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TRKR20181024001 

Korejská firma hledá partnera, který by jí pomohl vylepšit stroj na sklizeň paprik.  

TRLT20181016001 

Litevská společnost, která se zabývá výtahy a technologiemi pro výtahy, hledá partnera, který vyvíjí nebo 

nabízí nízkohlukové technologie, jak pro standardní, tak pro rychlovýtahy.  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?orgaId=CZ00119
http://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a658c0a2-e01b-4871-b331-07d17a86691d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/627264e3-ad73-42d4-8dfb-2383245a0ef0
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TRCN20181001001 

Čínský výrobce příslušenství pro větrné elektrárny hledá dodavatele brzdných systémů pro větrné turbíny.  

TRRS20181016001 

Srbská společnost se zabývá vnitřní a venkovní reklamou a světelnými ukazateli. Nyní hledá partnera, který 

by poskytl technologii a know-how LED 3D značení.  

TRSE20180208001 

Švédská společnost, která navrhuje a vyrábí nástroje na základě vlastní NPS technologie, hledá výrobce 

nebo dodavatele optických vláken. Vlákna budou použita jako senzory v nepříznivých podmínkách.  

TRDE20181105001 

Německá firma hledá výrobce tyčí/ táhel dle specifikace. Nyní je firma má z nerezové oceli, ale ráda by je 

měla z jiného materiálu (např. plast s ocelovým vláknem). Tyče jsou používány např. při otevírání a zavírání 

ventilů v průmyslové výrobě.  

TRLT20180905001 

Litevská společnost hledá nový typ osvětlení pro nemocniční operační sály. Hlavním požadavkem je vyšší 

spektrum rozlišení s maximální věrností barev (CRI).  

TRCN20181019006 

Čínská strojírenská firma hledá partnera pro společný vývoj převodovky dle specifikace.  

TRKR20181011001 

Korejská firma hledá partnera pro vývoj úložišť elektrické energie.  

TRTR20180913001 

Turecká firma hledá partnera, který by jí pomohl s vývojem hliníkových elektrolytických a keramických 

kapacitátorů.  

TRAT20181107001 

Rakouská firma hledá výrobce přívodních kabelů pro vysoké napětí (5 fází) pro průmyslové stroje.  

TRKR20181023001 

Korejská firma hledá dodavatele jednotek, které budou zabudovány do aut a jejichž úkolem je prevence, 

případně snížení škod, způsobených únikem chemikálií.  

BRBE20181005001 

Belgická firma vyrábějící kovové konstrukce hledá subdodavatele – výrobce dle specifikace.  

BRSE20180907001 

Švédská strojírenská firma hledá dodavatele součástek pro elektromotor.  

BRUK20181008001 

Britská firmy navrhla nový typ vozíku na přepravu plynových nádob. Nyní hledá partnera, který by vozík 

z hliníku nebo oceli vyráběl. 

BRFR20181022001 

Francouzský návrhář a prodejce dřevěných hraček hledá firmu, která by hračky dle specifikace vyráběla.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6db0fab-5434-4284-961b-4c95a60a2af2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9581f3c8-8167-4888-be1d-5532a1346ad6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16c8db92-4626-4471-9b7d-59748b3f5577
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e8f082b-e9a0-44ca-b3ae-68d923047160
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0e1f734-5189-4d8d-92c2-858fd68629ae
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6388599a-01fe-4a3c-8f65-a4574860a4b1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4b73967-15b5-4710-9c00-abaf16d7c722
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bad9c6e2-2eb6-4417-816b-b75a2606db45
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42864dbb-780a-4c72-9375-d526a7c21b10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afa77962-0f4a-4463-ae28-dcff930c56d8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f874099b-bd45-45f8-b8b3-5dca665efb31
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd73da50-bf73-4b9a-a611-20a271c0a1a7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1885ec64-5513-41b7-88e6-214a92921ee7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ddce0778-581c-4d0b-bc1c-7266e14e4397
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BRFR20181024001 

Francouzská firma hledá dodavatele úchytů (madel) z pěny, která budou využívána pro dětská kola.  

BRBE20181025001 

Belgická tiskárna hledá dodavatele čistidel na tiskařské stroje pro další distribuci. Podmínkou je certifikace 

Heidelberg.  

BRDE20181024001 

Německá firma hledá dodavatele inteligentních senzorů, které lze instalovat do lokalizačních zařízení 

(použití především v nemocnicích a domovech důchodců).  

BRRO20180926001 

Rumunská firma hledá dodavatele surovin pro 3D tisk. 

BRIE20180802001 

Irský výrobce zemědělských strojů hledá dodavatele nádrží, pump a elektrických rozvodů. 

BRPL20181019001 

Polský výrobce LED osvětlení hledá dodavatele součástek z hliníku. 

BRGR20181102001 

Řecká firma hledá nové dodavatele topných zařízení a zařízení šetřící energie.  

 

 

 

BRDE20180911002 

Německá firma hledá dodavatele opracované kulatiny.  

BRGR20181113001 

Řecký obchodník hledá dodavatele dětského nábytku pro další distribuci.  

BRUK20181102001 

Britská firma hledá dodavatele nebo výrobce zahradních výrobků ze dřeva, např. dekorativní oplocení, 

hraničky, nábytek, atd., pro další distribuci.  

BRIE20180910001 

Irský internetový obchod hledá dodavatele dárkových krabic. 

 

 

TRTN20180809001 

Tuniská firma hledá partnera, který by jí pomohl vyvinout náplasti. Přes tuto náplast budou podávány léky.  

TRTR20181102001 

Turecký výrobce přístrojů pro zdravotnictví hledá partnera pro vývoj vlastních filtrů pro hemodialýzu.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e4c0ab5e-7ef8-4cb4-bdf9-7749af6f935d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8c62c53-ef0f-410a-a306-776cc899250e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17a9ced0-3a0c-4654-a899-96518300de1d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65a9b954-00af-4cf3-969c-c72113513833
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3ec2f4f-c115-400e-826e-cbd82a332a14
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43e09e9a-488a-4d95-b477-d674f7819143
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f022200-2fd7-4921-b054-e654e9c9b137
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2984732-9ab5-4dad-968b-f9c7a4e3c326
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6deaaab-3046-4e19-a321-3ae9c1d5759c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cdeaa1b-6f9b-40c9-90a7-1c621ddfa0c5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9d67fb6-230f-48ce-a874-3d3ff652991f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fce3adab-367c-42e5-81d8-666d7b361843
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52a7e96f-8a95-44a2-b4d8-9e9f1eef4d60
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TRKR20181107003  

Korejská firma hledá partnera, který by jí pomohl s vývojem samoučící se technologie dle specifikace. 

Technologie se bude používat pro mobilní telefony.  

TRLT20180827001 

Litevská firma hledá dodavatele technologie pro lepší dopravní propustnost. Technologie by měla propojit 

50 – 1000 semaforů + další specifikace.  

TRCN20181019005 

Čínský výrobce poklopů hledá IoT technologii pro jejich monitoring.  

TRCN20181019007 

Čínská firma hledá dodavatele technologie pro hlášení chyb vysokorychlostních převodovek.  

TRCN20181019001 

Čínská firma, která působí ve zdravotnictví, hledá otevřenou internetovou platformu, na které by založila 

svou databázi.  

 

 

BRPL20181004001 

Polský výrobce dekorativních osvěžovačů vzduchu hledá výrobce nebo dodavatele esenciálních olejů.  

BRSE20181101002 

Švédský distributor potravin hledá dodavatele tyčinek z pečeného müsli.  

BRNL20181018001 

Nizozemská firma hledá dodavatele krmení pro ptáky. Krmení – semínka by měla být stylizována do tvaru 

věnce, dle specifikace.  

BRIT20181005002 

Italský výrobce sladkostí hledá dodavatele surovin, např. oříšků, sušeného ovoce, medu a podobně.  

BRBE20181016001 

Belgická firma hledá dodavatele mražených zbytků (slupek), které zbydou po vylisování šťáv z bobulových 

lesních plodů.  

BRRO20181010001 

Rumunský velkoprodejce květin hledá dodavatele ozdobných předmětů pro další dekorace.  

BRTW20180907001  

Tchajwanský distributor potravin hledá nové dodavatele snacků a nápojů.  

BRRO20181009001 

Rumunský velkoobchodník s květinami hledá nové dodavatele řezaných květin i květin v květináčích.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e5adde6-6c81-464e-a06a-2fa619d1d566
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3aad53f5-de04-4447-96ae-44855a4c8e90
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/38bd16a4-8a7c-422b-a24d-534216665653
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b86b9a3-2618-4670-bbdb-77139439138f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28b2b863-66e6-447f-b6aa-bb7faaad969c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/119c4a3e-ce1f-4923-a5ac-1dc5e0d596f1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/298e7067-f8a0-4d6e-a25d-3424912511e0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a7be4f2-53a5-4e6b-bd80-3665d4c8a119
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e26eb468-456e-414d-88bc-7e8e9a2f827c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77071264-e245-48a5-8c1f-b337ed659779
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59404a68-707a-45c9-9efc-bb3ab38c43b0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9190703b-4c36-4562-8b7d-dbb2fc7125c6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43c91e9b-e770-4b69-a776-f084df44e579
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BRRO20181004001 

Rumunský distributor potravinářského zboží hledá nové dodavatele bio panenského kokosového oleje, 

rafinovaného kokosového oleje, ořechů, semínek a sušeného ovoce.  

 

 

BRSI20181026001 

Slovinský návrhář multifunkčních dřevěných hraček hledá výrobce.  

BRUA20180904001 

Ukrajinský distributor nábytku, osvětlení a dekorací hledá nové dodavatele. 

BRFR20181012001 

Francouzský návrhář a prodejce tašek a zavazadel hledá výrobce předmětů dle specifikace (např. taška 4v1 

– sáček, nákupní taška, přenosná taška, taška pro kojenecké potřeby) a podobně. 

BRRO20181026001 

Rumunský výrobce šperků hledá dodavatele surového materiálu. 

 

 

 

 

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.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0b41fdb-a257-479b-b81d-f79f6417301d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7172ca67-b411-485f-8fe1-290d9eb25e6d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d657dbeb-37c3-4e32-9fa4-5029aa49c755
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c6b8a277-d7a1-45b7-a646-f60a47ca1826
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11dcc292-b0d1-4035-81cd-3d67a21674fd
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

