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DARR/01/01/09 
 
Belgijska producent antykorozyjnych drzwi przeznaczonych dla przemysłu oraz rolnictwa poszukuje 
dystrybutorów na terenie całej Polski. Firma nie wyklucza współpracy na zasadach Joint-venture. 
Język do kontaktu: niderlandzki, angielski, francuski, niemiecki. 
 
DARR/02/01/09 
 
Węgierski dystrybutor galanterii z metalu: skrzynek pocztowych, szafek itp. poszukuje w Polsce 
producentów / dystrybutorów metalowych skrzynek pocztowych. Język do kontaktu: węgierski, 
angielski. 
 
DARR/03/01/09 
 
Węgierska (Budapeszt) hurtownia artykułów sztuki ludowej poszukuje producentów / dostawców 
wszelkiego rodzaju zabawek z drewna. Język do kontaktu: węgierski, angielski. 
 
DARR/04/01/09 
 
Działające w Rumunii Stowarzyszenie Rolników Węgierskich w Siedmiogrodzie poszukuje polskich 
producentów / dostawców maszyn rolniczych. Język do kontaktu: angielski, rumuński, węgierski.  
 

DARR/05/01/09 
 
Bułgarski producent nagrań audio / wideo pragnie nawiązać współprace z wytwórniami filmów 
dokumentalnych. Firma poszukuje dostawców usług w zakresie: produkcji filmów i nagrań wideo oraz 
usług pokrewnych. Miejsce świadczenia usług: Plowdiw, Bułgaria. Język do kontaktu: bułgarski, 
angielski.  
 
DARR/06/01/09 
 
Węgierska firma handlowa poszukuje producentów / dostawców wielowarstwowych worków 
wykonanych z papieru. Język do kontaktu: węgierski, angielski. 
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DARR/07/01/09 
 
Amerykańska firma (Chicago, Il.) poszukuje producenta / dostawcy stalowych krzeseł do restauracji w 
ilości 300 sztuk (custom steel resturant chairs). Miejsce dostawy towaru: Chicago, Illinois – USA. Język 
do komunikacji: angielski.  
 
DARR/08/01/09 
 
Belgijska firma poszukuje producentów / dostawców liter do szyldów reklamowych wykonanych z 
metalu lub/i z plexi. Miejsce dostawy towaru: Belgia. Język do komunikacji: angielski. 
 

DARR/09/01/09 
 
Rumuński producent opakowań poszukuje producentów / dostawców kartonu na opakowania dla 
przemysłu „niespoŜywczego”. Miejsce dostawy towaru: Rumunia. Język do komunikacji: rumuński, 
angielski. 
 
DARR/10/01/09 
 
Bułgarska firma poszukuje w Polsce dostawców mięsa wieprzowego. Miejsce dostawy towaru: Burgas, 
Bułgaria. Język do komunikacji: bułgarski, polski, angielski. 
 

DARR/11/01/09 
 
Belgijska firma dekoratorska poszukuje obrazów artystów współczesnego malarstwa polskiego. 
Miejsce dostawy towaru: Izegem, Belgia. Język do komunikacji: angielski, niderlandzki. 
 
DARR/12/01/09 
 
Luksemburska firma poszukuje producentów / dostawców artykułów pierwszej pomocy, apteczek, 
odzieŜy i akcesorii ochronnych (kaski, okulary, buty) oraz ubrań ochronnych roboczych. Miejsce 
dostawy towaru: Belgia. Język do komunikacji: francuski. 
 
DARR/13/01/09 
 
Łotewska firma poszukuje polskich producentów / dostawców przecieru pomidorowego. Miejsce 
dostawy towaru: Ozolnieki, Łotwa. Język do komunikacji: rosyjski. 
 
DARR/14/01/09 
 
Belgijska firma poszukuje opon do cięŜarówek oraz materiałów elektrycznych m.in. kable elektryczne, 
transformatory, bezpieczniki, odgromniki, turbiny itp. Język do komunikacji: francuski. 
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DARR/15/01/09 
 

Niemiecka firma poszukuje producentów odlewów metalowych będących częściami do maszyn o 
wielkości od 20 ton i większych. Miejsce dostawy towaru: Hamburg, Niemcy. Język do komunikacji: 
niemiecki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowane oferty gospodarcze pochodzą z bazy Komisji Europejskiej – Bussines Cooperation 
Database, zasobów Ministerstwa Gospodarki, ambasad RP, bilateralnych izb gospodarczych        

oraz innych powszechnie dostępnych baz kooperacyjnych. 
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem danych adresowych podmiotów prezentujących swoje oferty / zapytania 
ofertowe proszone są o przesłanie numeru referencyjnego oferty / zapytania ofertowego na adres: 

tomasz.pajak@darr.pl lub faksem na numer: 074 888 09 23 
 

Dane adresowe przekazywane są bezpłatne. Jednocześnie informujemy, iŜ zabrania się odpłatnego 
przekazywania zapytań ofertowych / ofert osobą trzecim oraz innych działań mających na celu osiągnięcie zysku. 
 

 

 
 


