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BRSE20230222009

Szwedzka organizacja charytatywna działająca 

na rzecz praw dzieci poszukuje nowych 

dostawców zlokalizowanych w Europie do 

produkcji papierowych przypinek do kwiatów i 

trzech innych podobnych produktów, które co 

roku pojawiają się w nowej wersji kolorystycznej. 

Organizacja charytatywna jest gotowa do 

zawarcia umowy z dostawcą i szuka 

długoterminowych relacji z niezawodnymi 

dostawcami, którzy mogą obsługiwać duże ilości 

produktów wytworzonych przez człowieka i mają 

doświadczenie w pakowaniu i logistyce. 

Dostawca jest prawdopodobnie aktywny na rynku 

upominków.

A Swedish charity and children's rights 

organisation is looking for new suppliers located 

in Europe to produce paper flower pins and three 

other similar products that come in a new colour 

version every year. The charity is ready to enter 

into a supplier agreement and are looking for 

long-term relationships with reliable suppliers 

that can handle big quantities of man-made 

products and that have experience with packing 

and logistics. The supplier is probably active in 

the gift market.

22/02/2023

BOIT20230223008

Jedna z wiodących włoskich firm poligraficznych, 

przetwórczych i wydawniczych jest 

zainteresowana nawiązaniem kontaktu z 

agentami i pośrednikami, którzy mogą 

wprowadzić usługi poligraficzne do klientów na 

rynku francuskim i pozyskać dla firmy nowe 

zlecenia

One of the most leading Italian printing, paper 

converting and editorial companies is interested 

in getting in touch with agents and 

intermediaries who can introduce printing 

services to customers in the French market and 

get the company new orders

23/02/2023

BORO20230109004

Główną działalnością firmy jest produkcja 

opakowań i toreb biodegradowalnych, które 

można dostosować do potrzeb klienta. Możliwość 

zawarcia umowy handlowej zgodnej z unijnymi 

zasadami handlu.

Minimalna zamawiana ilość, wymagane 

specyfikacje, warunki transportu i płatność 

zostaną ustalone za obopólną zgodą.

 The main activity of the company is the 

production of packaging and biodegradable bags 

that can be customized according to client 

specifications. 

01/02/2024

BOUA20230206030

Ukraińskie przedsiębiorstwo zajmujące się 

produkcją opakowań do różnych produktów od 

ponad 20 lat, posiadająca czeskiego właściciela, 

produkuje opakowania do żywności, w 

szczególności pudełka na wyroby piekarnicze, 

wędliny, nabiał, owoce i warzywa oraz oferuje 

usługi recyklingu tworzyw sztucznych.

Ukrainian enterprise has been in business of the 

package production for various products for 

more than 20 years. Now the Company is owned 

by 100% foreign capital (Czech Republic). 

Company's main activity is the manufacture of 

food packaging products, in particular boxes for 

bakery products, meat products, dairy products, 

fruit and vegetables, as well as plastic recycling.

06/02/2024

BOUA20230224019 

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w 

produkcji worków polipropylenowych, Big-Bagów, 

FIBC, Q-Bagów, toreb ogrodowych oraz innych 

rodzajów opakowań.

Przedsiębiorstwo znajduje się w obwodzie 

wołyńskim.

Firma poszukuje partnerów handlowych do 

sprzedaży produktów.

The Ukrainian enterprise specializes in the 

production of polypropylene bags, Big-Bags, 

FIBC, Q-Bags, garden bags and other types of 

packaging.

The enterprise is located in the Volyn region.

The company is looking for business partners to 

sell products.

24/02/2024

BOUA20230224019

Ukraińskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w 

produkcji worków polipropylenowych, Big-Bagów, 

FIBC, Q-Bagów, toreb ogrodowych oraz innych 

rodzajów opakowań. Przedsiębiorstwo znajduje 

się w obwodzie wołyńskim. Firma poszukuje 

partnerów handlowych do sprzedaży produktów.

The Ukrainian enterprise specializes in the 

production of polypropylene bags, Big-Bags, 

FIBC, Q-Bags, garden bags and other types of 

packaging. The enterprise is located in the Volyn 

region. The company is looking for business 

partners to sell products.

24/02/2024



BOUA20230228026 

Ukraiński producent zrównoważonych butelek 

plastikowych poszukuje agentów na umowę 

agencyjną oraz partnerów w ramach umowy 

produkcyjnej. Firma oferuje asortyment butelek 

do artykułów spożywczych i niespożywczych. Ma 

również gotowość do zamawiania i produkcji 

produktów marek własnych lub 

niestandardowych części z tworzyw sztucznych 

na dostarczonych formach lub bez nich.

The Ukrainian sustainable manufacturer of 

plastic bottles is looking for agents under a 

commercial agency agreement and partners in 

the framework of a manufacturing agreement. 

The company offers a product range of bottles 

for food and non-food products. Also, it has the 

willingness to order and manufacture private 

label products or custom plastic parts upon the 

provided forms or without it.

28/02/2024


