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Oferty inwestycyjne białoruskich ﬁrm
CzTPUP "Multekstil" / ЧТПУП "Мультитекстиль"
Mińsk 220114
ul. Petra Mstislavtsa, d.2 of.88
E-mail: multitekstil@tut.by
Kom. +375 29 5089871, +375 29 1689871, +375 17 3944947
Dyrektor - Barsukowa W.G. (Барсукова В.Г.)
Firma jest zainteresowana zakupem w Polsce wyrobów tekstylnych dla dzieci (swetry, sukienki, grube pończochy
itd.). Pod warunkiem dobrej ceny są gotowi kupować towar na ogólna kwotę ok. 100 000 USD rocznie. Wszystkie
szczegóły są dostępne pod w/w kontaktami.

XII.2017

«Zakład mięsny w Brześciu» S.A.
Brześć 224034
ul. Pisatela Smirnova, 4
Tel. +375 162 27 78 39
E-mail: ved@brestmeat.by , ved@brestmk.by
Zakład planuje zainwestować ok. 8 mln USD w pracy renowacyjne oddziału opakowania i wysyłki kiełbas (w tym
3 mln USD planuje przeznaczyć na pracy montażowo-budowlane). Powierzchnia nowego oddziału wyniesie 2,5
tys. m.kw. Przedsiębiorstwo przejmuje oferty na udział w przetargu do dnia 21 lipca br. Przetarg zostanie
przeprowadzony w dniu 4 sierpnia br. Termin wykonania prac po wygraniu przetargu - 20 miesięcy. Pod koniec
prac budowlanych zostanie ogłoszony przetarg na dostawcę sprzętu opakowaniowego.
W 2017 r. Zakład planuje także przeprowadzić przetrag na zakup kotła o mocy 8t pary na godzinę.

VII.2017

Centrum Medyczne "LAZAR"
m.Baranowiczi, ul.Borisovskaya, 4
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Tel. +375 163 61 80 02
E-mail: info@lazar.by
www.lazar.by
Osoba kontaktowa - Viktor Novik (kom. +375 29 674 59 14, e-mail: novik@lazar.by)
Centrum jest zainteresowany kupnem sprzętu medycznego oraz możliwością organizacji wyjazdów do Polski w
celu przeprowadzenia leczenia obywateli RB w klinikach polskich.
Dodatkowo Centrum posiada:
1. powierzchnię 1 ha z budynkiem rozmiarem 24x84m, który można wykorzystać dla zamieszczenia dowolnego
rodzaju produkcji.
2. powierzchnię 0,7 ha z budynkiem rozmiarem 24x84m gdzie się mieści serwis samochdowy.
Firma jest gotowa do podjęcia różnych form współpracy z użyciem wspomnianych możliwości oraz z pełnym
ﬁnansowaniem projektu.

V.2017

ООО «StoneTech»
Mińsk, ul.Bogdanovicha, 142 TC «Esplanada»
Kom. +375 29 6399 777, skype: alexnekh
e-mail: alexandra@stoleshka.by, www.stoleshka.by
Osoba kontaktowa - Dyrektor Aleksandra Niehoroszewa

W posiadłości ﬁrmy znajduje się budynek wielofunkcyjnego przeznaczenia o powierzchni 1500 m.kw. w
m.Kossovo, powiat Ivatsevichi, obwód Brzeski.
Budynek znajduje się w pobliżu takich zabytków jak Dom Tadeusza Kościuszki i Pałac Pusłowskich (Zamek w
Kossovo).
Firma szuka inwestorów w Polsce, zainteresowanych kupnem lub prowadzeniem wspólnego biznesu w celu
wykorzystania budynków jako:
- Obiektów infrastruktury turystycznej (mini-hotel, restauracja, centrum rozrywkowe, itp.)
- Organizacja produkcji w celu eksportu do Rosji i Polski (jest już kilka pomysłów i ﬁrma jest gotowa rozważyć
wszelkie propozycje inwestorów). Budynek położony jest w pobliżu autostrady M1 (Brześć-Moskwa).

IV.2017
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ChP KARTBERG
g. Grodno
Tel. +375257447364, +375257447365, +375152770401
E-mail: kartberg@mail.ru
Osoba kontaktowa - Julia

Firma zakupi maszyny do ważenia i pakowania nasion do opakowan plastykowych. Dodatkowe informacje
prosimy uzyskiwać od osoby kontaktowej.
XII.2015

Poniżej znajdują się załączniki z ofertami z poszczególnych branż:
1. Sprzedaż ﬁrm z polskim kapitałem
2. Oferty inwestycyjne w sektorze rolnym
3. Oferty inwestycyjne w sektorze budowlanym
4. Oferty inwestycyjne w sektorze produkcyjnym
5. Oferty inwestycyjne w sektorze handlu i usług
6. Budowa elektrowni atomowej
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