
 

 

W.A.J. Koenitz | Architektur & Projektentwicklung  
• https://www.houzz.de/hznb/experten/architekten/waj-koenitz-architektur-und-projektentwicklung-
pfvwus-pf~2049123470  
• Imię i Nazwisko przedstawiciela: Johann Koentiz 
• Rozmiar przedsiębiorstwa: mikro 
• Branża: architektura/budowlana 
• Firma W. A. J. Koenitz - Architektur & Projektentwicklung oferuje projektowanie domów od podstaw, 
projektowanie wnętrz, doradztwo budowlane, projektowanie i budowa domów z wcześniej 
przygotowanych prefabrykatów przestrzennych. 
Firma jest zainteresowana producentami drewna i dostawcami elementów wyposażenia wnętrz.  
 

Airbus ProtoSpace  
• www.airbus.com  
• Imię i nazwisko przedstawiciela: Wael Yahyaoui 
• Rozmiar przedsiębiorstwa: średnie 
• Branża: IT 
• ProtoSpace opiera się na warsztatach produkcji cyfrowej Fab Lab firmy MIT i elastycznym środowisku 
pracy Google. Współpracuje z firmami motoryzacyjnymi i komunikacyjnymi, także startupami, których 
produkty i usługi mogą mieć zastosowanie w przemyśle lotniczym. 
Firma jest zainteresowana kontaktami z innowacyjnymi firmami zajmującymi się rozwojem procesów 
montażowych i ulepszeniem komponentów konstrukcyjnych. 
 
Vorwärts GmbH 
• www.vorwaerts.com  
• Imię i nazwisko przedstawiciela: Andre Aslund 
• Rozmiar przedsiębiorstwa: średnie 
• Branża: IT/ oprogramowanie  
• Firma wspiera producentów wyrobów konsumenckich w pomyślnej sprzedaży na platformie Amazon przy 
użyciu narzędzi opartych na nowoczesnej technologii do automatyzacji procesu sprzedaży. Oferuje idealne 
połączenie handlu elektronicznego, marketingu i technologii. 
Firma poszukuje potencjalnych klientów, którzy zainteresowani są sprzedażą swoich produktów przez 
platformę zakupową Amazon, np. producentów armatury, odzieży, mebli, zabawek i innych.  
 

Lawyers Magazine – convey black UG 
• www.lawyers-magazine.com   
• Imię i nazwisko przedstawiciela: Alexander Aran 
• Rozmiar przedsiębiorstwa: małe 
• Branża: IT 
• Lawyers Magazine istnieje na rynku od 2005 roku. Platforma oferuje pracodawcom kompleksowe 
rozwiązania rekrutacyjne pracowników. Platforma internetowa dedykowana jest m.in. dla prawników i 
przedsiębiorstw, które działają na rynkach międzynarodowych. Platforma udziela porad prawnych 
związanych z działalnością zagranicznych firm na rynku niemieckim. 
Firma poszukuje potencjalnych klientów do budowania aplikacji IT. 
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Oscar Bóbolo - Härtel & Kusak GbR 
• www.oscarbobolo.com   
• Imię i nazwisko przedstawiciela: Patrik Kusak 
• Rozmiar przedsiębiorstwa: małe 
• Branża: spożywcza 
• Firma Oscar Bóbolo opracowuje  strategie sprzedaży m.in. dla produktów żywnościowych i napojów, 
buduje nowe firmy i tworzy marki żywności, które odpowiednio się wyróżniają. Wprowadza produkty                       
i marki, głownie artykuły spożywcze na rynek Niemiecki. 
Firma jest zainteresowana producentami żywności, napojów, produktów BIO. 
 

Import-export ALTUN  
• www.altun-berlin.de   
• Imię i nazwisko przedstawiciela: Elena Altun 
• Rozmiar przedsiębiorstwa: średnie 
• Branża: spożywcza 
•  Firma ALTUN zajmuje się importem i eksportem artykułów spożywczych między innymi: owoce i warzywa, 
bogaty asortyment żywności, delikatesy, międzynarodowe specjalności, opakowania i artykuły higieniczne, 
dla gastronomii. 
Firma jest zainteresowana producentami żywności oraz importem i eksportem.  
 

Matvi GmbH 
• www.matvi.de    
• Imię i nazwisko przedstawiciela: Nihat Altun 
• Rozmiar przedsiębiorstwa: małe 
• Branża: spożywcza 
• Firma Matvi Gmbh Firma Matvi Gmbh istnieje od 2007 roku i jest innowacyjnym przedsiębiorstwem 
specjalizującym się w produkcji kiełków soi. Dzięki nowym technologiom produkcja odbywa się bez 
stosowania nawozów chemicznych. Produkty rozprowadzane są na rynki: niemiecki, belgijski, francuski, 

holenderski i austriacki. 
Firma jest zainteresowana producentami maszyn do produkcji oraz eksportem i importem wyrobów 
głownie sojowych. 
 

EWB Sorting Engineering 
• www.ewb-engineering.ru  
• Imię i nazwisko przedstawiciela: Witali Bytschkow 
• Rozmiar przedsiębiorstwa: mikro 
• Branża: recykling  
• Firma EWB ma siedzibę w Niemczech i jest głównym dostawcą usług inżynieryjnych w celu stworzenia 
działającego systemu przetwarzania odpadów w rosyjskich miastach. EWB oferuje usługi inżynieryjne                       
i koncepcyjne rosyjskim miastom, rządowi i firmom przetwarzającym odpady.  
Firma jest zainteresowana współpracą i nawiązaniem kontaktów handlowych z firmami recyklingowymi w 
Polsce. 
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