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TRUK20180110001 

Britská firma hledá výrobce nebo dodavatele chytrých nano nátěrů pro ochranu elektronických zařízení 

(např. mobily) před vodou, poškrábáním a otěrem (anti-fingerprint).  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?orgaId=CZ00119
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/aaacd63e-7650-49fa-b08e-52caf9fbb3e7
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TRNL20180116001 

Nizozemská firma aktivní v chemickém průmyslu hledá dodavatele technologie, který by firmě pomohl 

zamezit vzniku odpadní vody z výroby.  

TRKR20180112002 

Korejská firma se zabývá stavbou silnic, dálnic a letištních ploch. Firma hledá technologii obnovitelné 

energie pro stavbu silnic, resp. protihlukových bariér a dopravního značení. 

TRRU20171219001 

Ruská firma hledá dodavatele technologie pro recyklaci odpadu z gumy (pryže), rtuti a uhlíku.  

TRNL20180108001 

Nizozemská firma dodává nano a mikro součástky do zákazníkových výrobků a tím zvyšuje jejich kvalitu a 

výkon. Součástky se používají do širokého spektra spotřebního i průmyslového zboží. Firma hledá nové 

materiály, technologie nebo součástky v mikro nebo nano rozměrech, které pak může nabízet ve svém 

portfoliu.  

TRNL20180109001 

Nizozemská firma hledá dodavatele technologie, pomocí které efektivně přemění tekutiny v sypký prášek. 

TRNL20180115001 

Nizozemská firma je výrobcem chlorečnanu sodného, který se využívá například v papírenském průmyslu. 

Současná výroba chlorečnanu požaduje malé množství šestivazného chromu, jehož použití má však vliv na 

zdraví a životní prostředí. Firma tedy hledá nové způsoby, jak vyrobit chlorečnan, aniž by bylo nutné použít 

chrom.  

BRRU20170801001 

Ruský prodejce strojírenského vybavení hledá výrobce (subdodavatele) hydraulického mechanismu pro 

upevnění ocelových konstrukcí.  

BRRU20171221011 

Ruský velkoprodejce měřících a kontrolních zařízení a vybavení a dalšího průmyslového vybavení hledá 

nové dodavatele pro rozšíření své nabídky.  

BRRU20171222012 

Ruské zemědělské družstvo hledá dodavatele technického a technologického vybavení pro dojnice, 

například pítka, sady na dojení, nerezové nádrže, přečerpávací zařízení a podobně. 

BRES20180104001 

Španělská firma hledá dodavatele kovových víček pro nápoje v samozahřívacích plechovkách.  

BRDE20171211001 

Německá firma hledá subdodavatele vážících systémů pro tenziometry. Předpokládaná dodávka je cca 200 

kusů ročně.  

BRTR20171227001 

Turecká firma nabízí služby distributora pro dodavatele nebo výrobce strojů pro těžký průmysl.  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/adffe23d-f9bc-4294-98fc-55fc801a87f1
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/ee0fa66e-d031-4b31-8785-d5716089052a
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/7d7264cc-9844-4256-b0a5-e3d59c426d9c
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/42d26549-ee15-4781-8d36-ec25c5449418
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/3b5617ca-b002-4bdc-aac7-f19cba61af7c
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/8e126edc-eadd-487b-9c74-f4fed35e0b76
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/9300deb5-345b-4211-ac3e-74eb44d1e34e
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/2a9d2e33-0a50-4054-9470-026740c8687b
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/714f9ec2-3550-49ff-ad05-8eaedb697168
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/873d9f0e-7fb0-4cf4-8a91-0c97be47e868
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/78b8573e-00fe-4927-9dea-0d017e367a10
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/c4363075-8ebe-458d-bdc4-2a2604e2ba6b
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BRRU20171221013 

Ruská firma, která se zabývá testováním zařízení, které je odolné proti výbuchu a vodě, hledá dodavatele 

materiálů, především válcované oceli, výrobků z mosazi, oceli pro výrobu nástrojů, železných odlitků, 

kontaktů ze stříbra, barev a nátěrů. 

BRPL20171206001 

Polský dodavatel pro chemický průmysl nabízí služby distributora, především pro výrobce/ dodavatele 

průmyslové chemie, technologií, antikorozních, ventilačních a klimatizačních řešení.  

BRRU20171222019 

Ruský obchodník hledá dodavatele lamina pro další prodej na ruském trhu.  

BRFI20171214001 

Finská firma hledá dodavatele PE pěny ve tvaru koule (průměr cca 90 mm) a dírou o průměru cca 25 mm 

uprostřed. Předpokládaná dodávka cca 5000 kusů ročně.  

BRUK20171116001 

Britská firma hledá dodavatele motorů a převodových skříní.  

D13923 

Německá firma nabízí čištění, opravy a rekonstrukce kanalizací vlastním, nově vyvinutým mobilním robotem 

pracujícím na bázi vysokotlakého vodního paprsku. Jedná se o špičkovou technologii speciálně vyvinutou 

pro odstranění tvrdých usazenin a cizích předmětů v kanalizačních trubkách v nedostupných terénech (pod 

postavenými budovami, silnicemi,…). Lze využít např. i v petrochemii. Německá firma hledá spolupráci 

s českými velkými stavebními společnostmi či správci kanalizační sítě, kteří mají o tuto moderní metodu 

zájem, či hledá zástupce pro český trh s kontakty v tomto oboru. Své služby poskytuje již ve Francii, Belgii a 

dalších evropských zemích. Firma zve potenciální partnery do svého podniku, kde detailně představí 

technologii. Hradí náklady na ubytování i stravu. 

 

 

TRGR20180110001 

Řecká konzultační firma hledá inovativní technologická řešení pro proces zpracování oliv a olivového oleje.  

BRJP20180105001 

Japonská firma hledá dodavatele tvarohu a mascarpone pro další zpracování.  

BRUK20171216001 

Britský velkoprodejce masa hledá dodavatele mražených kuřecích žaludků a jater v balení po 1 nebo 1,5 kg.  

BRQA20171219001 

Katarský distributor hledá dodavatele čerstvého ovoce, zeleniny a jiných potravin pro další prodej.  

BRCY20171114001 

Kyperský distributor mraženého vepřového, hovězího, kuřecího a krůtího masa hledá nové dodavatele. 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/7faaf8f4-a1aa-471f-8037-8f58be507eec
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/4331a45b-3846-47cb-b1e5-b425f4db68ff
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/cc70a4ec-c3b9-45ae-8560-bb58e7d301bd
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/73280c31-529c-4a03-9244-d1107424187f
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/5de1f98e-f5c1-4b36-b81f-ec015f821d51
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/1f217928-64fc-436c-8393-7ce2fa5ab8a9
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/4bae9da4-81e7-4482-b42f-28e2b84c4047
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/097f6265-c1bc-488b-8a9e-073bf8cb80c2
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/bcd02d95-aa8f-4b56-b53f-3d3fe42351d9
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/dd78db52-6979-4a36-a190-eff42d8dfbc3
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TRUK20180104001 

Britská firma se zabývá aplikacemi pro agrochemický průmysl. Firma hledá partnera, který by jí pomohl se 

zakapslováním výrobků. Cílem je lepší stabilita, zachování látek a pomalé uvolňování. Hledaná technologie 

zakapslování je typická i pro farmaceutický průmysl nebo barvy a nátěry.  

BRDE20171206001 

Německá firma hledá dodavatele plastových náustků, které slouží jako součást přístrojů pro analýzu 

dýchání ve zdravotnictví a bezpečnostním sektoru.  

BRLV20171205001 

Lotyšská firma hledá výrobce keramických pisoárů s umývátkem pro prodej na lotyšském trhu.  

BRES20171207001 

Španělský distributor zdravotnického a sanitárního materiálu hledá výrobce zdravotnických nástrojů a 

fungicidů pro další distribuci na španělském trhu.  

BRBE20180103001 

Belgická firma hledá nové inovativní zdravotnické výrobky nebo nástroje/ zařízení pro prodej na trhu 

Beneluxu.  

TRFR20171218001 

Francouzský start-up se specializuje na využití vesmírných technologií ve zdravotnictví. Nyní hledá nového 

partnera pro společný výzkum nebo účast na společných projektech.  

 

 

BRRU20171221002 

Ruská firma hledá dodavatele kosmetických výrobků (péče o tělo i vlasy) pro další distribuci na ruském trhu.  

 

 

TRUA20171106001 

Ukrajinská společnost hledá dodavatele technologie pro levitaci dřevěných hraček.  

BRNL20171201001  

Nizozemský prodejce bytového textilu hledá výrobce hamam ručníků a osušek. Výrobky musí mít třásně, 

s celkovým barevným potiskem a vyrobeny ze 100% bavlny.  

BRUK20180110002 

Britská firma hledá výrobce zakázkového kvalitního kuchyňského textilu (například utěrky, prostírání) pro 

další prodej.  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/f6b733c3-b9ca-4997-9e0e-b6c605da58e6
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/da3540cc-1edd-4e1f-bc84-a047c75e28ad
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/3ea3a190-614e-4700-bf41-0b16b87ab82b
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/95c329e7-564e-4a6e-9ca3-007ef6647a8d
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/3a92badf-995e-4147-9446-051b4d9b1ea7
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/555c1ae8-0cd8-4591-82c3-f796dea97cae
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/d3e57c3c-46be-4b44-8640-efb021bfc193
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/c3d98813-a679-41a5-b042-98f16103e721
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/8b3211ca-068a-45bf-af06-0f8200528467
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/b2a75fcf-393a-4bde-928f-2f2e73b6bb11
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BRRO20171215001 

Rumunský výrobce dekorativní keramiky a keramiky pro domácnost hledá dodavatele surového materiálu.  

BRUK20180109001 

Britský značkový šperkař hledá výrobce pro výrobu náhrdelníků, náramků, prstenů a náušnic. Materiálem 

pro výrobu je recyklované stříbro; výrobce by měl používat udržitelné technologie (etika získávání cenných 

kovů) a být schopen zajistit celý výrobní proces.  

BRNL20171124002 

Nizozemská návrhář ložního prádla a textilu pro miminka hledá výrobce. Výrobce musí být certifikován 

OekoTex /Gots a být schopen výroby dle dodané předlohy.  

 

 

BRUK20180109002 

Britská firma hledá dodavatele kartonových táců tácu s okrajem a potažený plastovým laminem, který je 

vhodný ohřívání jídla v troubě.  

BRUK20180110001 

Britská firma hledá výrobce hliníkových táců vhodných pro potraviny. Předpokládaný rozměr je 80x80x30 

mm.  

 

 

BRIL20171214001 

Izraelský výrobce a dovozce nálepek a etiket hledá dodavatele teplocitného papíru.  

 

 

BRUK20180105001 

Britské call centrum hledá podobné malé firmy, které by převzaly část závazků/ hovorů. Podmínkou je 

plynulá angličtina. 

BRPL20170926002 

Polská firma nabízí pomoc při vstupu na polský trh bez rozdílu oboru.  

BRBG20171103001  

Bulharská agentura práce hledá podobnou agenturu, která by vyhledávala pracovní síly především pro 

sektor hospitality.  

  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/ac2cf3e5-2ff8-4266-8c34-43a42024311a
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/b4ef0f49-1a15-4674-9cc1-cdb8315ec91d
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/077fab9b-1db2-4fa6-8ddb-71d4e9fe48c9
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/5c3f7e62-ac95-4171-8071-419138581fc4
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/4110619b-1706-49ec-ad2b-93bf5e243850
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/d9c65a06-e054-4e16-9127-3f9e4e035c12
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/1d8b3c8f-d394-4bff-8792-4dc64d72eec4
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/01e0263e-539b-41e1-82d0-941987ba300c
http://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/3224ca95-d067-4a81-8615-f20bb2b7ed6d
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Kontaktní adresy a bližší informace k nabídkám a poptávkám lze zdarma získat u Ing. Evy 

Hrubešové na eva.hrubesova@crr.cz nebo 225 855 312.  

 

mailto:eva.hrubesova@crr.cz

