HIT OFFICE s.r.o. - най – големият чешки производител на канцеларски
материали и плоскости от хартия и картон – търси стабилно и дългосрочно
сътрудничество с вносител, търговец на едро, или компания за поръчки по
пощата. Повече подробности за компанията и произвежданите от нея продукти
ще намерите на http://www.hitoffice.net .
За контакти:
Jiří Hrabal, business manager
HIT OFFICE s.r.o
U Bažantnice 983
290 01 Poděbrady
Czech Republic
tel.: +420 325 625 625
fax: +420 325 612 716
mobil: +420 731 412 844
e-mail: j.hrabal@hitoffice.cz
Skype: j.hrabal
http://www.hitoffice.net
------------------------------------------------------------------------------------Чешката фирма HAFFNER CZ доставя стандартни машини и автоматични
поточни линии за производството на пластмасова, алуминиева и дървена
дограма.
За контакти:
Ing. Josef Rajnoch
HAFFNER CZ s.r.o.
Masarykova 1436
268 01 Hořovice
Czech Republic
tel.: +420 311 744 732
fax: +420 311 744 739
e-mail: haffner@haffner.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------Чешката фирма HAFFNER CZ търси партньор за продажбата на машини за
производство на пластмасова, алуминиева и дървена дограма на българския
пазар.
За контакти:
Ing. Josef Rajnoch
HAFFNER CZ s.r.o.
Masarykova 1436
268 01 Hořovice
Czech Republic
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tel.: +420 311 744 732
fax: +420 311 744 739
e-mail: haffner@haffner.cz
-------------------------------------------------------------------Чешката фирма EMPLA s.r.o. с дългогодишен опит предлага на изгодни цени
всички видове химически анализи на околната среда (води, почви, храни и др.)
в собствени акредитирани лаборатории.
За контакти:
Ing. Jana Köhlerová
EMPLA s.r.o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
Czech Republic
tel.: +420 495 218 875
e-mail: kohlerova@empla.cz
http://www.empla.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------Чешката агенция за намиране на работа EUROMONTEC CZ s.r.o. със солидно
представителство във ФРГ осигурява временна помощ и предлага работа във
всички сфери, занимава се с търсене и тестуване на кандидати за среден и
висш мениджмънт по всички специалности.
За контакти:
Hana Vrbatová, jednatelka
EUROMONTEC CZ s.r.o.
Víta Nejedlého 1575
272 01 Kladno
tel.: +420 312 245 141
fax: +420 312 245 064
mobil: +49 173 290 86 66; +420 739 09 49 08
e-mail: h.vrbatova@euromontec.cz
-------------------------------------------------------------------------------
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