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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Becpak Sp. z o.o.
01-320 WARSZAWA,
SZELIGOWSKA 73 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Paweł Bednarski
marketing@opakowania24.eu
Tel: +48734488096
http://becpak.eu

Opis przedmiotu zamówienia
Taśmy z nadrukiem dla Twojej ﬁrmy w ilościach hurtowych i detalicznych. Realizuje
zamówienia w całej Europie. Minimalna ilość rolek: 72 szt.

Informacje uzupełniające
Taśmy pakowe z nadrukiem to podstawowy materiał opakowaniowy. Realizujemy
zamówienia na każdym typie kleju w zależności od potrzeb klienta. Mniejsza
zamówienia można złożyć bezpośrednio na stronie naszego sklepu:
https://opakowania24.eu/tasmy-z-wlasnym-nadrukiem.html Dodatkowe informacje o
produkcie: http://tasmaznadrukiem.com.pl

CPV
Taśma przylepna
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Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
19.04.2021

Ważna od
21.10.2020

Branże
Produkty tytoniowe
Muzyka
Film
Usługi ﬁnansowe
Fotograﬁa
Rzemiosło artystyczne
Wzornictwo i projektowanie mody
Rolnictwo i leśnictwo
Tekstylia
Produkcja metalowych wyrobów gotowych
Handel
Wydawnictwa
Przemysł obronny i zbrojeniowy
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Pestycydy
Pozostałe branże
Farmacja i biotechnologia
Transport i logistyka
Odzież i obuwie
Pozostałe pojazdy samochodowe
Drzwi i okna
Produkcja pozostałych maszyn
Narzędzia mechaniczne
Autobusy
Pojazdy szynowe
Części i akcesoria samochodowe
Statki i łodzie
Instrumenty muzyczne
Przemysł lotniczy i kosmiczny
Pozostały sprzęt transportowy
Meble
Wyposażenie wnętrz
Samochody osobowe
Oświetlenie
Pozostałe górnictwo i wydobywanie
Zboża
Broń i amunicja
Pozostałe wyroby chemiczne
Pozostałe tekstylia
Maszyny dla przetwórstwa spożywczego
Aparatura pomiarowa i zegarki
Maszyny dla górnictwa i budownictwa
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Mięso
Maszyny dla przemysłu odzieżowego
Maszyny dla przemysłu papierniczego
Ryby
Biotechnologia
Instrumenty optyczne i sprzęt fotograﬁczny
Warzywa i owoce
Pozostały sprzęt elektryczny
Maszyny ogólnego przeznaczenia
Przemysł petrochemiczny
Wojskowe pojazdy bojowe
Komputery
Maszyny dla metalurgii
Elektronika użytkowa
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
Poligraﬁczne
Oleje i tłuszcze spożywcze
Wyroby mleczarskie
Pozostałe produkty spożywcze
Wyroby skórzane
Wyroby z drewna (bez mebli)
Górnictwo i przemysł wydobywczy
Wyroby z warzyw i owoców
Słodycze
Węgiel kamienny i brunatny
Kawa, herbata i przyprawy
Ropa naftowa i gaz ziemny
Dywany i dekoracje
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Wyroby chemiczne w formach podstawowych
Produkcja i przetwórstwo metali
Farby i lakiery
Rudy metali
Produkcja metali nieżelaznych
Ochrona środowiska
Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny
Energia i surowce odnawialne
Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne
Przemysł jubilerski
Produkcja mebli
Papier
Turystyka, sport i rekreacja
AGD
Przetwórstwo spożywcze
Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa
Doradztwo/consulting/edukacja
Wyroby z mięsa i ryb
Wyroby zbożowe, piekarske i mączne
Produkcja środków transportu
Budownictwo i architektura
Napoje alkoholowe
Kosmetyki
Maszyny i urządzenia
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
Odzież, tekstylia, wyroby skórzane
Przemysł drzewny i papierniczy
Przemysł farmaceutyczny
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Produkcja metali żelaznych
Sektor kreatywny
Sprzęt sportowy
Gry i zabawki
Przemysł chemiczny i kosmetyczny
Pozostałe wyroby
Zdrowie i medycyna
Organizacja targów i wydarzeń
Architektura
Media i reklama
Budownictwo
IT/ICT

Możliwy wolumen produkcji
2000000

Minimalna wartość zamówienia
550.00

Waluta
PKR

Nabywcy poza granicami kraju
NIE
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