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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Qarcata Polska Sp. z o.o.
43-100 Tychy,
ul. Estetyczna 4 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Agata Blaumann
a.wcislo@qarcata.com
Tel: 609416769
www.romaniaexpo.pl

Opis przedmiotu zamówienia
We are not a traditional consulting company. We do not give theoretical advice
about how to succeed in the Polish market, but we carry out actual operations to
develop your business instead. Result-oriented operations, for example: arranging
meetings with prospective customers, recruiting commercial directors or placing
your product on the shelf in a Polish store. Furthermore, we inform you about risks
and never promise the project will be successfully completed. www.qarcata.com

Nabywcy z zagranicy
Bułgaria
Polska
Kolumbia
Rumunia

CPV
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania

Załączniki
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Trasa Transfogarska 01.jpg

Typ oferty
Kooperacja

Termin składania ofert
24.07.2018

Ważna od
24.04.2018

Branże
Doradztwo/consulting/edukacja
Handel
IT/ICT
Media i reklama
Sektor kreatywny
Organizacja targów i wydarzeń
Transport i logistyka
Architektura
Budownictwo
Budownictwo i architektura
Ochrona środowiska
Energia i surowce odnawialne
Pozostałe wyroby
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Gry i zabawki
Sprzęt sportowy
Pozostałe branże
Przemysł jubilerski
Wyposażenie wnętrz
Drzwi i okna
Meble
Produkcja mebli
Części i akcesoria samochodowe
Produkcja środków transportu
Narzędzia mechaniczne
Produkcja pozostałych maszyn
Maszyny dla przemysłu papierniczego
Maszyny dla przemysłu odzieżowego
Maszyny dla przetwórstwa spożywczego
Maszyny dla górnictwa i budownictwa
Maszyny dla metalurgii
Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa
Maszyny ogólnego przeznaczenia
AGD
Oświetlenie
Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny
Elektronika użytkowa
Maszyny i urządzenia
Przemysł obronny i zbrojeniowy
Produkcja i przetwórstwo metali
Biotechnologia
Przemysł farmaceutyczny
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Farmacja i biotechnologia
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
Pozostałe wyroby chemiczne
Kosmetyki
Farby i lakiery
Wyroby chemiczne w formach podstawowych
Przemysł chemiczny i kosmetyczny
Przemysł drzewny i papierniczy
Pozostałe tekstylia
Dywany i dekoracje
Tekstylia
Wyroby skórzane
Odzież i obuwie
Odzież, tekstylia, wyroby skórzane
Napoje alkoholowe
Pozostałe produkty spożywcze
Słodycze
Wyroby mleczarskie
Oleje i tłuszcze spożywcze
Wyroby zbożowe, piekarske i mączne
Wyroby z warzyw i owoców
Wyroby z mięsa i ryb
Przetwórstwo spożywcze
Pozostałe górnictwo i wydobywanie
Górnictwo i przemysł wydobywczy
Ryby
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
Warzywa i owoce
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Zboża
Rolnictwo i leśnictwo

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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