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TRIL20180719001 

Izraelská firma hledá biocidní technologie nebo výrobky – a) látky, které zabraňují tvorbě a růstu biofilmu 

na povrchu v kontaktu s vodou, b) bromidové biocidy nebo látky, zvyšující biocidní účinek. 

 

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/ea37f0c5-bc6f-496c-a2b9-40c19ed1c3b1
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TRKR20180710001 

Korejský výrobce automobilových komponent hledá technologii kompresního vstřikování, která umožní 

vstřikovat kovové části a kompozitní materiály současně s výrobou ultra lehkých automobilových součástek.  

TRDE20180709001 

Německá firma hledá partnera, který vyvíjí anebo vyrábí laserové diody pro užití v laserové spektroskopii.  

TRUK20180629001 

Britská společnost spravující vodovody a kanalizace hledá technologii pro opravy vedení potrubí, kdy 

vytvrzení potrubí trvá ideálně méně než hodinu (nejvýše však 2 hodiny). Tato technologie by byla použita 

při větších opravách.  

UK20180621000 

Skotská firma zabývající se nákladní námořní dopravou hledá řešení pro čištění trupu lodi od mořských 

organismů. Jedná se buď o prevenci, nebo odstranění již vzniklého povlaku. 

TRDE20180619001 

Německá firma hledá výrobního partnera pro stavbu inovativního katamaránu.  

TRCH20180611001 

Švýcarský spin-off vyvinul elektrickou tříkolku, kterou lze využívat i pro projekty sdílené mobility. Firma nyní 

hledá partnera, který by tříkolku dle návrhu vyráběl.  

BRDK20180709001 

Dánský návrhář hledá výrobce specifického modulu z kovového drátu.  

BRSE20180528001 

Švédská firma hledá dodavatele OEM pro užitkové vozy. Jedná se například o přístřešky, zatahovací rolety 

na korbu, nástavce a další.  

BRBR20180529001 

Brazilský výrobce pomůcek pro odchyt škůdců ve městě hledá výrobce UV-A lamp pro hubení hmyzu.  

TRSG20180726001 

Singapurská firma hledá partnera, který se má nebo vyvíjí inovativní technologie pro čištění, odpadové 

hospodářství a měření dopadu na životní prostředí.  

TRRO20180709001 

Rumunská textilní firma hledá partnera, který by vyvinul technologickou linku na výrobu zateplovacích 

panelů, vyrobených z vlny.  

BRPL20180727001 

Polská firma nabízí služby distributora výrobcům pneumatik pro nákladní vozy, dodávky, zemědělské stroje 

a traktory.  

BRBG20180606001 

Bulharská firma, která se zabývá instalacemi pro chytré budovy, hledá dodavatele hotelových televizí.  

BRRO20180709001 

Rumunský distributor součástek do automobilů hledá dodavatele.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e087230-267b-448a-9934-65a10fbfaa67
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/997c684d-e82b-4692-aebd-6e1fae8c9f6f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec334376-ed7c-4313-9d08-765f5ae7f48a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59407463-87e9-46e4-996e-a7d43034d237
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1350f5fa-43c2-4c8f-a209-b89eec90ff5f¨
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec4e9d24-ccff-4dea-a4e4-cae95409598c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6d96527-5f7a-4003-a767-d0ba9542f444
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a041e88a-0096-4005-90a5-0ae01bbe31ba
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b1d72d50-f7ba-4566-9ebd-00d047b20ce4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8fbaffe-0371-4ac6-83db-139b80de3332
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d1085eb-543b-44c7-9eb2-ea1c16a1ac30
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51470df8-c36f-4075-8698-a8e94683ebd9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2af70626-25f5-488a-8015-3533da9f813f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3bedd190-bf5d-4325-9cf8-3867b7ce7541
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BRIT20180626001 

Italská firma hledá dodavatele hydraulických pump.  

BRGR20180525002 

Řecká firma hledá nové dodavatele pelet a briket.  

BRBG20180709001 

Bulharská firma zabývající se instalacemi pro chytrou domácnost hledá dodavatele materiálu.  

BRIL20180712001 

Izraelská firma nabízí služby distributora nebo agenta pro firmy, které vyrábějí stavební, průmyslové, 

zemědělské a zahradnické nástroje.  

BRPL20180511001 

Polský výrobce uvolňovacích sprejů hledá evropské výrobce plasticizérů betonu, kteří hledají investora, 

popř. nabízejí svou firmu k prodeji. Polská firma má zájem o celou nebo i část výroby včetně know-how. 

BRIT20180606001 

Italský distributor elektrických, elektronických a elektromechanických součástek hledá nové dodavatele.  

BRPL20180726001 

Polský výrobce modulárních prefabrikovaných koupelnových koutů hledá dodavatele tvarovek, armatur, 

obkladaček a dalšího příslušenství.  

BRPL20180629002 

Polský on-line obchod hledá dodavatele klimatizací pro vnitřní prostory, jedná se například o větráky, 

vysoušeče, topidla, ionizéry a podobně. 

BRDE20180702001 

Německý výrobce strojů hledá dodavatele komponentů a partnera, který by stroje instaloval na místě.  

TRLT20171129001 

Litevská potravinářská společnost hledá dodavatele technologie na suché zmrazení.  

TRUK20180803001 

Britská stavební firma hledá dodavatele izolací podlah. Požadavky: inovativní výrobek s prokazatelně 

lepšími vlastnostmi, snadná instalace na místě.  

TRPL20180621001 

Polská firma, která vyrábí umyvadla a koupelnové desky, hledá nové procesy, jak zefektivnit výrobu těchto 

produktů.  

BRDE20180808002 

Německá firma hledá dodavatele hydraulických válců, hadic a trubkových/ hadicových spojů.  

BRIL20180804001 

Izraelská firma nabízí své služby firmám, především z oborů energetika, doprava, stavba tunelů a jiných 

podzemních staveb, infrastruktura, které chtějí vstoupit na izraelský trh.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b27922b-21a3-4c49-8bd5-4dac5c4039e8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20786f24-af6e-4ec0-aa97-639b33b590dc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a587ce7e-4832-4cea-9cff-689cd33c0f06
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/549a6c30-96b6-49b3-b457-71175b3c6b10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/580b3d1a-0cee-4980-809f-7a90836f9f0d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0294b97-88a1-41ec-9830-7ad57b604d10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09ec3e77-9fea-422f-b7c1-d9b10900bc87
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66b7a868-78d9-4ef7-8846-e6a4ad86ecdd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52022d1d-533f-40fe-b9e6-f84bf680e1c1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1bef5496-6024-4d6a-afaa-7ab27805a179
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a98d504-fc9e-4fff-aa38-c379b47f6f3c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a0f31dc-ede8-4871-8b1c-ea0437e57a16
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60df4b98-b182-44e5-b409-41b51e6edeed
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a37d24c-417f-4be4-933e-92ac545f875b
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BRPL20180620002 

Polský výrobce umyvadel a koupelnových desek hledá dodavatele nových surových materiálů (ne slepence 

a kompaktní deskové povrchy, ze kterých firma vyrábí dosud).  

 

 

 

BRPL20180705001 

Polský výrobce a obchodník hledá výrobce dřevěných potřeb pro domácnost, dodavatelů dřeva 

z jehličnatých stromů a překližky.  

BRUK20180425001 

Britský prodejce potřeb pro amatérské i profesionální stavebníky hledá nové dodavatele dubových 

dýhových dveří.  

BRDE20180628001 

Německá navrhla speciální židli, kterou lze využívat jako poličku. Firma hledá partnera, který by židle 

vyráběl – z ořechového dřeva nebo tvrdého vlákna.  

BRIT20180518001 

Italský výrobce a prodejce průmyslových dřevěných obalů hledá dodavatele surového a opracovaného 

dřeva.  

BRDE20180808001 

Německá firma hledá dodavatele lepenkových a plastových obalů a strečové fólie.  

BRNL20180405001 

Nizozemská firma hledá dodavatele lahví na pití na vícero použití. Lahve by měly být vyrobeny z trvanlivého 

a pevného materiálu, například nerezová ocel nebo bio materiály. Nizozemská firma by lahve prodávala pod 

svou značkou. 

 

 

BRBE20180615001 

Belgická firma nabízí služby distributora pro výrobce látek, nátěrů a nástrojů pro zlepšení procesů v 

chemickém a farmaceutickém průmyslu.  

BRPL20180620001 

Polský distributor pro chemický průmysl hledá nové dodavatele/ výrobce LLDPE. 

BRIL20180726001 

Izraelská firma hledá dodavatele polymerového surového granulátu.  

TRDE20180809001 

Německá firma hledá dodavatele čidel, pomocí kterých zjistí chemické složení zbylých kapalin 

v ropovodech.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/566f1148-de5b-48bf-9d88-b7752f8666c5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2acc2fc-19a6-4ad1-b5dd-095a7608c133
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4ba8e0c-5978-4330-83da-01188b284953
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c89bde57-4d58-4dd6-820e-40d44826f44d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/233f312a-a5d1-4dec-ad2b-adf33b27f1c4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb07768e-8915-472e-92fd-e2945fa88a2a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c362158-da29-489a-9968-7d5c803ae6eb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe984df9-ec46-43dc-b575-8ab166b21ca7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d18a97d-c48f-400c-9e36-4f90d7d7b505
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/adba2e36-743e-4b29-bc77-7110f6faeff8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/078ac098-1863-48da-88a8-7335785ca3f1
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TRDE20180809002 

Německá firma hledá dodavatele ekologického řešení pro bělení a oxidační štěpení rostlinných esterových 

vosků. 

BRPL20180724001 

Polský výrobce granulátu z PP a PE hledá dodavatele plastového odpadu (kód 15.01.02).  

 

 

BRCN20180419001 

Čínská firma hledá nové dodavatele esenciálních olejů pro další distribuci na čínském trhu.  

TRJO20180315001 

Jordánská společnost zabývající se těžbou soli z Mrtvého moře hledá partnera, který by pomohl s vývojem 

vlastní kosmetické řady.  

TRIT20180619001 

Italský výzkumný ústav hledá partnera – jiný výzkumný ústav – který poskytl své kapacity při výzkumu viru 

chřipky A, kterak rozpoznává cílové buňky.  

TRNL20180625002 

Nizozemská firma, která se zabývá prodejem lékařských přístrojů a pomůcek, hledá alternativu (buď 

materiálovou nebo celého výrobku) k nitinolovým stentům s hydrofilním potahem.  

TRFR20180615001 

Francouzská farmaceutická společnost hledá nové produkty pro léčbu autoimunitních onemocnění, 

například lupus, Sjögrenův syndrom, systemická skleróza a další.  

TRNL20180625001 

Nizozemská firma, která se zabývá prodejem lékařských přístrojů a pomůcek, hledá senzory o malém 

průměru, které měří tlak v tekutinách pro lékařské užití. 

BRCN20180711001 

Čínská prodejní platforma hledá evropského dodavatele ústní vody.  

BRIL20180510001 

Izraelská firma nabízí své služby výrobcům farmak, zdravotnických přístrojů a doplňků stravy. Jedná se o 

registraci, marketing a distribuci.  

BRCY20180730001 

Kyperská firma hledá nové dodavatele biosurovin pro výrobu domácích mýdel a kosmetiky. Jedná se o 

kokosový olej, arganový olej, esenciální oleje a oslí a velbloudí mléko v prášku.  

BRQA20180724001 

Katarský výrobce zdravotnických přístrojů hledá dodavatele léčiv a doplňků stravy.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea93d5cc-2a8f-47d9-b671-c424c40f5c12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d756498a-8ded-435d-b37b-4dcc91c8eff3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58ba0a76-3801-4933-a8c3-65285294b1e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1de116e-cfa8-4dd0-b6a1-ddb41fe6feae
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40f7d2a1-605e-4e81-8d29-497190688f77
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cce8562-c0e6-4520-a473-a6c87e847f3d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/67aec71a-bbeb-4397-8f4d-bb4888394fb0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84838782-a5be-4e70-824f-ef3449489206
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dd9a8726-1e1f-4525-a333-25b1c5d62dc6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bc7faf3-a0eb-4d52-9963-3f73bb142355
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f7928fa-c600-48ce-9ee5-8a7a0cb3d790
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7efcb248-a186-4ff8-9c91-ad4fab938941
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BRIE20160907001 

Irský obchod, který každý měsíc zasílá ženám balíčky dekorativní a zdravotní kosmetiky, hledá dodavatele 

produktů z oboru osobní péče nebo lifestyle. Cílovou skupinou jsou ženy ve věku 18 – 35 let.  

BRCN20180810001 

Čínský e-obchod hledá nové dodavatele mýdel.  

 

 

BRTR20180426002 

Turecká IT firma, specialista na webové a mobilní aplikace pro stavebnictví, energetiku a e-obchod, hledá 

partnerské IT developery, kteří mají zájem podílet se na nových projektech.  

TRLT20180518001 

Litevská firma, která se zabývá telemetrií, hledá technologii, která by vylepšila stávající produkt firmy; jedná 

se o vývoj nebo doplnění funkcí ke stávajícímu produktu (GPS) a efektivnější proces výroby.  

BRNL20180430001 

Nizozemský výrobce elektronických zařízení pro spotřebitele i zdravotnická zařízení hledá nové formy 

prezentace – konkrétně se jedná o řešení pro virtuální veletrhy.  

 

 

BRSI20180711001 

Slovinský obchod se zdravými potravinami hledá dodavatele granoly v různých formách a příchutích. 

BRCN20180803002 

Čínský on-line obchod hledá dodavatele potravinových doplňků, především proteinových prášků, pro další 

prodej.  

BRUK20180612002 

Britská firma nabízí služby distributora pro výrobce italského jídla a potravin.  

BRDE20180712002 

Německý výrobce potravinářských olejů hledá dodavatele olejových semen.  

BRPL20180716001 

Polský dovozce potravin hledá výrobce/ dodavatele čerstvého ovoce a zeleniny.  

BRCN20180803003 

Čínská firma hledá evropského dodavatele potravin (například pivo, džusy, slunečnicová semínka, mléko, 

víno, chleba) a spotřebního zboží pro další distribuci na čínském trhu. 

BRUK20180629001 

Britská firma nabízí služby distributora pro výrobce nápojů (čaj, káva, nealkoholické nápoje).  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce812f6a-4716-4815-a330-af2ba0a6c848
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/121b8262-94b0-4ed6-81c1-ec524d5d562d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9dcd668b-8b13-472f-9ffd-cee9cc6e8002
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9826460-a522-46d7-bdcc-2f4c30ea46a8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5747ffc6-61ba-48d7-b851-32b8b1f21ad6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f923b6e2-4412-44fe-9888-d573453c136f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/272990c4-6806-4efd-99e3-c322d5166835
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72e1202d-f67a-46d4-9fbb-7b6017990183
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93c7ef6b-c1c4-4684-aad4-6a53759ad6a9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66a26bbd-f9bd-4c8c-a818-ceb15ff29b77
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a490a61-0c0e-47b0-a133-5e7738ab64d3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9e307ce-8a3e-427e-ab62-8cb6c9462f15
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BRUA20180719001 

Ukrajinský výrobce dětské obuvi hledá dodavatele podrážek.  

BRLT20180806001 

Litevské studio hledá šicí dílnu, která by vyráběla oděvy – uniformy nebo jednotné firemní odění – dle 

návrhu.  

BRRO20180627001 

Rumunské květinářství hledá dodavatele řezaných květin a rostlin pro vnitřní i venkovní prostory.  

BRPL20180625001 

Polský dodavatel ekologických propagačních a kancelářských produktů nabízí služby distributora.  

BRDE20180621001 

Německý distributor nabízí své služby výrobcům prostředků péče o vlasy a masérské pomůcky.  

BRGR20180702001 

Řecký návrhář a výrobce ručně šité dámské obuvi hledá partnera, který by vyráběl.  

BRNL20180703001 

Nizozemská módní značka hledá výrobce neoprénů.  

BRPT20180629001 

Portugalská firma hledá výrobce tašek o rozměrech 61x58x2 cm s polstrováním a uchem.  

BRCN20180710001 

Čínský on-line obchod hledá dodavatele křišťálových šperků.  

BRUK20180620002 

Britská firma se zabývá prodejem zdravotní obuvi a hledá potenciální partnery, kteří by obuv dle specifikace 

šili.  

BRIE20170725001 

Irský prodejce dětských luxusních oděvů hledá dodavatele kvalitních bavlněných a kašmírových oděvů, 

například svetříky, blůzky, košile a kalhoty.  

BRFR20180516001 

Francouzská firma hledá nové dodavatele nazouváků z textilu, pryže, EVA nebo PVC. 

BRCN20180612001 

Čínský internetový obchod hledá nové dodavatele luxusního koženého zboží, například kabelek, brašen, 

aktovek, cestovních kufříků a galanterního zboží. 

BRNL20180530001 

Nizozemský návrhář hledá šicí dílnu, která by šila dámské šaty, sukně, halenky a kalhotové obleky dle 

návrhu. Podmínkou je GOTS nebo Ecotex. 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f56ca905-fe4a-441a-a3ff-39affb99f4f6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9e29378-d137-4e7d-91e4-481b41a81d2c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72fc1a16-9626-4545-8965-fa36ba86b3b5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6cd0ee4c-314a-42b3-9c86-f305b3ccd411
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef0f9a66-5be2-41ab-8ac7-f2ec481b7657
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b8af742-7ef2-44ac-8620-e0111f0e8a3f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d033f4b-52bc-4e27-aa9a-cc648ac2a9a6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a956fa64-5962-47cc-ae64-b1e6dc49feea
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bedd8cd6-adcc-41bc-952b-8f4556ff4685
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0be1a77d-1620-4604-87d8-897e544d0ddc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d74fb699-06dd-4022-a039-836be0615231
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0949465-ed54-4b2a-ac8a-7a5942ea9a4c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04eade5d-1e01-4f7e-a1e2-79465f4ca99a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7f0bf1b-4757-4649-91dd-3d60b71fdcf8
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TRUK20180724001 

Skotská firma ve spolupráci s lékaři navrhla speciální bandáže, které pomáhají při léčbě zranění. Firma nyní 

hledá partnera - výrobce 3D/ kompresních bandáží s vsadkou pro ochranný gel – který by je dle specifikace 

vyráběl.  

BRDE20180712001 

Německý výrobce ochranných obleků proti žáru hledá subdodavatele, který by vyráběl rukavice dle 

specifikace. Potenciální partner by měl mít silné šicí stroje (šití z kůže).  

BRRO20180628001 

Rumunský prodejce květin a rostlin hledá nové partnery, kteří by dodávali dekorační předměty 

s květinovými motivy nebo pro využití v květinářství. 

  

 

BRFR20180502001 

Francouzský start-up založil platformu, která sdružuje pečovatelské domy a domovy důchodců. Nyní hledá 

partnery, kteří mohou poradit nebo vyměnit své zkušenosti v tomto oboru, či pomoci vylepšit tuto 

platformu.  

BRBE20180614001 

Belgický výrobce potravin hledá přepravce, který by zajistil vývoz mražených potravin do Nigérie 

v pravidelném režimu.  

BRUK20180628001 

Britská firma vyvinula inovativní repelent proti hmyzu a nyní hledá partnera, který by jej vyráběl.  

TRUK20180723001 

Britský výrobce nealkoholických nápojů hledá nové cesty, jak odlišit své výrobky: například novými 

příchutěmi, vodou, bublinkami nebo balením. Hledá partnera, ať už z výrobní nebo akademické sféry, který 

by pomohl s vývojem.  

BRUK20180809001 

Britská firma, která se zabývá navrhováním, výrobou a instalací stánků na výstavách, hledá firmu 

s podobným zaměřením pro vytvoření strategického partnerství. 

BRDK20180815001 

Dánská firma hledá partnera, který by zajistil potisk propagačních materiálů (od hrnků po deštníky a oděvy). 

BRDK20180816001 

Dánská firma hledá partnera, který by zajistil potisk vlnitého vícevrstvého plastu (corriboard). 

BRBE20180821001 

Belgická firma hledá dodavatele hliníkového, měděného a kartonového odpadu. 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f0a8d97-b05d-4e12-8e95-d0d9a35984b5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e13e4956-2606-4511-8be3-0b44380a4646
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff5fc7da-c3b2-44c8-b8ea-290dea2151cd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/035c5262-471c-4032-9b7e-d881d95ad023
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9642885-01f9-4c57-ac07-c100574601c0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c127b96-4005-4c52-b29d-2581ab0a0ab5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a45e604-0d9b-472a-b95f-eb451e15f88d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8afb52f5-20ae-4907-a0ec-0e745bed8d12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb653731-13d0-4dcf-8a5f-9dcc7d55643e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c5299ff-bd23-44bc-8a5d-bf1b49fd5843
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a517dadd-881b-4833-862b-6d02ef1e445d
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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

