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BOKR20230201001

Koreańskie MŚP opracowało opartego na 
sztucznej inteligencji samojezdnego robota do 

dezynfekcji miejsc publicznych. Dzięki unikalnej 
konstrukcji kanału przepływu dezynfekującego 

powietrza  i technologii tworzenia map 3D 
opartej na sztucznej inteligencji robot 

dezynfekujący zapewnia ulepszone możliwości 

sterylizacji powietrza. Firma poszukuje agencji 

lub dystrybutora do sprzedaży tego robota na 

rynku globalnym.

 A Korean SME has developed AI-based self-

driving disinfection robot for public place. With 
its unique disinfection air-flow channel design 
and AI based 3D map building technology, the 

disinfection robot provides enhanced air 
sterilization capability. The company is seeking 

for an agency or distributor for selling this 

robot in global market. 

01/02/2024

BOUA20230103015

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji 
mechatronicznych elementów konstrukcyjnych, 

kabli i części z tworzyw sztucznych dla 
przemysłu samochodowego i elektronicznego 

poszukuje partnerów przemysłowych na 
podstawie umowy produkcyjnej lub 

podwykonawczej.

 A Ukrainian company specialized in 
manufacturing of the mechatronic structural 

components, cables and plastic parts for 
automobile and electronic industries is looking 

for industrial partners under a manufacturing 
or subcontracting agreement. 

01/02/2024

BORO20221021003

Firma z Rumunii zajmuje się sprzedażą 
materiałów i osprzętu do instalacji elektrycznych 
i automatyki. Posiada szereg certyfikatów ISO 
oraz certyfikaty międzynarodowych organizacji, 

dzięki czemu odbiorcy jej usług i produktów 

mogą być pewni najwyższych standardów. 
Firma specjalizująca się w projektowaniu, 

wykonawstwie i konserwacji instalacji 
niskonapięciowych oraz działalności montażowej 

w środowiskach Ex.

It deals with the sale of materials and 
equipment for electrical installations and 

automation.It holds several ISO certifications as 
well as certifications from competent 

organizations so that the beneficiaries of our 

services and products can be assured of the 
highest standards. Company specialized in the 

design, execution and maintenance of low-
voltage installations, assembly activities in Ex 

environments.

06/02/2024

BORO20230207011

Rumuńska firma z ponad 15 letnim 

doświadczeniem w branży opraw 
oświetleniowych jest zainteresowana 

nawiązaniem długoterminowej współpracy ze 
sprawdzonymi partnerami na podstawie umowy 
o świadczenie usług handlowych. Firma oferuje 

szeroką gamę wysokiej jakości opraw 
oświetleniowych z litego drewna, ale jest 

również w stanie wyprodukować oprawy na 
zamówienie.

A Romanian company with over 15 years of 
experience in the field of lighting fixtures is 

interested in establishing long-term cooperation 
with reliable partners under a commercial 

services agreement. The company is offering a 

wide range of high-quality solid wood light 
fixtures, but it can also produce custom ones.

07/02/2024

BOHU20230213019

Węgierski start-up opracował system 
monitorowania Sensors to Net (S2N) i 

urządzenie, które może mierzyć nawet w 
odległych miejscach z utrudnionym dostępem 

lub słabą infrastrukturą bez interakcji 
człowieka, gdzie inne technologie 

telekomunikacyjne lub dostawy energii nie są 

dostępne. Firma poszukuje partnerów do umowy 
handlowej i/lub inwestycyjnej.

A Hungarian startup company developed a 
Sensors to Net (S2N) monitoring system and 

device that can measure even on remote places 
with hard access or poor infrastructure without 

human interaction, where other 
telecommunication technologies or energy 
supply are not available. The company is 

looking for partners for commercial and/or 
investment agreement.

13/02/2024

BOES20230223016

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji 

obwodów drukowanych (PCB) oraz montażu 
elementów elektronicznych oferuje swoje 

możliwości dla szerokiego wachlarza sektorów 
takich jak kolejnictwo, lotnictwo, 

telekomunikacja itp. Usługa obejmuje 
doradztwo techniczne w celu optymalizacji 

produkcji i kosztów. Firma poszukuje umów z 

dostawcami.

Spanish company, specialized in PCBs (Printed 
Circuit Boards) manufacturing and assembly of 
electronic components, offers its capabilities to 

a wide range of sectors such as railway, 

aerospace, telecom, etc. The service includes 
technical advice in order to optimize production 
and costs. The company is looking for supplier 

agreements.

23/02/2024



BOLV20230223024 

Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy 
potrzebują dodatkowych sił w jednym z naszych 

obszarów działalności: Automatyka 
przemysłowa, Elektrotechnika, Energia 

słoneczna.

The company is looking for business partners 
who need additional forces in one of our areas 

of activity: Industrial automation, Electrical 
engineering, Solar energy. 

24/02/2024

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


