
ЛІДЕРИ ЕКСПОРТУ
з Гостинського повіту Республіки Польща
Каталог кращих експортних 
компаній, створений 
Асоціацією підтримки 
підприємництва Гостинського повіту



Кшиштоф Мажец

Президент Асоціації 
підтримки підприємництва 
Гостинського повіту

Ми раді представити Вам каталог компаній з експортним потенціалом з Гостинського повіту. 
Каталог представляє найпотужніші та найкращі компанії, які заслужили довіру клієнтів.

Тут Ви знайдете не тільки адреси і контактні дані, але й інформацію про продукти та 
конкурентні переваги компаній нашого повіту. 

Каталог містить, зокрема, загальну інформацію про наш повіт.

Каталог адресовано іноземним підприємцям, які шукають вартих довіри, надійних партнерів.

Ми переконані, що зібрана тут інформація дозволить Вам вибрати правильного бізнес-
партнера саме для потреб Вашого підприємства.

Бажаємо успішної співпраці!



Загальна інформація про Гостинький повіт

Повіт знаходиться в південно-західній 
частині Великопольського воєводства. 

Сам повіт характеризується великою 
кількістю підприємств. 

На сьогодні в повіті діють більше 7200 
підприємств. Місцеві компанії відомі як 
надійні партнери для співпраці та визнані 
по всій Європі.

Продукція виготовлена на території повіту 
відома не тільки високою якістю та 
надійним виконанням, але й привабливими 
цінами.

7200 
підприємств

76000 
мешканців

170        
експортуючих

 компаній



Де ми знаходимось?
Місто та ґміна Гостинь розташовані на 
перетині важливих комунікаційних 
маршрутів: 

1) національна дорога № 12: 
Дорогуськ - Пулави - Каліш - 
Яроцин - Гостинь - Лешно - 
Глогув - Ленкниця;

2) автомагістраль А4, що 
проходить через Вроцлав до 
України (найдовша польська 
магістраль).

Площа ґміни Гостинь складає 136,91 
кв. км, у тому числі місто Гостинь з 
площею 10,79 кв. км. та сільська 
місцевість - 126,12 км. кв. 

Повіт складається з 7 ґмін: Гостинь, 
Пяскі, Борек-Великопольський, 
Погожеля, Пемпово, Кробія, Понець. 



Експортні галузі по відношенню до найбільших 
продажів

Транспортні 
засоби

Агропродукція Машини та 
пристрої

Упаковання Вироби з 
пластику та 

гуми



Зміст Харчова промисловість
Spółdzielnia Mleczarska Gostyń
Kawon
Pudliszki
Larus
Emilgrana
Zakład Mięsny Marian Kaczmarek
Zakład Mięsny Konarczak
Rafood
Ubojnia królików Borowczyk
AGII

Текстиль
Iltom
Krochetta
Minetti
AlberoMio

Промисловість
Kaczmarek Malewo
RETNIG
ZUPTOR
TERIEL
CUBATO
AGRO-TOM
PROTON
Mann+Hummel FT
Tech-Piek

Пакування
Netbox
Convert PL
Abama-Pak
Famag
GLOSS
Mondi SIMET
Ardagh Group

Вироби з дерева
Klupś
Pallas
ARDI
Stolarstwo Robaczyński
Woldrew
PPHU ACER
Sierakowscy
Aton

Транспорт, кінні екіпажі та 
причепи
Glinkowski
Rosik
Debon
TURBAŃSCY



Spółdzielnia Mleczarska Gostyń
Молочний кооператив Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu був 
створений в червні 1889. На сьогодні виробництво 
кооперативу оснащене сучасними лініями для виготовлення 
згущеного молока, ароматизованого молока в трубках, UHT-
сметани, UHT-молока, вершкового масла, знежиреного 
молока і цілого ряду свіжих молочних продуктів.

Адреса:
Wielkopolska 1
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
 +48 (65) 575-22-00

Інтернет сторінка:
http://smgostyn.pl

Харчова промисловість

сухе молоко

згущене 
молоко

UHT-сметанамаслянка

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
молочної 
продукції

приклади продукції

http://smgostyn.pl/


Kawon
Zakład Zielarski „KAWON - HURT” Nowak Sp.j. - це польська 
сімейна компанія з більш ніж 40-річним досвідом у 
гербології, а з 1990 року компанія виготовляє лікарські 
рослинні препарати, фруктові та класичні чаї,  приправи.

Адреса:
Wielkopolska 1
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (65) 572-08-22;
+48 (65) 572-34-60;
факс: +48 (65) 575-85-49
E-mail: 
kawon@kawon.com.pl
Інтернет сторінка:
http://kawon.com.pl/

Харчова промисловість

чайні набори приправи

дієтичні добавки
трав’яні суміші

лікарські трави

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
трав

приклади продукції

http://kawon.com.pl/


Pudliszki 
Pudliszki (тепер частина HJ Heinz Polska Sp. z o.o.) є 
бестселером серед продуктових марок в Польщі. Відома 
не тільки високою якістю томатних продуктів, але й 
різноманітністю готових страв, макаронних виробів та 
овочевої консервації. Марка популярна у Великій Британії, 
Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Китаї та багатьох інших 
країнах.
Адреса:
Fabryczna 7
63-840 Pudliszki, Poland
Телефон:
+48 (65) 572-82-00;
+48 (65) 572-83-75 
E-mail: 
firma@heinz.pl
Інтернет сторінка:
http://www.pudliszki.pl/

Харчова промисловість

томатний мус

кетчуп

соуси

консервація

макаронні вироби

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
томатної 
продукції

приклади продукції

http://www.pudliszki.pl/


Larus
PPHU “Larus” - це компанія, яка здійснює підприємницьку 
діяльність у сфері виробництва широкого асортименту 
рибних консервів: солоні, мариновані в оцті та олії, копчені, 
а також  готові продукти.

Адреса:
Jarocińska 3
63-233 Jaraczewo, Poland
Телефон:
+48 (62) 740-80-19;
+48 (62) 740-80-77;
факс: +48 (62) 740-81-16
E-mail: 
jaraczewo@larus.com.pl

Інтернет сторінка:
http://www.larus.pl/

Харчова промисловість

приклади продукції

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
рибних 

консервів

http://www.larus.pl/


Emilgrana
Emilgrana Poland Sp. z o.o була створена в 1994 році. 
Компанія спеціалізується на виробництві та продажі 
твердих сирів довгого дозрівання й свіжого тертого сиру 
Emilgrana. Це єдиний продукт на польському ринку, що 
виготовлений суворо за італійським рецептом й 
заснований на 1000-річній традиції та досвіді.
99% продукції компанії експортується.

Адреса:
Siedlec 71b
63-830 Pępowo, Poland
Телефон:
+48 (65) 572-79-08;
факс: +48 (65) 572-79-09
E-mail: 
emilgrana@poczta.onet.pl
Інтернет сторінка:
http://emilgrana.pl/

Харчова промисловість

різновиди сирів 
довгого дозрівання

свіжий тертий сир 
Emilgrana 

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
рибних 

консервів

приклади продукції

http://emilgrana.pl/
http://www.larus.pl/


Zakład Mięsny Marian Kaczmarek 
PPUH Zakład Mięsny Marian Kaczmarek існує з 2002 року. 
Компанія займається купівлею свиней, їх забоєм, розділенням 
свинячих напівтуш задля виробництва високоякісних м’ясних 
виробів зі свинини. З 2009 року компанія має право на 
торгівлю в межах Європейського Союзу.

Адреса:
Powstańców Wielkopolskich 26a
63-830 Pępow, Poland

Телефон:
+48 (65) 573-61-86;
+48 (65) 573-61-04
E-mail: 
zmkaczmarek@interia.pl

Інтернет сторінка:
http://www.zmkaczmarek.pl

Харчова промисловість

різноманіття м’ясних 
виробів, ковбас та 

сосисок

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво   
м’ясних виробів 

зі свинини

приклади продукції

http://www.zmkaczmarek.pl/


Zakład Mięsny Konarczak
Zakład Mięsny Konarczak Sp.j. - це компанія з більш ніж 25-
річним досвідом у виготовленні різних м’ясних виробів та їх 
продажу. Компанія має експортні права на ринки 
Європейського Союзу. Konarczak виробляє ковбасу „Biała 
Parzona Wielkopolska” - продукт, який внесений до списку 
захищених продуктів ЄС.
Адреса:
Gostyńska 5
63-860 Pogorzela, Poland
Телефон:
+48 (65) 573-41-60;
+48 (65) 573-40-37;
факс: +48 (65) 572-74-65
E-mail: 
sprzedaz@konarczak.pl
Інтернет сторінка:
http://www.konarczak.pl

Харчова промисловість

різновиди м’ясних 
виробів

ковбаса „Biała Parzona 
Wielkopolska”

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво    
м’ясних виробів 

зі свинини

приклади продукції

http://www.konarczak.pl/


RAFOOD
RAFOOD Sp. z o. o. - це компанія з більш ніж 20-річним 
досвідом у сфері торгівлі продуктами харчування. Основною 
продукцією є м'ясо (свинина, яловичина, м’ясо птиці), риба, 
морепродукти, яйця, фрукти та овочі. RAFOOD продає свої 
товари по всьому світу, але основним ринком є 
Європейський Союз.
Адреса:
Brzezie 261 A
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (60) 399-97-94;
+48 (69) 386-73-21
E-mail: 
info@rafood.com.pl
michalina@rafood.com.pl
Інтернет сторінка:
http://rafood.com.pl/

Харчова промисловість

приклади 
пропонованої 

продукції

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво та 
продаж 

продуктів 
харчування

http://rafood.com.pl/


Ubojnia królików Borowczyk 

Borowczyk S. C. є виробником кролячого м'яса та хутра з 
тварин. Основним напрямком компанії є виробництво та 
продаж кролячого м'яса, як свіжого, так і замороженого. 
Сучасний завод Borowczyk S. C. відповідає стандартам ЄС 
та HACCP.

Адреса:
Czachorowo 49
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (65) 571-02-14;
+48 (88) 252-50-79
E-mail: 
ubojnia_borowczyk@neostrada.pl

Інтернет сторінка:
http://ubojniaborowczyk.pl

Харчова промисловість

продукція з кролячого м’яса

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво та 
продаж 

кролячого
м’яса

приклади продукції

http://ubojniaborowczyk.pl/


AGII
AGII Sp. z o.o.  є одним з найбільш швидкозростаючих 
підприємств у секторі переробки жиросировини в Польщі. 
Виробляє як тваринні, так і технологічні жири (III категорії). AGII 
здійснює експорт в Литву, Швецію, Словаччину, Чехію, 
Угорщину, Австрію, Німеччину, Данію, Нідерланди, Велику 
Британію, Болгарію та Румунію. Компанія також має 
повноваження здійснювати торгівлю з Гонконгом і Тайванем.
Адреса:
Krzekotowice 41
63-830 Pępowo, Poland
Телефон:
+48 (65) 573-64-78;
факс: +48 (65) 573-79-12 
E-mail: 
agi@agi.com.pl
Інтернет сторінка:
http://agi.com.pl/

Харчова промисловість

продукція з тваринних жирів

технологічні жири ІІІ категорії

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

переробка 
жиросировини

приклади продукції

http://agi.com.pl/


ILTOM
ILTOM Zakład Krawiecki є найбільшим виробником дитячих 
чепчиків та капелюшків у Польщі. ILTOM існує з 1992 року та 
виготовляє чепчики (капелюшки) для дітей віком до 3 років. 
ILTOM випускає також дитячий одяг. Текстильні вироби 
ILTOM продаються в Польщі, Чехії, Україні, Латвії та 
Російській Федерації.
Адреса:
Poznańska 122a
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (65) 572-43-42
E-mail: 
iltom@iltom.pl

Інтернет сторінка:
http://iltom.pl/

Текстиль

дитячі капелюшки та 
чепчики

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
дитячих 
чепчиків 

(капелюшків)

приклади продукції

http://iltom.pl/


Krochetta 

PPH Krochetta Lucyna Kuźniak існує з 2003 року. 
Капелюшки, шарфи, рукавички, дитячі смужки - це все 
вироби компанії. Найбільшою перевагою Krochetta є 
сучасний машинний парк.

Адреса:
Ogrodowa 3
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (65) 572-73-07
E-mail: 
biuro@krochetta.pl 

Інтернет сторінка:
http://www.krochetta.pl/index.php

Текстиль

дитячі шапочки, чепчики та смужки

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
дитячих чепчиків, 

смужок, 
рукавичок та 

шарфів

приклади продукції

http://www.krochetta.pl/index.php


Minetti
PPH Minetti Barbara Migas Skoracka Minetti - це компанія, яка 
виробляє дитячий одяг для дівчаток і хлопчиків. 100% 
виробництва здійснюється в Польщі. Компанія має 25-річний 
досвід роботи на ринку.

Адреса:
Wielkopolska  8
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (65) 575-11-79;
факс: +48 (65) 572-35-75
E-mail: 
biuro@minetti.pl
anna.kerber@minetti.pl
Інтернет сторінка:
http://www.minetti.pl/

Текстиль

дитячий одяг

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
дитячого одягу

приклади продукції

http://www.minetti.pl/


ALBEROMIO
ALBEROMIO (by KMH Marlena Klupś) - це новий бренд, але з 
досвідом та традиціями KMH Marlena Klupś. У Польщі 
компанія KMH Marlena Klupś відома перш за все 
виготовленням дитячих меблів. ALBEROMIO, у свою чергу,  
створює дитячі постільні приналежності та аксесуари, дитячі 
ковдри і подушки.

Адреса:
Warszawska 9
63-820 Piaski, Poland
Телефон:
+48 (60) 781-44-77
E-mail: 
sprzedaz@alberomio.pl

Інтернет сторінка:
https://alberomio.pl

Текстиль

дитяча постіль, подушки, 
конвертики, м’які стільчики

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
дитячих 

постільних 
приналежностей

приклади продукції

https://alberomio.pl/


KLUPŚ
KMH Marlena Klupś - це сімейна компанія, яка працює на ринку 
більше 40 років. Її відрізняє багаторічний досвід, переданий 
від покоління до покоління. Компанія створює меблі для дітей 
з деревини та МДФ. Безпечні, екологічні та стильні, дитячі 
меблі Klupś відомі своєю високою якістю не тільки у Польщі, 
але й у Європі.

Адреса:
Poznańska Str., 162
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (65) 572-02-43;
+48 (65) 572-38-11
E-mail: 
sprzedaz@klups.pl
Інтернет сторінка:
https://www.klups.pl/

Вироби з дерева

дитячі меблі

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
дитячих 
меблів

приклади продукції

https://www.klups.pl/


Pallas
Pallas S.C. є великим виробником класичних, але завжди привабливих 
іграшок для дітей, та має більш ніж 60-річний досвід роботи на цьому 
ринку. Pallas виготовляє, зокрема, іграшки-гойдалки, крісла, коляски 
та обладнання для дитячих садків. 
Адреса:
Młynarska 3
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (65) 575 24 17;
факс: +48 (65) 575 24 18
E-mail: 
zbyt@pallas.pl

Інтернет сторінка:
http://www.pallas.pl/

Вироби з дерева

дитячі іграшки

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
іграшок-гойдалок

приклади продукції

http://www.pallas.pl/


ARDI
ARDI Andrzej Radzimski - це сімейна компанія з довоєнними 
традиціями. Компанія була заснована в 1935 році, прадідом 
нинішнього власника, Анджеєм Раджімським. ARDI оснащена 
сучасною технікою і пропонує продукцію найвищої якості, що 
виготовлена з ретельно відібраного тонкого матеріалу.

Адреса:
Karzec 34a
63-840 Krobia, Poland 

Телефон:
+48 (65) 573-82-29
E-mail: 
ardi@ardi.com.pl

Інтернет сторінка:
http://ardi.com.pl/

Вироби з дерева

віконні дошкидошки для дерев’
яної підлоги

листи фанери, 
МДФ

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
дошки для 
дерев’яної 

підлоги

приклади продукції

http://ardi.com.pl/8.kontakt


Stolarstwo Robaczyński
Zakład Stolarski Grzegorza Robaczyńskiego є компанією зі 
100-річним досвідом в обробці деревини. На сьогодні в 
компанії працює третє покоління родини Робачинських. Всі 
столярні вироби виготовляються за індивідуальними 
замовленнями.

Адреса:
Kotkowiaka 11
63-860 Pogorzela, Poland

Телефон/факс:
+48 (65) 573-46-85
E-mail: 
stolarstwo-robaczynski@naszafirma.pl

Інтернет сторінка:
http://www.stolarstwo-robaczynski.pl/

Вироби з дерева

дерев’яні сходи різьблення по дереву 

двері з дерева

дерев’яні вікна

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
дерев’яних 

дверей, вікон, 
сходів

приклади продукції

http://www.stolarstwo-robaczynski.pl/


Woldrew
Woldrew Spółka Akcyjna - це сімейний бізнес, був створений 
ще на початку 1950-х років і спеціалізується на виробництві 
підлоги з твердих порід деревини: дошки, паркети, мозаїки. 
Продукцію Woldrew можна знайти не тільки в Польщі, а й у 
Європі та Скандинавії.
Адреса:
Gostyńska 23
64-125 Poniec, Poland
Телефон:
+48 (60) 163-03-12;
+48 (65) 573-15-16;
факс: +48 (65) 573 14 77
E-mail: 
info@woldrew.pl
a.ambrozy@woldrew.pl
Інтернет сторінка:
http://www.woldrew.pl/

Вироби з дерева

дерев’яні 
підлоги

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

обробка 
деревини;

виготовлення 
дерев’яної 

підлоги

приклади продукції

mailto:info@woldrew.pl
http://www.woldrew.pl/


PPHU ACER  
PPHU “ACER” Sp. z o.o. спеціалізується на виготовленні 
садових та домашніх меблів з соснової деревини. Замовлення 
виконуються відповідно до вимог замовника. Переважна 
частина продукції продається на західних ринках. 

Адреса:
Wiosny Ludów 28
63-860 Pogorzela, Poland

Телефон:
+48 (65) 572 79 27;
+48 (65) 572 79 28;
факс: +48 (65) 572 79 26

Інтернет сторінка:
http://www.acer.pogorzela.pl/

Вироби з дерева

домашні та 
садові меблі

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

обробка 
деревини;

виготовлення 
меблів

приклади продукції

http://www.acer.pogorzela.pl/


SIERAKOWSKI  
ZAKŁAD STOLARSKI "SIERAKOWSKI"  Sp.j. спеціалізується на 
виробництві віконних і дверних столярних виробів виключно 
на замовлення клієнта. Продукція створюється відповідно до 
стандарту продукту DIN EN 14351-1 та має документацію 
системи CE. Особливістю SIERAKOWSKI є стилізовані вікна, 
призначені для історичних будівель, таких як замки, церкви, 
палаци, садиби. 
Адреса:
Krobska 12
64-125 Poniec, Poland
Телефон:
+48 (65) 572-78-53;
факс: +48 (65) 573-15-45
E-mail: 
info@sierakowski.com.pl
Інтернет сторінка:
http://www.sierakowski.com.pl/index.php/pl/

Вироби з дерева

двері та вікна на 
замовлення

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

обробка 
деревини;

виготовлення 
вікон та дверей

приклади продукції

http://www.sierakowski.com.pl/index.php/pl/


ATON 
ATON Sp. z o.o. - це підприємство, яке виробляє труни. 
Сировиною для виробництва є сосна. Компанія пропонує 
традиційні, німецькі та французькі моделі.

Адреса:
Strzegomsla 19
58-160 Świebodzice, Poland

Телефон:
+48 (88) 248-68-84;
+48 (65) 575-30-74;
факс: +48 (65) 575-30-75
E-mail: 
beta@blink.pl

Інтернет сторінка:
http://1.aton-sarg.eu/

Вироби з дерева

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
трун

приклади продукції

http://1.aton-sarg.eu/


Glinkowski
Glinkowski Sp. z o.o. - найбільший польський виробник кінних 
екіпажів (карет). Продукцією компанії є спортивні екіпажі, 
фаетони, а також розкішні карети. Glinkowski поставляє 
продукцію клієнтам в Європі, Північній і Південній Америці та 
Азії. Компанія Glinkowski також пропонує професійні промислові 
послуги.

Адреса:
Sikorzyn 21
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (65) 572-70-24;
факс: +48 (65) 572-70-72
E-mail: 
biuro@glinkowski.pl

Інтернет сторінка:
http://www.glinkowski.pl/

Транспорт, кінні 
екіпажі та причепи

екіпажі (карети)

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
екіпажів 
(карет)

приклади продукції

http://www.glinkowski.pl/


Rosik
Спеціалізацією Rosik Justyna i Józef Sp.с. є виробництво 
ламп до кінних екіпажів (карет), які виготовляються з 
використанням методів, що імітують технологї майстерень 
європейських ремісників XVIII і XIX століття. Інший профіль 
компанії - це поверхнева обробка металів 
(гальванопокриття).
Адреса:
Sikorzyn Str., 21
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (65) 573-15-95;
+48 (60) 848-50-06;
 +48 (60) 838-30-24 
E-mail: 
info@rosik.pl
Інтернет сторінка:
http://www.rosik.pl/

Транспорт, кінні 
екіпажі та причепи

лампи до екіпажів (карет)

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
ламп до екіпажів 

(карет);
гальванопокриття

приклади продукції

http://www.rosik.pl/


Debon
Компанія Debon Sp. z o.o. з 1997 року є виробником 
транспортних причепів Cheval Liberte для перевезення коней, 
а також вантажних причепів Debon (причепи DMC від 750 кг 
до 2600 кг). Компанія пропонує причепи-коневози: однокінні, 
двокінні, трикінні та чотирикінні.

Адреса:
Kobylińska 25
63-830 Pępowo, Poland

Телефон:
+48 691 944 097
E-mail: 
debon@debon.pl

Інтернет сторінка:
http://debon.pl/

Транспорт, кінні 
екіпажі та причепи

транспортні причепи/коневози

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
причепів для 
перевезення 

коней

приклади продукції

http://debon.pl/


TURBAŃSCY
TURBAŃSCY Sp. z o.o. - це сімейна компанія з давніми 
традиціями. Компанія пропонує наступні послуги: міжнародні 
перевезення, обслуговування вантажних автомобілів та 
сільськогосподарської техніки, надання послуг зі 
складування, послуги з мийки вантажних автомобілів i   
автоцистерн.
Адреса:
Głuchów 34
63-860 Pogorzela, Poland

Телефон:
+48 (65) 573-41-46;
+48 (65) 573-49-60
E-mail: 
biuro@turbanscy.pl

Інтернет сторінка:
https://turbanscy.pl/

Транспорт, кінні 
екіпажі та причепи

обслуговування 
сільськогосподарської техніки

міжнародні перевезення

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

міжнародні 
перевезення;

обслуговування 
сільгосптехніки

приклади послуг

https://turbanscy.pl/


Kaczmarek Malewo
Компанія Kaczmarek Malewo Sp.j. була створена ще в 1985 році 
та є одним з провідних виробників пластикових дренажних 
систем. 

Адреса:
Malewo 1
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (65) 575-86-00;
факс: +48 (65) 572-35-30
 
E-mail: 
sekretariat@kaczmarek2.pl

Інтернет сторінка:
https://kaczmarek2.pl/

Промисловість

пластикові дренажні системи/труби

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
пластикових 
дренажних 

систем

приклади продукції

https://kaczmarek2.pl/


RETNIG
Основною діяльністю RETNIG Ryszard Ginter є проектування, 
будівництво (створення), впровадження та обслуговування 
сучасних машин і промислового обладнання, а також 
консультації в області унікальних логістичних і технологічних 
рішень. 
Адреса:
Czachorowo 53
63-800 Gostyń, Poland

E-mail: 
info@retnig.pl 

Інтернет сторінка:
http://www.retnig.pl

Промисловість

проектування та впровадження сучасних 
машин та промислового обладнання

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

створення 
сучасного 

промислового 
обладнання

приклади послуг

http://www.retnig.pl/


ZUPTOR

Адреса:
Ogrodowa 6
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (65) 572-50-90;
+48 (65) 572-94-81

E-mail: 
biuro@zuptor.pl

Інтернет сторінка:
https://zuptor.pl/

Промисловість

кормозмішувачі

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виготовлення 
агротехніки

ZUPTOR Sp. z o.o. працює на ринку з 1989 року. Компанія 
займається проектуванням, виготовленням та монтажем 
комбікормових і технологічних ліній для зберігання, а також 
переробки зернових культур. 

приклади продукції

https://zuptor.pl/


TERIEL 

TERIEL Sp. z o.o. має 80-річний досвід у виготовленні чавунних 
виробів. Сьогодні завод створює чавунні виливки EN GJS та EN 
GJL на основі сучасних технологій плавлення, формування та 
виготовлення стрижнів.

Адреса:
Lipowa 2a
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (65) 572-08-20;
факс: +48 (65) 572-08-64;
факс: +48 (65) 572-14-05;
факс: +48 (65) 572-08-32
E-mail: 
gostyn@teriel.com.pl

Інтернет сторінка:
https://www.teriel.pl/

Промисловість

створення чавунних виробів

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

чавуноливарство

приклади створення продукції

https://www.teriel.pl/


CUBATO
Основним видом діяльності CUBATO Sp. z o.o. є промислове 
будівництво для харчової промисловості. Компанія 
спеціалізується на створенні наступних об’єктів: холодильні 
камери, морозильні камери, виробничі зали, комбікормові 
цехи, тваринницькі будівлі, птахофабрики (пташники) тощо, а 
також спеціалізовані промислові об'єкти.

Адреса:
Krotoszyńska 67
63-860 Pogorzela, Poland

Телефон:
+48 (65) 573-40-50;
факс: +48 (65) 573-40-51

Інтернет сторінка:
https://www.cubato.pl/

Промисловість

промислові будівлі

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

будівництво 
промислових 

об’єктів

приклади послуг

https://www.cubato.pl/


AGRO – TOM
AGRO – TOM Tomasz Kaniewski існує з 2005 року. Компанія 
створює високоякісну сільськогосподарську техніку. AGRO – 
TOM має великі проектні та виробничі потужності, що 
дозволяють проектувати, виготовляти та обслуговувати 
сільгосптехніку.
Адреса:
Błonie 46,
63-860 Pogorzela, Poland
Телефон:
+48 (79) 351-21-99;
+48 (65) 572-72-45
E-mail: 
export@agro-tom.eu

Інтернет сторінка:
http://www.agro-tom.eu/

Промисловість

сільськогосподарська 
техніка

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
сільгосптехніки

приклади продукції

http://www.agro-tom.eu/


PROTON  

PROTON Sp.j. займається виробництвом повітряних, масляних 
та паливних фільтрів. Такі фільтри використовуються в 
двигунах внутрішнього згоряння, вентиляційних системах та 
промисловості. 
Адреса:
Kosowo 53
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (60) 223-79-91;
+48 (78) 196-69-60;
+48 (65) 572-47-30
E-mail: 
biuro@protonfilters.pl

Інтернет сторінка:
http://protonfilters.pl/

Промисловість

різновиди фільтрів 

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
нетипових 

промислових 
фільтрів

приклади продукції

http://protonfilters.pl/


MANN+HUMMEL FT
MANN+HUMMEL FT POLAND (раніше FILTRON) був заснований в 
1982 році. Компанія спеціалізується на виробництві фільтрів 
високої якості. Діяльність компанії має глобальний простір: 
щорічно вона виготовляє понад 90 мільйонів фільтрів, що 
поставляються у більш ніж 80 країн світу. У 2016 році вона 
приєдналася до групи MANN+HUMMEL.
Адреса:
Wrocławska 145
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (65) 572-89-00;
факс: +48 (65) 572-89-22
E-mail: 
poland@mann-hummel-ft.pl
Інтернет сторінка:
http://mann-hummel-ft.pl/pl

Промисловість

фільтри

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
фільтрів та 

промислових 
деталей

приклади продукції

http://mann-hummel-ft.pl/pl


Tech-Piek 
Tech-Piek Paweł Jankowiak займається виробництвом 
хлібопекарського обладнання, запасних частин, ременів та 
конвеєрних стрічок до такого обладнання, а також промислової 
автоматики.

Адреса:
Grabonóg 72/1
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (69) 771-33-00
E-mail: 
jankowiak@techpiek.pl 
biuro@techpiek.pl

Інтернет сторінка:
http://techpiek.pl/

Промисловість

хлібопекарське обладнання

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
хлібопекарського 

обладнання

приклади продукції

http://techpiek.pl/


Netbox 
Netbox PL Sp. z o.o. працює на ринку вже більше 25 років. 
Компанія пропонує клієнту створення дизайну і виробництво 
картонних упаковок з твердого та ламінованого картону, 
упаковок для перевезень, упаковок преміум класу.
Адреса:
Czachorowo 54
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (65) 575-17-15;
факс: +48 (65) 575-19-93
E-mail: 
netbox@netbox.com.pl

Інтернет сторінка:
http://www.netbox.com.pl/pl/

Пакування

картонні упаковки

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
картонних 
упаковок 

приклади продукції

http://www.netbox.com.pl/pl/


Convert PL 
Convert PL Sp. z o.o. є виробником твердого та гофрованого 
картону. Компанія має власну лабораторію та завоювала вже 
понад 300 клієнтів поліграфічної промисловості в Польщі та в 
світі.
Адреса:
Czachorowo 43
63-800 Gostyń, Poland
Телефон:
+48 (65) 575-12-29;
факс: +48 (65) 575-19-94
E-mail: 
info@convertpaper.pl

Інтернет сторінка:
http://www.convertpaper.pl/

Пакування

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
паперу, твердого 
та гофрованого 

картону 

приклади продукції

http://www.convertpaper.pl/


Abama-Pak
Abama-Pak Alina Jakubowska i Grzegorz Trybuś Sp.j. є 
виробником картонних упаковок. Компанія пропонує коробки 
будь-якої форми, кольору та розміру, з кольоровими написами 
(офсетна, ламінована або флексографічна технологія) та інші 
картонні матеріали, такі як розділювальні вставки, картонні 
кути і картонні наповнювачі для зручності транспортування 
товару.

Адреса:
Daleszyn 20
63-800 Gostyń, Poland
Телефон/факс:
+48 (65) 575-02-02
E-mail: 
abama-pak@o2.pl
Інтернет сторінка:
http://abama-pak.pl/glowna.html

Пакування

картонні упаковки

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
картонних 
коробок 

приклади продукції

http://abama-pak.pl/glowna.html


Famag
Famag E.M. Krzyżaniak Sp.j. є виробником пакувань. Компанія 
пропонує широкий вибір упаковань, таких як трикотажні сітки, 
мішки, сітки для упаковки піддонів, novo-pack та інші 
упаковання, зокрема, пластикові та ламіновані. Famag працює 
відповідно до стандарту BRC IoP.
Адреса:
Krobska Szosa 32В
64-125 Poniec, Poland
Телефон/факс:
+48 (65) 573-11-64
E-mail: 
export@famag.pl
info@famag.pl 

Інтернет сторінка:
http://famag.pl/

Пакування

зразки пакувань

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
різного виду 

пакувань

приклади продукції

http://famag.pl/


GLOSS 
HUTA SZKŁA "GLOSS" Glonek-Busz Sp.j. - це склозавод з більш 
ніж 50-річним досвідом. Діяльність GLOSS зосереджена на 
виробництві високоякісних скловиробів з дбайливим 
ставленням до навколишнього середовища. На сьогодні GLOSS 
спеціалізується на виробництві підсвічників і скляних 
упаковок. GLOSS також приймає індивідуальні замовлення.
Адреса:
Krobska Szosa 9
64-125 Poniec, Poland
Телефон:
+48 (65) 573-15-98;
факс: +48 (65) 572-78-41
E-mail: 
gloss@gloss.pl

Інтернет сторінка:
http://www.gloss.pl/pl

Пакування

зразки скляних 
виробів

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
скляних 
виробів

приклади продукції

http://www.gloss.pl/pl/


Mondi Simet 
З 1997 року Mondi Simet Sp. z o.o. (раніше Simet) виготовляє 
гофропакування. Фабрика обслуговує різні галузі 
промисловості, зокрема харчову, автомобільну, а також сегмент 
e-commerce. Mondi Simet відома створенням та наданням 
високоякісних, надійних продуктів і послуг. Сертифікована за 
стандартами BRC / IOP, ISO 9001: 2008 і FSC.

Адреса:
Grabonóg 77
63-820, Piaski, Poland

Телефон:
+48 (65) 573-90-77;
факс: +48 (65) 573-99-83

Інтернет сторінка:
http://tiny.pl/gsltl

Пакування

зразки 
гофропакування

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
гофропакування

приклади продукції

http://tiny.pl/gsltl


ArdaghGroup
Ardagh Group S. A. є провідним світовим постачальником 
рішень у сфері металевих та скляних упаковок. Серед його 
клієнтів - відомі світові бренди. Група Ardagh Group має 108 
виробничих потужностей у 22 підприємствах по всьому світу. 
Одне із таких підприємств знаходиться в Гостині та займається 
скловиробництвом.

Адреса:
Starogostyńska 9
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (65) 572-85-00

Інтернет сторінка:
https://www.ardaghgroup.com/

Пакування

зразки 
скловиробів

ОСНОВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ

виробництво 
скловиробів

приклади продукції

https://www.ardaghgroup.com/


Давайте будувати бізнес разом!

Не можете знайти надійного 
партнера?

Шукаєте конкретний напрямок 
співпраці?

З усіх питань просимо звертатися 
до Асоціації підтримки 

підприємництва Гостинського 
повіту. 

Будемо раді Вам допомогти!



Адреса:
1 Maja 13/3
63-800 Gostyń, Poland

Телефон:
+48 (65) 572-07-54;
+48 (53) 700-70-87

E-mail:
kontakt@gospodarka.gostyn.pl

Інтернет сторінка:
www.gospodarka.gostyn.pl

Зв’яжіться з нами!

Міцні стосунки з місцевою владою

Знання локального ринку

Довіра

14 років досвіду

Команда професіоналів



Дякуємо за Вашу 
увагу!


