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BOBG20230221010

Jedna z wiodących firm stoczniowych o niskim 
tonażu w Bułgarii i regionie Morza Czarnego, 

mająca doświadczenie w budowaniu przyjaznych 
dla środowiska statków o niskim tonażu i 
naprawie statków, poszukuje partnerów 
handlowych do projektowania i budowy 

innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska 

statków napędzanych energią 
słoneczną/elektryczną z partnerami z Norwegii, 

Niemiec, Danii, Holandii, a także z krajów 

Bliskiego Wschodu i Afryki.

One of the leading low-tonnage shipbuilding 
companies in Bulgaria and the Black Sea 

region, experienced in building eco-friendly low-
tonnage vessels and ship repair, is looking for 

commercial partnerships for the design and 
construction of innovative eco-friendly 

solar/electrical vessels with partners from 

Norway, Germany, Denmark, the Netherlands 
and also countries from the Middle-East and 

Africa.

21/02/2024

BRFR20230223006

Firma zajmująca się pojazdami nośnymi, 
opracowująca gamę małych wyrzutni, poszukuje 

systemu tłumienia akustycznego do swojej 
owiewki, aby zredukować środowisko akustyczne 

widziane przez satelitę podczas fazy startu.

A launch vehicle company, developing a range 
of small launchers, is looking for an acoustic 

attenuation system for its fairing to reduce the 
acoustic environnement seen by the satellite 

during its launch phase.

23/02/2024

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

BRLV20230224004 

Jesteśmy częścią największej hiszpańskiej firmy 

logistycznej. Nasze biuro znajduje się w krajach 
bałtyckich, Łotwie - Rydze. Poszukujemy firm, 

które są zainteresowane znalezieniem rzetelnego 
partnera w zakresie logistyki. Oferujemy pełen 

zakres usług logistycznych - fracht morski, 

lotniczy, drogowy, kolejowy, usługi 
magazynowe, ubezpieczenie ładunku, cło. 

Możemy wysyłać do i z 95% świata.

We are a part of the largest Spanish logistics 

company. Our office is located in the Baltic 
States, Latvia - Riga. We are looking for 

companies that are interested in finding a 
reliable partner for logistics. We are offering full-
service logistics - sea, air, road, railroad freight, 

warehouse services, cargo insurance, and 
customs.

We can ship to and from 95% of the world.

24/02/2024

BOHU20230224005 

Firma od ponad 6 lat produkuje różnego rodzaju 
plandeki na żagle dla niemieckich klientów. 

Wykonane są w najwyższej jakości, częściowo z 
materiału Masacril i Reacryl. Są to wysoce 
odporne na trudne i ekstremalne warunki 

pogodowe, nawet słone i wilgotne, mocne i 
trwałe materiały w różnych kolorach.

The company has been producing for more than 

6 years various sail cover tarpaulins for German 
customers. They are made in the highest 

quality, partly from Masacril and Reacryl 
material. These are highly resistant to harsh 

and extreme weather conditions, even salty and 
humid, strong, and durable materials in 

different colors.

29/02/2024


