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BOES20230221017

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji 
i dystrybucji ekologicznych środków rolniczych 
wykorzystywanych jako bionawozy poszukuje 

nowych partnerów zainteresowanych umowami 

handlowymi. Produkty oparte są na 
mikroorganizmach takich jak mikoryza, bakterie 

i trichoderma.

A Spain based company, specialized in the 
production and distribution of organic 

agricultural inputs used as biofertilizers, is 
searching for new partners interested in 

commercial agreements. The products are based 
on microorganisms such as mycorrhiza, bacteria 

and trichoderma.

21/02/2023

BOES20230222021

Hiszpańska firma, posiadająca ponad 200-letnie 
doświadczenie w sektorze rolniczym, zajmująca 
się głównie produkcją i marketingiem środków 
produkcji rolnej o wysokiej wartości dodanej, 

oferuje produkty takie jak nawozy kompleksowe 

granulowane, nawozy płynne oraz 
biostymulatory. Firma od 2000 roku obecna jest 
również w branży ogrodniczej. Firma poszukuje 

wyłącznych dystrybutorów do komercyjnego 
rozwoju tych produktów w kraju docelowym.

A Spanish company, with more than 200 years 
of experience in the agricultural sector, mainly 
dedicated to the production and marketing of 

agricultural inputs with high added value, 
offers product such as granulated complex 

fertilisers, liquid fertilisers and biostimulants. 
The company has also been present in the 

gardening sector since 2000. They are looking 

for exclusive distributors for the commercial 
development of these products in the country of 

destination.

22/02/2023

BONL20230201006

Holenderska organizacja specjalizująca się w 
hodowli pytonów kulistych (python regius) oraz 
zachodnich węży hognose (heterodon nasicus 

nasicus) poszukuje umów dystrybucyjnych z 

(większymi) detalistami i organizacjami 
hurtowymi, utrzymującymi kontakty z kupcami 
gadów i węży. Przedsiębiorstwo koncentruje się 

głównie na Japonii, Hongkongu, Tajlandii, 
Francji i Czechach, ale jest otwarte także na 

inne możliwości.

 The Dutch organization is specialized in 

breeding ball pythons (python regius) and 
western hognose snakes (heterodon nasicus 

nasicus) and is looking for distribution 

agreements with (larger) retailers and wholesale 
organizations that have clientele for reptiles 

and snakes. The focus is on Japan, Hongkong, 
Thailand, France and the Czech Republic, but 

the organization is open to other opportunities. 

01/02/2024

BRES20230221004

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji 
i dystrybucji ekologicznych środków rolniczych 

wykorzystywanych jako bionawozy poszukuje 
nowych partnerów na podstawie umowy 
handlowej, aby pomóc im wejść na rynek 

hiszpański i rozszerzyć portfolio produktów 

hiszpańskiej firmy.

A Spain-based company specialized in the 

production and distribution of organic 
agricultural inputs used as bio-fertilizers is 

searching for new partners under commercial 
agreement to help them reach the Spanish 
market and increase the Spanish company’s 

product portfolio.

21/02/2024


