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FIRMA WWW OFEROWANY PRODUKT POSZUKIWANY PARTNER W POLSCE 

 
b.ALERT  

 
www.b-alert.be 

 
System do monitorowania 

zużycia i awarii opon 
samochodowych (TPMS V2) 

Dostawcy części do punktów 
sprzedaży i serwisu opon dla 

ciężarówek. 
 

Duże firmy sprzedające opony do 
ciężarówek –(najchętniej inne niż 

znane brandy np. Michelin). 

 
Firmy leasingujące ciężarówki/floty 

ciężarówek 

 
AXUS 

 
www.aldcarmarket.com 

Samochody 
poleasingowe osobowe I 

dostawcze do 3,5t 

 
Importerzy i dilerzy samochodów 

używanych 

 
D’IETEREN LEASE 

 
www.vdfinremarketing.eu 

 
Samochody 

poleasingowe osobowe i  
dostawcze z grupy 

Volkswagen (vw,audi,skoda,
seat,porche) Wiek 

samochodów 6 mies. -6 lat.  

 
Importerzy i dilerzy samochodów 

używanych posiadający od 10-
500 szt (lub więcej) samochodów na 

placu. 

 
J.H.WOUTERS 

 
www.wouters.com 

 
Oleje i tłuszcze 

spożywcze do smażenia i 
pieczenia 

(także pod marką własną) 
 

Posiadane certyfikaty: 
ISACERT, CODIPLAN PLUS 

standard.  

 
Dystrybutorzy i hurtownicy 

dostarczający do branży HoReCa. 
 

Producenci dań gotowych wstępnie 
smażonych; frytki, nugetsy, itp..  

 
KONIJNEN.VAN 

ASSCHE 

 
www.vanassche.info 

 
 
  

 
Mięso z królika- tusze i 

elementy, świeże i mrożone 
 

(także pod marką własną)  

 
Importerzy i hurtownicy 
mięsa/mięsa króliczego. 

 
Detaliści – sieci sklepów 

 
Restauracje serwujące dania z 

królików 

  

http://www.b-alert.be/
http://www.aldcarmarket.com/
http://www.vdfinremarketing.eu/
http://www.wouters.com/
http://www.vanassche.info/
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FIRMA WWW OFEROWANY PRODUKT POSZUKIWANY PARTNER W POLSCE 

 
LATEXCO 

SOLUTIONS 

  

 
www. latexco-solutions.com 

 
nowa strona www będzie 
dostępna od lutego 2020 

Ekologiczne pianki 
lateksowe produkowane z 

odpadów lateksowych 
 (100 % recyklingu) 
 o rożnorodnym 
zastosowaniu: 

Branża rolnicza: wkład 
lateksowy do produkcji 
materacy dla krów. 
 
Branża transportowa i 
producenci szyb: bufory do 
bezpiecznego transportu 
szyb 
 
 
 
Branża budowlana: pianka 
do izolacji akustycznej 

 
 
 
 
 
 

Branża rolnicza: firmy wyposażające 
obory dla bydła 
 
 
Branża transportowa: duże firmy 
transportowe specjalizujące się w 
transporcie szyb 
 
Producenci szyb, producenci 
wyrobów z gumy 
 
Branża budowlana: importerzy i 
dystybutorzy izolacji akustycznych 

MAGNUS KAHL 
SEEDS  

www.magnuskahl.com Nasiona cebuli  
(żółtej, czerwonej, białej, 

różowej - nowość),  
szalotki 

Producenci/ cebuli dla detalu i 
branży przetwórczej.  

 
Agenci 

MONEYOAK www.moneyoak.com Usługi optymalizacji 
rozliczania podatkowego 
grantów B&R – specjaliści 

rozliczeń IP BOX  

Firma aktywna w sektorze usług 
optymalizacji 

podatkowej, zainteresowana 
współpracą w dziedzinie 

optymalizacji dla firm i instytucji 
prowadzących badania i rozwój/R&D  

 W szczególności IP BOX 
 

Firmy z branży IT, posiadający 
własność intelektualną w firmie 

zainteresowane ewidencją i 
rozliczaniem IP BOX u siebie w firmie 

(kontakt CFO, CEO) 

PREFLEXIBEL  www.preflexibel.com 
 

 

Wiązki kablowe w peszlach 
gotowe do montażu w 
domach, mieszkaniach, 

budynkach.  

 
 Zastosowanie: 

oświetlenie, telewizyjne, 
domotica, telefoniczne, do 

alarmów, itp.  

Niezależne, średnie i 
duże hurtownie art. 

elektrycznych 
(które NIE są częścią Ahlsell, Rexel, 

Sonepar, Solar, SLO)  

 
Duże firmy w w branży 
instalacji elektrycznych  

  

http://www.magnuskahl.com/
http://www.moneyoak.com/
http://www.preflexibel.com/
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UNILIN 

 
www.unilin.com 

 
Płyty izolacyjne poliuretanowe 

PIR I samonośne izolowane 
panele dachowe dla 

budownictwa  

 
Dystrybutoprzy i 

hurtownie materiałów budowlanych, 
najchętniej specjalizujący się w 

materiałach izolacyjnych i dekarskich. 
 

Dystrybutorzy art.dekarskich, 
 

Producenci innych rodzajów izolacji 
(styropian, wełna mineralna, 

polistyren) aby rozszerzyć swą gamę 
produktów o płyty PIR 

 
Producenci płyt warstwowych i 
elementów prefabrykowanych,  

żelbetowych 

 
VIGORENA 

 
www.kalverhutten.be 

 
Trwałe i ergonomiczne boksy 

z HDPE do szybszego i 
zdrowszego 

wychowu  cielaków. 

 
Dystrybutorzy i hurtownicy 

zainteresowani sprzedażą boksów dla 
cieląt 

 
Firmy posiadające w sprzedaży 

produkty dla bydła i farm mlecznych. 
 

Agent/pośrednik na Zach. Polskę  
 
 
 

Firmy i osoby zainteresowane spotkaniem z firmą (-ami) belgijską w Poznaniu, Szczecinie lub  w 
siedzibie własnej firmy (teren Zachodniej Polski) prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w 

celu ustalenia szczegółów  
 
 

Barbara Libera – Trade and Invest Commissioner of Flanders 
Biuro w Poznaniu 

 

 
 

Flanders investment & Trade  Poznan   poznan@fitagency.com   T: 603 67 88 67   T: 61 671 08 58 

http://www.unilin.com/
http://www.kalverhutten.be/
mailto:poznan@fitagency.com

