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BODK20230222015
Duński producent produktów sensorycznych 

poszukuje partnerów handlowych w Niemczech.

The Danish manufacturer of sensory aid 

products is looking for business partners in 

Germany.

22/02/2023

BRDK20230222024

Duńska firma prowadzi sklep z różnego rodzaju 

produktami dla turystów i poszukuje dostawców 

różnych produktów.

The Danish company has a shop with various 

kinds of products for tourists and seeks suppliers 

of various products.

22/02/2023

 BRIT20230223005

Historyczny, zadaszony rynek w Toskanii, który 

obejmuje 100 sprzedawców detalicznych, 

poszukuje innych zadaszonych rynków w Europie, 

aby rozpocząć współpracę biznesową i oferować 

wzajemne usługi dystrybucyjne detalistom z obu 

rynków.

Historic covered market in Tuscany, which 

involves 100 reatilers, is looking for other 

covered markets in Europe to start business 

collaborations and to offer distrubition services 

reciprocally to the retailers of both markets.

23/02/2023

BOIT20230206010

Założona w 1999 roku przez mistrza sztuki 

szklarskiej firma produkuje akcesoria meblowe i 

specjalizuje się w trawieniu, wykonywaniu 

obiektów szklanych lub witrażowych, szlifowaniu, 

formowaniu, dmuchaniu szkła oraz 

wykonywaniu luster. Firma poszukuje 

dystrybutorów lub importerów, dystrybutorów 

oraz projektantów i profesjonalistów z branży.

This company was founded in 1999 by a master 

of the art of glassmaking. The company 

produces collection of works and furniture 

accessories, it is specialized in etching, making 

glass or stained glass objects, grinding ne 

molding, blowing, making mirrors. The company 

is looking for distributors or importers, 

distributors, but also designers or industry 

professionals.

06/02/2024

BOIT20230206016

Włoska firma specjalizująca się w obróbce i 

zdobieniu ceramiki. Produkcja obejmuje 

przedmioty do użytku w kuchni, elementy 

wyposażenia wnętrz, tradycyjną ceramikę, 

przedmioty przeznaczone na zewnątrz domu, 

upominki i gadżety. Firma tworzy i ozdabia 

ręcznie każdy produkt - nie tylko do użytku 

osobistego, ale również do hoteli czy obiektów 

noclegowych. Oferuje produkty w stylu 

klasycznym, country, shabby chic oraz 

nowoczesnym. Firma poszukuje dystrybutorów.

Italian company specialising in ceramic 

processing and decoration. The production 

includes objects suitable for use in the kitchen, 

furnishing accessories, traditional ceramics, 

objects designed for the interior and exterior of 

the home, favors and gadgets. The company 

creates and decorates by hand every product - 

not only for personal use but also for hotels or 

accommodation facilities - it is a classic, 

country, shabby chic and modern style. The 

company is looking for distributors.

06/02/2024

 BOIL20230206003

Izraelski producent specjalizuje się w 

dostarczaniu rozwiązań przeciwpożarowych. 

Firma dużo inwestuje w opracowywanie 

produktów spełniających międzynarodowe 

standardy, a także uczestniczy w konferencjach i 

kursach zawodowych na całym świecie. Firma 

poszukuje dystrybutorów folii przeciwpożarowych 

oraz klap przeciwpożarowych i dymowych w celu 

sprzedaży swoich produktów.

An Israeli manufacturer specializes in providing 

fire protection solutions and invests heavily in 

developing products with international 

standards, as well as participating in 

conferences, and professional courses worldwide. 

The company is seeking distributors for their fire 

resistant wraps, and fire & smoke dampers.

06/02/2024

BOIT20230206026

Włoska firma specjalizująca się w obróbce i 

zdobieniu ceramiki. Jej portfolio obejmuje wyroby 

z ceramiki artystycznej - 100% Made in Italy - 

skrupulatnie wykonane i zdobione ręcznie. 

Produkty podzielone są na następujące kategorie: 

ceramiczna zastawa stołowa, terakotowe 

paleniska, amfory i wazony do ogrodu oraz 

ceramiczne meble ogrodowe. Firma zamierza 

sprzedawać swoje produkty za granicą i 

poszukuje zainteresowanych sklepów 

specjalistycznych, dużych sieci handlowych oraz 

freelancerów z branży.

Italian company specialising in ceramic 

processing and decoration. The production 

include: artistic ceramic artefacts - 100% Made 

In Italy - meticulously crafted and decorated by 

hand. Products are mainly divided into the 

following categories: ceramic tableware, 

terracotta fire pans, amphorae and vases for the 

garden and ceramic outdoor furniture. The 

company intends to sell its products abroad and 

researchs specialty stores or large chains but 

also freelancers in the industry.

06/02/2024

BRFR20230209011

Francuska firma wytwarza węże i złączki i 

montuje elastyczne przewody techniczne. Firma 

poszukuje podwykonawcy małych elementów 

instalacji typu nierdzewnych pokrywek (316L). 

Oferowana umowa outsourcingu.

A French company manufactures hoses and its 

connectors and assembles technical flexible 

hoses. To outsource part of its “small” parts 

production, the company is looking for a 

machining company that can produce 316L 

stainless steel end caps for an outsourcing 

agreement.

09/02/2024



BOIT20220804013

Włoska firma z Palermo obrabiająca cenny 

marmur, kamień naturalny, trawertyny i granit 

poszukuje partnerów do umów agencji 

handlowej, dystrybucji i produkcyjnej. Firma 

obrabia i dystrybuuje naturalne kamienie w 

formie płyt i produktów końcowych. Firma jest 

też zainteresowana podwykonawstwem prac 

budowlanych każdego rodzaju.

An Italian company, located in Palermo, 

processing precious marble, natural stones, 

travertines and granite, is looking for partners in 

Poland, Northern Europe, USA, China, South 

Korea, Iceland and Japan to establish commercial 

agency, distribution and manufacturing 

agreements. The company processes and 

distributes natural stones in form of slabs and 

finished products. The company is also interested 

in subcontracting construction works for 

facilities of any kind.

10/02/2024

BOGB20230210017

Brytyjska firma specjalizuje się w produkcji 

wysokiej jakości farb okrętowych, stosowanych w 

większości sektorów łodzi roboczych i 

rekreacyjnych. Produkty są dystrybuowane przez 

sieć sklepów oraz bezpośrednio poprzez sprzedaż 

online. Firma eksportuje już do kilku krajów, ale 

chce rozszerzyć sieć dystrybucji i poszukuje 

nowych partnerów do umów dystrybucji.

This well-established UK company specialises in 

the manufacture of high quality and innovative 

marine paints, covering most applications in the 

leisure and work boat sector. The products are 

distributed via chandlery shops and other 

stockists, as well as direct to customers via 

online sales. The company already exports to a 

number of countries but is keen to grow its 

distribution network overseas and therefore 

seeks new partners under a distribution 

agreement.

10/02/2024

BOGB20230210018

Brytyjska firma produkuje szereg 

specjalistycznych i funkcjonalnych powłok, które 

nie tylko chronią i dekorują, ale również 

spełniają specjalną funkcję np. antygraffiti lub 

antypoślizgową. W celu kontynuacji rozwoju 

biznesu firma poszukuje dystrybutorów swoich 

innowacyjnych farb na kluczowych rynkach UE. 

Rozważa również produkcję pod marką 

kontrahenta (umowa outsoursingu).

The UK company focuses on the development 

and manufacture of a range of specialist and 

functional coatings, which not only protect and 

decorate but also perform a specific function, for 

example prevent graffiti or avoid slips and trips. 

In order to continue the growth of its business, 

the company is now seeking distributors for 

these innovative specialist paints in key markets 

across Europe via commercial agreement. It 

would also consider production under private 

label (outsourcing agreement).

10/02/2024

BOES20230210025

Producent luster i akcesoriów do łazienki z 40-

letnim doświadczeniem, ugruntowaną pozycją na 

rynku krajowym i wybitnym udziałem w 

eksporcie na rynki Europy Środkowej. Firma 

specjalizuje się w lustrach łazienkowych, ale w 

kanale kontraktowym produkuje również lustra 

do pokoi hotelowych i innych przestrzeni 

komercyjnych.

Manufacturer of mirrors and accessories for the 

bathroom with 40 years of experience, a 

consolidated position in the national market and 

an outstanding share of exports to Central 

European markets. The company specializes in 

bathroom mirrors, but also manufactures 

mirrors for hotel rooms and other commercial 

spaces within the contract channel.

13/02/2024

BOIL20230112010

Izraelskie MŚP specjalizujące się w 

opracowywaniu, produkcji, serwisowaniu i 

sprzedaży systemów agregatów chłodniczych 

oferuje innowacyjny system agregatów 

chłodniczych dla przemysłu chłodzenia 

komfortowego. Zalety to minimalne koszty 

eksploatacji przy wysokiej efektywności 

energetycznej, minimalny wpływ na środowisko, 

ekstremalna niezawodność i bezpieczeństwo. 

Firma poszukuje partnerów w ramach umowy o 

świadczenie usług dystrybucyjnych.

An Israeli SME specializing in development, 

manufacturing, service, and marketing of chiller 

systems offers an innovative chiller system for 

comfort cooling industry. Advantages include 

minimal operating costs at high energy 

efficiency, minimal environmental impact, 

extreme reliability and safety. The company is 

looking for partners under a distribution services 

agreement.

14/02/2024



BOHR20230214004

Chorwacka firma z doświadczeniem w dziedzinie 

logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, 

poszukuje współpracy międzynarodowej w 

oparciu o umowy handlowe. Chcąc pomóc 

firmom zoptymalizować operacje logistyczne i 

obniżyć koszty, firma koncentruje się na 

wykorzystaniu zaawansowanej technologii i 

własnej linii produktów do usprawnienia 

logistyki klienta i procesów zarządzania 

łańcuchem dostaw poprzez oferowanie rozwiązań 

zapewniających wyższą wydajność, analitykę 

predykcyjną i automatyzację. 

The Croatian company with expertise in the field 

of logistics and supply chain management is 

looking for international cooperation based on 

commercial agreements. The company focuses 

on using advanced technology and its own 

product line-up to improve customer logistics 

and supply chain management processes by 

offering solutions that ensure higher efficiency, 

predictive analytics and automation in an effort 

to help businesses optimize logistical operations 

and reduce costs.

15/02/2024

BOTR20230215013

Turecka firma dostarcza i sprzedaje produkty 

ceramiczne, parkietowe i ze szkła zespolonego. 

Firma działa w sektorze materiałów 

budowlanych od 1996 roku. Udało jej się 

zbudować stabilną pozycję w sektorze dzięki 

wysokiej jakości produktom. Dzięki współpracy z 

gronem niezawodnych partnerów oferujących 

szeroki wachlarz produktów dysponuje 

różnorodną ofertą. Od nowych partnerów 

oczekuje rzetelnej współpracy i realizacji 

zamówień bez zwłoki.

A Turkish company supplies and sells in Ceramic, 

Parquet, Vitrified Groups.
15/02/2024

BRES20230216020

Hiszpańska firma z sektora telekomunikacji i 

usług transmisji danych i głosu dla 

przedsiębiorstw, poszukuje producenta bramek 

szybkobieżnych z napędem do kontroli dostępu 

osób, aby skorzystać z szerokiej sieci klientów. 

Bramki (speed gates) będą dystrybuowane i 

montowane w Hiszpanii. Bramy szybkobieżne 

mają być rozmieszczone w różnych obiektach, 

takich jak biura, obiekty sportowe, stacje 

transportowe itp. Firma poszukuje umów 

dystrybucyjnych/handlowych.

A Spanish company, in the sector of 

telecommunications and data and Voice services 

for enterprises is looking for a manufacturer of 

motorized speed gates for access control of 

people. The company is looking for 

distribution/commercial agreements.

16/02/2024

BOLU20230217009

Luksemburska firma wyprodukowała ekologiczny 

odkamieniacz, dzięki unikalnej technologii 

wykorzystującej CO2 dopuszczony do kontaktu z 

żywnością, który pozwala na bardziej 

zrównoważoną obróbkę kamienia wapiennego w 

sieciach wodociągowych.

Luksemburska firma chce rozszerzyć swoją sieć 

międzynarodowych dystrybutorów i jest 

zainteresowana znalezieniem partnerów w 

ramach umów handlowych, chcących poszerzyć 

swoje portfolio o unikalny produkt ekologiczny.

The Luxembourg company has manufactured an 

ecological descaler, thanks to a unique 

technology using food-grade CO2, which allows a 

more sustainable treatment of limestone in 

water distribution networks.

The Luxembourg company is looking to expand 

its network of international distributors, and is 

interested to find partners under commercial 

agreements, looking to expand their portfolio 

with a unique ecological product.

17/02/2024

BOFR20230215005

Francuski producent, który łączy sztukę i 

doskonałe rzemiosło, z siedzibą w Prowansji na 

południu Francji, poszukuje partnera 

biznesowego do dystrybucji wysokiej klasy 

saszetek wypełnionych prowansalską lawendą, 

które są zarówno artykułami poprawiającymi 

samopoczucie, jak i dekoracyjnymi.

A French manufacturer that combines art and 

exquisite craftsmanship, based in Provence, 

South of France, is looking for a business 

partner to distribute its high-end sachets filled 

with lavender from Provence, which are both 

well-being and décor items.

17/02/2024

BOFR20230217001

Francuska firma zajmująca się projektowaniem i 

produkcją skarpet oferuje przędzę z recyklingu 

lub skarpety z recyklingu z odpadów 

poprodukcyjnych partnerom przemysłowym lub 

partnerom handlowym

French company designing and manufacturing 

socks is offering either recycled yarn or recycled 

socks from its post-production waste to 

industrial partners or commercial partners

17/02/2024



BOTR20230221013

Turecka firma od 2005 roku w Stambule 

produkuje różne etykiety dla kilku branż i 

dostarcza rozwiązania w zakresie etykietowania. 

Firma prowadzi różne działania produkcyjne, w 

tym między innymi etykiety termokurczliwe, 

etykiety samoprzylepne dla branży higieny i 

higieny osobistej, farmaceutycznej, spożywczej, 

AGD, chemicznej, motoryzacyjnej, tekstylnej i 

wielu innych branż.

Firma chce rozszerzyć swoją międzynarodową 

działalność poprzez pozyskiwanie nowych 

partnerów.

Turkish company has been manufacturing 

various labels for several industries and 

providing labelling solutions since 2005 in 

Istanbul. Company has various manufacturing 

activities including but not limited with shrink 

sleeve labels, self-adhesive labels for Personnel 

Care and Hygiene, Pharmaceutical, Food& 

Beverage, Household Appliances, Chemistry, 

Automotive, Textile and many more industries.

The company would like to expand its 

international activity by locating new partners.

21/02/2024

BRRO20230221009

Rumuńska firma będąca unikalnym 

przedstawicielem kilku firm z branży budowlanej 

poszukuje producentów/dystrybutorów produktów 

solarnych/fotowoltaicznych (inwertery, panele 

fotowoltaiczne, konstrukcja montażowa paneli 

fotowoltaicznych, kable solarne/PV, złącza i 

akcesoria do systemów fotowoltaicznych) do 

wejścia na rynek rumuński, na podstawie umowy 

handlowej.

Romanian company acting as unique 

representative of several companies on 

construction sector is looking for 

manufacturers/distributor of solar / photovoltaic 

products (inverters, photovoltaic panels, 

photovoltaic panel assembly structure, solar / PV 

cable, photovoltaic system connectors and 

accessories) to enter Romanian market, based on 

commercial agreement.

21/02/2024

BOLT20230221008
Firma z Litwy sprzedaje domy mobilne. Kabiny są 

kompaktowe i małe, wszystko na indywidualne 

zamówienie klienta. Firma chce pracować w 

ramach umowy dystrybucyjnej.

A company from Lithuania sells mobile houses. 

The cabins are compact and small, all according 

to the customer's individual order. Company 

would like to work under distribution agreement.

21/02/2024

BOCZ20230223007

Dzięki ponad 120-letniemu doświadczeniu firma 

oferuje pełny zestaw usług w zakresie produkcji 

produktów na skalę komercyjną za 

pośrednictwem swoich aktywów fermentacyjnych 

CDMO. Niezależnie od tego, czy powstały na 

potrzeby eksperymentu laboratoryjnego, czy 

opracowanego procesu, wynalazki trafią na rynek 

w ograniczonym czasie wraz z odpowiednimi 

standardami jakości. Firmy poszukujące 

partnera, który rozumie, dostawcy, który działa i 

innowatora, który wykracza poza granice, mogą 

być właściwym partnerem.

With > 120 years of experience, the company 

offers a complete set of services for the 

commercial-scale production of product, via its 

fermentation CDMO assets. Whether started for a 

lab experiment or from a developed process, 

inventions will reach market in a limited amount 

time and with the appropriate quality standards. 

Companies looking for a partner who 

understands, a supplier who performs, and an 

innovator who goes beyond, the company might 

the right one to partner with.

23/02/2024

BRFR20230217011

Francuskie MŚP specjalizujące się w produkcji 

ram drewnianych z płótnem poszukuje 

europejskiej firmy, która byłaby w stanie 

wyprodukować płótno lniane według specyfikacji. 

Firma poszukuje długoterminowego partnera-

dostawcy w Europie.

The French SME, specialising in the manufacture 

of wooden frames with canvas is looking for a 

European company able to produce a linen 

canvas according to specifications. The company 

is looking for a long-term supplier partner in 

Europe.

23/02/2024

BOTW20230224001

Tajwański producent inteligentnych systemów 

nadzoru wideo jest obecnie wiodącą firmą na 

świecie. Firma oferuje sprzęt CCTV, inteligentne 

oprogramowanie do nadzoru wideo, 

rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i systemy 

kontroli dostępu. Poszukuje lokalnych 

dystrybutorów, resellerów, instalatorów oraz firm 

IT.

A Taiwanese manufacturer of intelligent video 

surveillance systems which is now a leading 

video surveillance company worldwide. The 

company offers CCTV hardware, intelligent video 

surveillance software, license plate recognition & 

Access Control systems. Looking for local 

distributors, resellers, installers and IT 

companies.

24/02/2024



BRFR20230223002

Francuska firma opracowuje nową koncepcję 

produkcji energii wymagającej jej 

magazynowania za pomocą wodoru. Gazowy 

wodór należy przechowywać w dużych 

zbiornikach o pojemności minimum 1000 litrów 

przy ciśnieniu 50 barów i 100 barów. Zbiorniki 

będą eksploatowane w warunkach morskich 

(atmosfera zasolona). Poszukiwana jest umowa 

handlowa

A French company is developing a new concept 

of energy production needing its storage via 

hydrogen. The gaseous hydrogen should be kept 

into big tanks, with a capacity of 1000 liters 

minimum at pressure of 50 bars and 100 bars. 

The tanks will be operated in marine conditions 

(saline atmosphere). Commercial agreement is 

sought.

24/02/2024

BOLV20230222001

Łotewskie MŚP jest producentem kątowych 

kanałów wentylacyjnych i  kształtek, działającym 

od 2021 roku i bardzo szybko rozwijającym się. 

Poszukuje importerów dystrybucyjnych na 

podstawie umowy handlowej.

Latvian SME is an angular air ducts and their 

shaped parts producer in activities since 2021 

and growing very rapidly, is looking for 

distribution importers under a commercial 

agreement.

24/02/2024

BODE20230224012

Niemiecka firma specjalizuje się w zewnętrznych 

wannach z hydromasażem. Nowym pośrednikom 

handlowym w różnych krajach świata oferuje 

dwa modele wysokiej jakości wanien 

zewnętrznych (dla 2-3 osób oraz dla 4-6 osób). 

Dystrybucja może odbywać się poprzez sklepy 

własne partnerów lub poprzez kanały 

internetowe

A German company is specialising in outdoor 

whirlpool spas. It is offering two models of high-

quality outdoor spas (for 2-3 persons as well as 

for 4-6 persons) to new trade intermediaries in 

different countries of the world. Distribution can 

either take place via the partners’ own shops or 

through online channels.

24/02/2024

BOUA20230225003 

Podstawową działalnością naszej firmy jest 

produkcja i sprzedaż modułowych konstrukcji do 

wypoczynku na łonie natury. Nasze namioty są 

produkowane w autonomicznym zakładzie 

energetycznym, który znajduje się w północno-

zachodnim regionie Ukrainy, zaledwie 130 km od 

granicy z Polską. Ta doskonała lokalizacja 

zapewnia łatwy dostęp do dostarczania naszych 

produktów do krajów UE. Poszukujemy 

właścicieli hoteli i gruntów zainteresowanych 

uruchomieniem obiektów glampingowych z pełną 

infrastrukturą oraz dystrybutorów.

Our core business activity revolves around the 

production and sale of modular constructions for 

nature retreats. Our tents are manufactured on 

the energy-autonomous plant that is located in 

the nothwest region in Ukraine, just 130 km 

from the Polish border. This prime location 

provides easy access to deliver our products to 

EU countries. We are looking for hotel owners 

and landowners interested in launching 

glamping sites with fully-equipped 

infrastructure, as well as distributors.

25/02/2024

BOUA20230225003

Podstawową działalnością naszej firmy jest 

produkcja i sprzedaż modułowych konstrukcji do 

wypoczynku na łonie natury. Nasze namioty są 

produkowane w autonomicznym zakładzie 

energetycznym, który znajduje się w północno-

zachodnim regionie Ukrainy, zaledwie 130 km od 

granicy z Polską. Ta doskonała lokalizacja 

zapewnia łatwy dostęp do dostarczania naszych 

produktów do krajów UE. Poszukujemy 

właścicieli hoteli i gruntów zainteresowanych 

uruchomieniem obiektów glampingowych z pełną 

infrastrukturą oraz dystrybutorów.

Our core business activity revolves around the 

production and sale of modular constructions for 

nature retreats. Our tents are manufactured on 

the energy-autonomous plant that is located in 

the nothwest region in Ukraine, just 130 km 

from the Polish border. This prime location 

provides easy access to deliver our products to 

EU countries. We are looking for hotel owners 

and landowners interested in launching 

glamping sites with fully-equipped 

infrastructure, as well as distributors.

25/02/2024

BOUA20230226001

Ukraińska firma produkcyjna projektująca i 

produkująca słupy oświetlenia ulicznego 

standardowe i na zamówienie poszukuje 

dystrybutorów w celu wejścia na nowe rynki w 

Europie. Celem firmy jest zawarcie 

długoterminowej umowy produkcyjnej z 

potencjalnymi partnerami na produkcję słupów 

oświetleniowych na zamówienie.

The Ukrainian manufacturing company, 

designing and producing standard and custom - 

made street light poles, is looking for 

distributors in order to enter new markets in 

Europe. The company aims to contract a long-

term manufacturing agreement with potential 

partners to produce light poles to order.

26/02/2024



BOUA20230226002

Ta ukraińska firma produkuje siatki 

wzmacniające z włókna szklanego od 2012 roku, 

używając materiałów o wysokich standardach 

jakościowych. Zaletami tego produktu są: 

odporność na rozciąganie, niwelowanie naprężeń 

wewnętrznych elewacji, lekkość. Firma poszukuje 

dystrybutorów.

This Ukrainian company produces fiberglass 

reinforcing mesh from 2012, using materials 

with high-quality standards. The advantages of 

this product are: stretch resistance, removes the 

internal stress of the facade, lightness. The 

company is looking for distributors.

26/02/2024

 BOUA20230227001

Ukraińska firma z ponad 15-letnim 

doświadczeniem w produkcji zabawek oferuje 

swoje moce produkcyjne do produkcji zabawek 

europejskim partnerom w ramach umów 

produkcyjnych. Firma oferuje własne 

zaprojektowane artykuły dla dystrybutorów 

zainteresowanych promowaniem 

wszechstronnych, bezpiecznych, pomysłowych i 

uroczych produktów dla dzieci w ramach umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A Ukrainian company with more than 15 years 

of experience in toy production, offers its 

production capacity for toy manufacturing to 

European partners under manufacturing 

agreements. The company offers its own 

designed items for distributors interested to 

promote versatile, safe, imaginative and lovely 

products for children under a distribution 

services agreement.

26/02/2024
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A Ukrainian company with more than 15 years 

of experience in toy production, offers its 

production capacity for toy manufacturing to 

European partners under manufacturing 

agreements. The company offers its own 

designed items for distributors interested to 

promote versatile, safe, imaginative and lovely 

products for children under a distribution 

services agreement. 

27/02/2024

BODE20230126002

Niemiecka firma zajmująca się rozwojem i 

sprzedażą czujników ręcznych i in-line do 

nieinwazyjnego określania parametrów i 

pomiarów w czasie rzeczywistym poszukuje 

partnerów branżowych na podstawie umowy 

handlowej.

A German company which develops and markets 

hand-held and in-line sensors for non-invasive 

and real-time determination of parameters and 

measurements is looking for industry partners 

based on a commercial agreement. 

 09/02/2024

 BRBG20230209006

Bułgarska firma akredytowana i działająca w 

zakresie oceny zgodności i certyfikacji poszukuje 

audytorów, konsultantów i laboratoriów do 

prowadzenia dla niej jako podwykonawców 

odpowiednich usług (audyty, doradztwo i 

badania) dla odpowiednich terytoriów na 

warunkach umów handlowych. Na tej podstawie 

firma będzie certyfikować wspólnych klientów, 

jeśli ich produkty/działania odpowiadają 

obowiązującym normom międzynarodowym.

 A Bulgarian company accredited and acting in 

the fields of conformity assessment and 

certification is looking for auditors, consultants 

and laboratories to conduct for it as 

subcontractors their relevant services (audits, 

consultancy and testing) for the respective 

territories under the conditions of commercial 

agreements. Based on this, the company will 

certify the common clients if their 

products/activity respond to the applicable 

international standards.

 09/02/2024

BOIT20220805004

Włoska firma z siedzibą w Patti koło Messyny na 

Sycylii produkująca ceramikę artystyczną, ręcznie 

malowane płytki podłogowe i ścienne do 

łazienek i kuchni, wykładziny schodowe oraz 

blaty z kamienia lawowego do kuchni i łazienek 

poszukuje nowego dystrybutora.

Italian company, located in Patti, near Messina, 

in Sicily, producing artistic ceramics, hand 

painted floor and wall tiles for bathrooms and 

kitchens, stair coverings and lava stone tops for 

kitchens and bathrooms looks for a new 

distributor.

 09/02/2024


