Olsztyn, 25.02.2015 r.

Szanowni Państwo

Ladies and Gentlemen

Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się
firmą handlową. Rozwijamy naszą działalność w
dwóch segmentach:
•
Obsługa rolnictwa - jesteśmy jedną z
liczących się firm w Polsce w handlu produktami
rolnymi, materiałem siewnym oraz sadzonkami
ekologicznymi i konwencjonalnymi.
•
Handel międzynarodowy - zajmujemy się
eksportem Polskiej żywności do krajów północnej
Afryki oraz Środkowego i Bliskiego Wschodu.

We are a young, fast growing trading company.
We are expanding our business in two segments:
•
Supports of agriculture – we are one of
the major companies in Poland trading in
agricultural products such as seed and seedlings
organic and conventional .
•
International trade - dealing with export
of Polish food to countries of north Africa and
the Near and Middle East.

W związku z planowanym przez naszą firmę In connection with planned increase in food
zwiększeniem eksportu produktów spożywczych exports we interested in the market of Egypt and
jesteśmy zainteresowani rynkiem Egiptu i Sudan.
Sudanu.
Obecnie
eksportujemy
Polską
żywność
bezpośrednio do Egiptu i Palestyny, a pośrednio
poprzez naszych partnerów handlowych z Egiptu
do innych krajów tj. Irak, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Arabia Saudyjska i innych.

Currently we are exporting Polish food directly to
Egypt and Palestine, and indirectly through our
partners from Egypt to other countries such as
Iraq , the United Arab Emirates , Saudi Arabia
and others.

W roku 2013 staliśmy się największym In 2013, we became the biggest exporter of
eksporterem mrożonego groszku z Polski do frozen green peas from Poland to Egypt and
Egiptu i do innych krajów na Środkowym other countries in the Middle East.
Wschodzie.
Naszym głównym towarem eksportowym na
dzień dzisiejszy są produkty suche i mrożone.
Ciągle poszukujemy nowych rynków zbytu i
poszerzamy asortyment.

Today our main export products are dry and
frozen products. We constantly looking for new
markets and ways to expand our range of
products.

W naszym zespole pracują ludzie, którzy znają Our team includes people who know Polish,
doskonale rynek Polski, Europejski i Arabski oraz European and Arabic market perfectly, and have
mają dwudziestoletnie doświadczenie w twenty years experience in production and trade
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produkcji i handlu warzywami oraz owocami.

of vegetables and fruits.

Z sukcesami budujemy kontakty handlowe na We successfully build business relationships in
rynkach zwiększonego ryzyka z klientami z markets of increased risk with customers from
północnej Afryki oraz Środkowego i Bliskiego North Africa and the Near and Middle East.
Wschodu.
Z naszego doświadczenia wiemy, że jesteśmy w
stanie sprzedawać wysokiej jakości i w
konkurencyjnych cenach Polską żywność do
krajów Północnej Afryki oraz Środkowego i
Bliskiego Wschodu.

From our experience we know that we are able
to sell high quality and competitively priced
Polish food to the countries of North Africa and
the Near and Middle East.

W przypadku możliwości skorzystania z Waszych
kontaktów z firmami z Egiptu i Sudanu oraz
zainteresowania naszą ofertą pozostaję w
gotowości do udzielenia dodatkowych wyjaśnień
osobiście
lub
telefonicznie
(mail
konrad@biosferatrade.com, tel. 790 408 666 lub
jacek@biosferatrade.com, tel. 665 095 490).

For possibility of having recourse of your
contacts with companies from Egypt and Sudan
and interest in our offer we are ready to provide
any additional clarification in person or by
telephone (konrad@biosferatrade.com mail,
phone 790 408 666 or jacek@biosferatrade.com,
phone 665 095 490).

Z poważeniem
Konrad Grabowski
Prezes Zarządu

Your sincerely,
Konrad Grabowski
President of the Board
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