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TRFR20171214001 

Francouzská firma hledá partnera, který by pomohl s postupem montáže dřevěných součástí inovativního 

letadla.  

TRBE20171108001 

Belgická firma vyvinula prototyp zařízení pro pěstování rostlin ve vodě s rybami (akvaponika). Prototyp je 

vhodný pro domácnosti. Firma nyní hledá partnera, který by pomohl zlevnit výrobu tohoto zařízení.  

 

 

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/03af98be-92af-44cc-9797-61e089b4738f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1dc4388-c60f-4f8a-9878-13083b9435e4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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TRES20180115001 

Španělský start-up vyvinul inovativní digitální logistickou platformu, která optimalizuje zásilky pro klienty 

v poslední části cesty (last mile). Pro zlepšení své platformy hledá inovativní přídavné doplňky (add-ons), 

například tvorba vzdálenostních matic, nalezení nejlepší cesty, AI, big data, aplikace internetu věcí.  

TRUK20180124001 

Skotská loďařská společnost hledá nové řešení pro zlepšení bezpečnosti pohybu v přístavech, především při 

nakládce a vykládce zboží a RORO. Ideální řešení by mělo umět pracovat s různými druhy nákladu, různými 

společnostmi a druhy plavidel.  

TRBE20171219001 

Belgická společnost sdružující firmy, které recyklují sklo, hledá řešení pro recyklaci autoskel, především PVB 

kousků.  

TRIT20180201001 

Italský poskytovatel IT řešení pro průmyslové podniky chce rozšířit portfolio nabízených služeb o posouzení 

metalurgických vlastností v běžných činnostech, na základě čehož by byly optimalizovány procesy a zvýšila 

se bezpečnost práce. Firma hledá partnera, který by se na nové službě podílel.  

TRKR20180112001 

Korejská firma, která řeší vstupy do zabezpečených prostor, hledá dodavatele brzdiček nebo zpomalovačů 

samootevíracích bran. Brzdičky i zpomalovače by měly být při provozu tiché; zpomalovače v hřídeli by měly 

hřídel držet pevně na místě, takže vytvoří menší prostor.  

BRPT20171017001 

Portugalská firma, která na trh uvedla více než 750 různých strojů a přístrojů, hledá výrobce abrazivních 

materiálů, především bílý a hnědý oxid hlinitý, které jsou meziproduktem při výrobě hliníku z bauxitu 

v elektrické obloukové peci.  

BRBE20180129001 

Belgická firma si patentovala venkovní zamykatelný systém. Pro tento svůj systém hledá výrobce/ 

dodavatele skříněk z vysoce kvalitní ocele. Výhodou systému je, že se dá využít pro skladování věcí při 

akcích nebo na plážích.   

BRRU20171109001 

Ruská obchodní a stavební společnost, která je na trhu více než 10 let, hledá nové dodavatele železného 

zboží pro stavebnictví. Ruská firma nabízí zastoupení na ruském trhu.  

BRPL20180115001 

Polský dodavatel komplexních IT řešení hledá mladé firmy nebo jednotlivce, kteří se chtějí podílet na 

projektech v oblasti IT bezpečnosti.  

BRPL20180207001 

Polský výrobce zmrzlinářských vozů hledá výrobce nebo dodavatele nerezových boxů na přepravu zmrzliny 

s hermetickým víčkem.  

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9f04b30-4d54-40f1-a96c-1485e8c0cc50?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35e619e2-143b-4abc-9416-59597bf73b74?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6eebd683-4d87-4373-9882-7f69eb1f6731?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1903db24-2d67-4dc6-b5a1-b8af473d314b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b4b1520-b759-4de8-acab-bcaf2f197685?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c4f9f6f-be01-4307-b6a4-143d214f474f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f3e208c-8de2-4370-ace9-3c5b0de718ce?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02aec2f0-12f9-4b7b-98b3-61d0a44d8b53?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17c6c081-979c-4e9d-8a4d-15966d285d7a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a97dabe3-4acf-4026-8ce5-179054d311fa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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BRBE20171122002 

Belgická firma se specializuje na čištění ve flexografii (flexotisk). Nyní hledá dodavatele nebo výrobce 

ocelových a mosazných kartáčů pro čištění aniloxových (rastrových/ přenosových) válců a polymerových 

desek. 

BRRO20180131004 

Rumunský obchodník se stavebními a zemědělskými stroji hledá výrobce lopat k bagrům, vozových 

zdvihacích plošin, vysokozdvižných vozíků, plošin s nůžkovým zdvihem, kompaktorů, rypadel, nakladačů a 

grejdrů. Firma nabízí zastoupení na rumunském trhu.  

BRUK20180213001 

Britská firma navrhuje teleskopická zdvihací ramena, rámy a další vybavení pro zdvihání těžkých břemen. 

Nyní hledá firmu, která by tato ramena vyráběla. Jedná se o sériovou i zakázkovou výrobu.  

BRFR20170217001 

Francouzský distributor osobních ochranných pomůcek hledá dodavatele ochranných respiračních masek.  

BRFR20171107001 

Francouzský prodejce a údržbář hledá nové dodavatele směnárenských automatů a automatů na 

rozměňování peněz.  

BRRO20180110001 

Rumunský distributor hledá výrobce zařízení na zpracování ovoce a zeleniny, především zařízení na výrobu 

džusů a džemů. Jedná se o dodávku celé linky anebo jen části.  

 

 

BRNL20180102001 

Nizozemská firma hledá pro rozšíření portfolia nabízených výrobků dodavatele inovativních prostředků 

v oboru hygieny a dezinfekce. Prostředky jsou určeny pro mikrobiologii a prevenci infekcí.  

TRKR20171204001 

Korejská firma chce vyvinout 3D digitální rentgenový přístroj, který by byl připojen na wi-fi a měl 

odnímatelný displej. Využití by bylo především při poskytování první pomoci. Firma má vlastní know-how na 

přístroj, ale nyní hledá technologii pro tento přístroj.  

BRFR20180109001 

Francouzská společnost nabízí řadu vyhřívacích podušek. Pro svou novou řadu hledá výrobce, kteří mají 

zkušenosti s vyhříváním vodou. 

 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa023803-cb8b-4a2f-a8fd-2a7e5aae6262?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f1a6de2-320c-4bce-98fb-3d674b7bffe5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5978a307-a5eb-4b37-986e-43dd80fd5a48?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b33cf12f-6e48-4051-b069-8de1596d6ed5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b29c2257-ae49-4214-a7a1-91e48774e5a7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e023a02d-f4db-4a52-8237-95b1bf4f1fc4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f7b94b5-1e54-4dd8-b464-144bde372e95?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e28eb954-27e0-4dab-9e24-479b19f1b10f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23d09362-b969-47d4-8374-89780c22759c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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BRSE20180130002 

Švédská společnost zabývající se distribucí, prodejem a marketingem mnoha produktů nabízí své služby 

výrobcům ekologických a bio předmětů související s osobní a intimní hygienou.  

 

 

BRSE20180130001 

Švédská společnost zabývající se distribucí, prodejem a marketingem mnoha produktů nabízí své služby 

výrobcům ekologických a bio předmětů pro volný čas a domácnost.  

BRPL20180126001 

Polský umělecký fotograf hledá výrobce vitrínek a boxů pro prezentaci a fotopozadí. Fotograf bude tyto 

výrobky používat sám anebo je prodávat přes svůj e-shop určený profesionálním fotografům.  

BRPL20180202001 

Polský prodejce potřeb pro domácí zvířata hledá dodavatele hliníkových plátů, ze kterých budou vyráběny 

štítky a přívěšky. Požadovaná velikost 1000 x 500 x 1 mm, barvy zlatá, zelená, červená, námořnická modrá a 

fialová.  

BRCY20180124001 

Kyperský výrobce vysoce kvalitních nástrojů pro dekoraci hledá výrobce držáků na štětce a malířské válečky 

vyrobené ze stlačeného kartonu.  

BRFR20161208001 

Francouzský návrhář a distributor oděvů a doplňků pro ženy hledá dodavatele látek.  

BRSE20180213001 

Švédská značka interiérového vybavení hledá výrobce bytového textilu (především povlaků na polštáře) 

z bio plátna a je schopen zajistit digitální potisk látek ekologickými barvami.  

BRFR20180103001 

Francouzský návrhář bytových uměleckých dekorací hledá výrobce dle svých návrhů. Jedná se o výrobu 

stínidel lamp z proutí a umělecká výroba talířů, misek a mís.  

BRSE20180118001 

Švédská společnost zabývající se distribucí, prodejem a marketingem mnoha produktů nabízí své služby 

výrobcům ekologických a bio předmětů pro miminka a děti. 

BRSE20180117002 

Švédská šperkařská firma hledá výrobce lodních lan. Lano bude zakomponováno do náramku a dotvoří tak 

celkový vzhled výsledného šperku.  

BRDK20180208001 

Mladá dánská společnost navrhla řadu spodního prádla pro muže a ženy a nyní hledá partnera, který by 

zboží vyrobil. Jedná se o výrobu z bavlny, recyklovaných plastů a mikrovlákna (lenzing micro-modal). 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a592abe2-5649-411b-9100-479cbe26c76e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65826c20-e62c-40fa-9923-c89671096b92?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44e8c1fd-619b-49a2-81d3-d5d12514dd4f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c34e6c0-7332-4ef8-8b67-dccf2c9c9639?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7828c62c-9330-4b34-9ed8-ffb8194da8c9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b64ecc4b-1b37-4726-a577-79b22988dc5b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e956cd5-622c-444d-b4ac-701a975f0ff7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50fdb548-f4bf-4fd9-929e-65c6938e10a5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2dbdbb2-19ae-4f31-a910-27c850ca2683?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/24d9f4a2-140d-4e9b-8082-1e6806862b9a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e56f55a4-f014-4cad-bf15-1932d01cae67?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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BRSE20180117001 

Švédská společnost zabývající se distribucí, prodejem a marketingem mnoha produktů nabízí své služby 

výrobcům ekologických a bio předmětů pro domácí mazlíčky.  

BRSE20180205001 

Švédská firma, která navrhla řadu dámských doplňků, hledá výrobce. Jedná se o výrobu náramků 

z pozlacené oceli, kůže a NATO řemínků. Výrobce by měl mít relevantní zkušenosti a výroba by měla být na 

území EU.  

TRES20180131001 

Španělská firma vyvinula inovativní řešení pro běžecké závody. Čas měří pomocí GSM, který je však finančně 

náročný, a proto firma nyní hledá řešení jak snížit náklady na GSM a tím učinit svůj produkt 

konkurenceschopnější.  

TRUK20180201001 

Britský obchodních s věcmi pro miminka hledá dodavatele audio video chůvičky, která se pomoci wi-fi 

dokáže propojit s dalšími zařízeními. 

 

 

BRUK20180110001 

Britský návrhář obalů hledá partnera, který by vyráběl tácky s fólií pro potravinářský sektor. Požadované 

rozměry 80x80x30 mm. 

 

 

 

 

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/b2dfd58e-f0b2-4d61-bea5-bdfa2e0e55bf?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95b4f44d-6401-464d-b3cf-4f59c5360885?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a62295e4-6029-44ee-be78-22815eb6b66e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/080fa15a-06fb-4a47-877c-1cd91bdd6e4c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4110619b-1706-49ec-ad2b-93bf5e243850?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

