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PoniŜej umieszczone oferty adresowane są do małych i średnich 

przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z firmami 

zagranicznymi. 

Gdyby byli Państwo zainteresowani poszczególnymi ofertami prosimy o 

kontakt z biurem sieci Enterprise Europe Network w Toruniu. 

Wszystkie zamieszczone informacje pochodzą z ofert przesyłanych przez 

europejską sieć Euro Info, z internetowej bazy kooperacyjnej Komisji 

Europejskiej – Business Cooperation Database oraz z ofert przesyłanych 

do naszego biura przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

  

 

 

Styczeń – Kwiecień 2008 
 

Oferty firm (Business Cooperation Database) 

 

NR OFERTY OPIS 
BCD DE 16-08 Niemiecki producent wyposaŜenia łazienkowego poszukuje pośredników handlowych.  

BCD DE 15-08 
Niemiecka firma specjalizująca się w handlu i sprzedaŜy urządzeń do sitodruku 
poszukuje pośredników handlowych. 

20080115011 
Niemiecki dystrybutor produktów dla przemysłu chemicznego poszukuje pośredników 
handlowych. 

20080110021 
Niemiecki producent mięsa, kiełbas, zup, konserw oraz gotowych produktów do 
odgrzewania w kuchenkach mikrofalówek poszukuje importerów i dystrybutorów. 

BCD FR 13-02 
Francuski dystrybutor plastikowych przedmiotów jednorazowego uŜytku poszukuje 
pośredników handlowych. 

BCD FR 13-03 Francuski producent butów i produktów tekstylnych poszukuje dystrybutorów. 

R01042008-2 
Bułgarski producent marynowanych warzyw poszukuje firm chcących zakupić fabrykę 
konserw.  

R01042008-3 Bułgarski producent przyborów emaliowanych poszukuje dystrybutorów i importerów. 

 

 
Oferty firm tureckich 

NR OFERTY OPIS 
61/TUR/2008 Turecki producent przyczep cięŜarowych poszukuje importerów. 

62/TUR/2008 
Turecki producent wyposaŜenia do placów zabaw, ławek,  pergoli itp. poszukuje 
pośredników handlowych. 

63/TUR/2008 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji plastikowych form wtryskowych 
poszukuje partnerów do współpracy. 

64/TUR/2008 Turecki producent kranów oraz uszczelek poszukuje importerów. 

65/TUR/2008 
Turecka producent garderoby dla kobiet (sukien wieczorowych oraz butów) poszukuje 
dystrybutorów. 

66/TUR/2008 Turecki producent szerokiej gamy biŜuterii ze złota i srebra poszukuje importerów. 

67/TUR/2008 
Turecki producent dekoracji łazienkowych, wycieraczek wejściowych oraz domowych 
dywaników poszukuje dystrybutorów. 

68/TUR/2008 
Turecki producent materacy poszukuje partnerów zainteresowanych otwarciem 
regionalnego przedstawicielstwa. 

 

Oferty firm białoruskich (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku) 
NR OFERTY OPIS 

637/BL/08 
Białoruska firma poszukuje inwestorów do rozbudowy istniejącego zakładu 
produkującego mroŜonki (pyzy i inne półfabrykaty). 

638/BL/08 
Białoruska firma poszukuje dostawców półtusz wieprzowych mroŜonych, gotowych 
wyrobów mięsnych, świeŜych owoców i warzyw. 

639/BL/08 Białoruska firma poszukuje polskich producentów bielizny. 

640/BL/08 
Białoruski producent drewna nieobrobionego, ocylindrowanego i okorowanego 
poszukuje dystrybutorów. 

641/BL/08 Białoruski producent broni myśliwskiej poszukuje partnera do współpracy. 

642/BL/08 

Białoruska firma zajmująca się wykonywaniem prac projektowych w dziedzinie 
budownictwa, instalacji, systemów przeciwpoŜarowych, ochrony i monitoringu 

poszukuje przedsiębiorców do współpracy. 

643/BL/08 Białoruska firma transportowa poszukuje partnerów do współpracy. 
644/BL/08 Białoruski producent keramzytu poszukuje dystrybutorów. 
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645/BL/08 
Białoruska firma produkcyjno-handlowa poszukuje dostawców zaworów kulkowych, 
filtrów, przejściówek PE/stal, kranów do rur PE, rur gazowych PE, reduktorów, 
armatury z brązu, systemów zabezpieczających dla instalacji gazowych i in. 

646/BL/08 
Białoruski producent towarów do aktywnego wypoczynku i turystyki (namioty, plecaki, 
śpiwory, artykuły turystyczne) poszukuje dostawców. 

647/BL/08 
Białoruska firma zajmująca się obróbką metalu: pracami tokarskimi, spęcznianiem 
miejscowym na zimno poszukuje polskich podwykonawców. 

648/BL/08 
Białoruska firma poszukuje producentów i dostawców duŜych ilości szkła zdobionego 
(mozaika, abstrakcja, flora, delta, atlantik i in.) 

649/BL/08 
Białoruska firma poszukuje producentów wózków dziecięcych i innych towarów dla 
dzieci. 

650/BL/08 
Białoruska firma poszukuje dostawców kuchenek gazowych, kotłów, pieców gazowych, 
konwektorów, liczników wody i gazu, regulatorów ciśnienia gazu, części zamiennych 
do instalacji gazowych. 

651/BL/08 
Białoruska firma poszukuje producentów kosmetyki leczniczej na bazie oleju orzecha 
cedrowego, balsamów, środków medycyny ludowej, preparatów na bazie miodu, 
propolisu, ziół, herbat, oraz oferuje dostawy do Polski wyrobów cedrowych. 

652/BL/08 
Białoruska firma poszukuje polskich producentów mebli domowych i biurowych, 
producentów okuć i elementów meblowych. 

653/BL/08 
Białoruska firma importująca wyposaŜenie chłodnicze i technologiczne poszukuje 
producentów urządzeń chłodniczych i dostawców kawy. 

654/BL/08 
Białoruska firma poszukuje dostawców płyty pilśniowej MDF i HDF, nielaminowanej, 
grubości 8, 10, 16, 20 mm. 

655/BL/08 
Białoruski producent urządzeń do walcowania stali, nagrzewnic indukcyjnych, 
systemów automatycznego sterowania poszukuje dystrybutorów. 

 

 

 

 

Biuro sieci Enterprise Europe Network 

przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 

tel.: (0 56) 658 89 50, 657 14 50 

fax: (0 56) 658 89 51 

e-mail: een@tarr.org.pl 
WWW: www.een.tarr.org.pl 

 


