właściwości izolacyjne, a 

jednocześnie nie zaciemnia w pełni przestrzeni 
wewnętrznej. Chcą zawrzeć umowę o 

świadczenie usług dystrybucyjnych z partnerem 

z UE, który ma kanały sprzedaży na rynek 
gospodarstw domowych i obiektów użyteczności 

publicznej.

A Japanese company with over half a century of 

experience in the knitting lace manufacture is 
looking to expand its market presence in the 

EU. The company provides a thermal insulated 
custom curtain, which is popular in its domestic 
market for its insulating ability while not fully 

darkening the indoor space. They are looking to 
engage in a distribution services agreement 

with an EU partner that has sales channels to 
the household market and public facilities.

22/09/2023


