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BOSI20230222006

Słoweńska firma jest jednym z największych 
ośrodków rodzinnych w okolicy, gdzie rodziny i 

różne grupy mogą wspólnie spędzić czas. Firma 
oferuje w swoich obiektach potencjalnym 
partnerom pakiety kulinarne i sportowe w 

ramach umów serwisowych. Do dyspozycji Gości 
jest plac zabaw dla dzieci, tory do gry w kręgle, 

międzynarodowa restauracja i sala 
konferencyjna. Partnerami powinny być biura 

podróży, stowarzyszenia i inne organizacje z 
Europy i spoza niej, zwłaszcza z Austrii, Węgier 

i Chorwacji.

Slovenian company is one of the biggest family 
centre in area, where families and various 
groups can spend quality time together. 

Company offers culinary and sporty active 

packages in their facilities to potential partners 
under services agreements. Children's 

playground, bowling tracks, international 

restaurant and a conference room are available. 
Partners should be travel agents, associations 

and other organizations from Europe and 
beyond, especially Austria, Hungary and Croatia.

22/02/2023

BOGR20230215002

Ta grecka wiodąca firma turystyczna oferuje 

szeroką gamę usług i wiedzę o destynacjach. 
Firma jest gotowa zapewnić klientom pełny 

pakiet usług o wysokim standardzie, 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb, z 
silnym ukierunkowaniem na zrównoważony 

rozwój. Firma poszukuje współpracy w ramach 
umowy handlowej b2b z biurami podróży i 

touroperatorami zainteresowanymi  promocją jej 
usług, jak i oferowaniem ich swoim klientom 

przyjeżdżającym do Grecji. 

The Greek company is a leading travel company, 
providing a big variety of services and 

destination knowledge. It can provide to clients 

a full package of high standard, tailormade 
with a strong sustainability orientation services. 
The company is seeking for travel agents and 
operators interested to promote company’s 

services and use them for their clients coming 

to Greece under a b2b commercial agreement.

15/02/2024

BORO20230227013 

Innowacyjna firma z północno-wschodniej 
Rumunii oferuje usługi wirtualnych wycieczek 

(w oparciu o wirtualną i rozszerzoną 

rzeczywistość) zainteresowanym firmom z 
branży retail, HORECA, 

budownictwo/nieruchomości, na podstawie 
umowy handlowej lub outsourcingu.

Innovative company from North-East Romania 
offers virtual tour services (based on virtual and 

augmented reality) to interested companies in 
the retail, HORECA, construction/real estate 

sectors, based on a commercial or outsourcing 

agreement.

27/02/2024


