
Termin 20.11 – 22.11 
 

1.Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego 
Miedzynarodowe Posrednictwo Eksportowo-Importowe, 
wiodace branze: przemysl miesny, materialy budowlane, 
towary i uslugi 

NETZWERK AUSSENWIRTSCHAFT 
Hammfelddamm 4a  
41460 Neuss  
Fon: +49 (0) 2131 22 81 40  
Fax: +49 (0) 2131 22 81 66  
Mail: info@netz-aw.de 
https://www.netzwerk-aw.de 
Poszukuje partnerow kooperacyjnych dla firm niemieckich 
w ramach „produkcji na zlecenie” 
 

 
2. „Länder & Menschen“GmbH, Turystyka biznesowa, 
Mazury w calorocznym programie 

 
Jennen Gruppenreisen „Länder & Menschen“GmbH  
Lindenstr.32 
50674 Köln 
0221-888 678 63 
info@laender-und-menschen.de 

               https://laender-und-menschen.de/impressum/ 
 
               Poszukuja nowych obiektow i atrakcji rekreacyjnych 
               (wycieczki indywidualne), kontaktow do firm  
               charterowych, ofert dla turystyki biznesowej 
 

3.Stowarzyszeni3 Polskich Inzynierow w Niemczech, branza 
budowlana, nadzor budowlany 

 
Verein Polnischer Ingenieure - Stowarzyszenie Inżynierów 
Polskich e.V w Niemczech 
Am Mergelsberg 39, 
40629 Düsseldorf 
Tel: 0211/28 63 02 
Fax: 0211/92 93 42 1 
E-Mail: info@vpi-sip.de 
https://vpi-sip.org/ 
 

 
Poszukuje kontaktow do polskich producentow 
materialow budowlanych oraz firm oferujacych 
uslugi w sektorze budowlanym (kliniki, szpitale, hale 

sportowe, szkoly, domy spokojnej starosci, etc.),  
celem wspolnych projektow budowlanych w Europie 
(Niemcy, Austria, Polska i in.) 

 
 

mailto:%20info@netz-aw.de
https://www.netzwerk-aw.de/
https://laender-und-menschen.de/impressum/
mailto:info@vpi-sip.de
https://vpi-sip.org/


4. Branza Food & Beverage 
 

Firma: 

Oscar Bóbolo 
Studio Düsseldorf 
Becherstrasse 46 
40476 Düsseldorf 
+49 (0) 157 750 510 46  
kusak@oscarbobolo.de 
www.oscarbobolo.com 
 

Boutique Brand Studio, specjalizujace sie w branzy Food & 
Beverage, tworzac silne marki Produktow dla gastronomie i 
handlu detalicznego. Wspolnie z producentami inspirujemy 
nowe grupy docelowe. Nasza wizja pozytywnego wplywu 
na branze to“Branding With Appetite”. 
 

 

 

5. branza alkohole 
Burggrafenstraße 1 
40545 Düsseldorf 

 E-Mail: info@klippenziege.com 
 www.klippenziege.com 
 Tel: +49 170 808 41 69 

 www.klippenziege.com 
 

 
Klippenziege Mate Dry Gin – Poducent i dystrybutor Ginu 
marki Premium z dodatkiem jagod Goji, owocu Physalis i 
herbaty Mate 

 
Poszukuja silnych partnerow, z ktorymi mogliby 
wspolnie wykreowac nowe marki europejskich 

produktow alkoholowych.  
Jednoczesnie szukaja producentow butelek ze szkla, 
np. DekorGlass (www.dekorglass.pl), gdzie chetnie 
poznaliby przedstawiciela firmy  

a takze firm zajmujacych sie uszlachetnianiem 
napojow alkoholowych 
 

6 Ruttensteiner Consulting, Austria; wielobranzowo 

+43 720 303735 0  
+43 720 303735 3  
info@ruttensteiner.com  
http://www.ruttensteiner.com 
 
Poszukuje firm zainteresowanych eksportem towarow do 
Austrii oraz partnerow kooperacyjnych (produkcja) dla 
austriackich firmw 

 
 
ww.google 
.p 
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Firmy na 27-29.11.2018 

 

1. OPTILANE GmbH,  
Interim Management, doradztwo miedzynarodowe w 
branzach m.in. artykuly spozywcze, handel, uslugi.  
 
(Dr. Brettar w ciagu ostatnich kilku lat wprowadzil na 
rynek polski dwa duze koncerny niemieckie jako 
inwestycje bezposrednie (we wspolpracy z Wydzialem 

Handlu Promocji i Inwestycji Kosulatu Generalnego RP  
w Kolonii oraz PAIIZ-em). 

 
      Artykuly spozywcze, handel i uslugi 

 
Rosental 8 

47918 Tönisvorst 
Tel: 02151 70 77 33 
Fax: 02151 7077 26 
info@optilane.com 
www.optilane.com 

 
           Poszukuje partnerow kooperacyjnych dla niemieckich 

           i austriackich firm 
 

 

2. Anlagenbau GmbH, branza drewno 
Industriestraße 1 
D-97353 Wiesentheid 
Telefon: +49 (0) 9383/9 50-0 
Telefax: +49 (0) 9383/9 50-30 
E-Mail: info@moehringer.com49(0)9383/950-0 
info@moehringer.com 

       https://www.moehringer.com/de/ 
 

Firma dziala na rynku niemieckim i austriackim, producent 
technologii przemyslowych dla sektora drzewnego, 
zainteresowany zakupem drewna oraz inwestycjami 
bezposrednimi w Polsce  (np. o charakterze wspolczesnego 
tartaku). 
Prosi o kontakt z przedstawicielem ds regionalnych 
inwestycji, nadlesnictwem oraz osoba reprezentujaca 
szkoly srednie i wyzsze (Uniwersytet Warminsko-Mazurski) 
o profilu technologii drewna. 

 
3. August Jungbluth GmbH & Co. KG, Hurtownia drewna i 

artyklow drewnianych i budowlanych 
 
Holzhandlung und Baustoffe 
Normannenstraße 8-16 
Hurtownia artykulow z drewna 
41462 Neuss 
Tel. +49 2131 560800 
Fax +49 2131 560888 

mailto:info@optilane.com
http://www.optilane.com/
mailto:info@moehringer.com
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info@jungbluth-holz.de  
https://www.jungbluth-holz.de/ 
 
 

Poszukuje producentow artykulow  z drewna, ktorzy gotowi sa 
produkowac rowniez na zamowienie; np. specjalnych linii 
artykulow sezonowych oraz producentow artykulow budowlanych 
 
 

4 .meskank, interior brands into cee    
 

  meskank, interior brands into cee 
  Choriner Straße 85 
  10119 Berlin 

                Telefon: 030 69201241 
                 Fax: 032 12113 3823 

                                info@meskank.biz  
                                www.meskanz.biz   

Poszukuje producentow branzy meblarskiej, desingu i    
wyposazenia wnetrz 
 
 

5 Einkauf – Hoch- und Schlüsselfertigbau 

Depenbrock Systembau GmbH & Co. KG 

Stieghorster Straße 66 

33605 Bielefeld  

 

Projekty budowlane (przemyslowe i prywatne), 

kooperacja z partnerami z Polski 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ariola-Zareba-Consulting-1465432386845404/ 
 

Odpytam https://www.facebook.com/Mariola-
Zareba-Consulting-1465432386845404/ 
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