
Nabídky a poptávky vyhledávejte podle oborů: 

Technické obory

Dřevozpracující průmysl, obaly

Chemický a plastikářský průmysl

IT/ ICT

Potravinářství a zemědělství

Textilní a módní průmysl, dekorace, hračky

Ostatní

Jedná se jen o výběr z nabídek a poptávek, 

kompletní databázi najdete zde 

(nebo jděte na http://een.ec.europa.eu - v pravé horní části „Latest partnering opportunities!“).

Technické obory

TRIT20180906001
Italská firma, zabývající se výrobou energie z obnovitelných zdrojů, si nechala patentovat inovativní metodu
výroby ostrých součástek. Firma nyní hledá partnera, který má zájem podílet se na vývoji nové výrobní 
metody. 

TRCN20180819001
Čínská strojírenská firma hledá dodavatele automatického řídícího systému pro stroje na vrtání skal. 

TRCN20180828002
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Čínská firma hledá dodavatele technologie na zpracování hlinito-skandiové slitiny a výrobní technologii pro 
svařování hlinito-skandiových drátů. 

TRCN20180814003
Čínská firma hledá předpřipravenou technologii elektromagnetické kompatibility pro velké stavební stroje. 

TRBG20180904001
Bulharská firma zabývající se pěstováním rostlin pro lékařské účely a aromatickými rostlinami a oleji hledá 
výrobce mobilního destilačního zařízení. Předpokládaná kapacita je 2000 – 5000 litrů. 

TRDE20180917001
Německá firma vyrábějící popruhy na upevnění nákladu momentálně pracuje na kompostovatelných 
popruzích, jejichž základem je dřevěné vlákno. Nyní hledá partnera, který by dodal lepidlo, které se měkne 
při vysokých teplotách.

TRCN20180814002
Čínská firma hledá dodavatele technologie pro mlžení a ochlazování pro ochlazování elektromagnetických 
mixérů. 

TRLT20180705001
Litevský výrobce nábytku hledá automatizované řešení pro výrobu – jedná se o posuvníky (pásy), které 
usnadní vykládku a nakládku zboží. 

TRCN20180819004
Čínská firma hledá žáruvzdorný a tvárný kompozitní stavební materiál s vysokou odolností. Partnerem může
být firma nebo vědecko- výzkumná instituce, která se na vývoji bude podílet. 

BRUK20180820002
Britská firma hledá dodavatele (včetně instalace) silničních bariér – jedná se o brány, výsuvné rampy a 
sloupy, závory a podobně. 

BRUK20180917002
Britský výrobce nožů pro profesionální použití hledá dodavatele diamantových částeček, které by aplikoval 
na ostří. 

BRRU20171221026
Ruská firma zabývající se zpracováním a úpravou kovů hledá dodavatele kovů a materiálů. 

BRMK20180815001
Makedonský výrobce součástí strojů a nástrojů hledá dodavatele surového materiálu pro výrobu plechu, 
tyčí a profilů. 

BRCN20180906001
Čínská firma hledá zařízení na zpracování zemědělského odpadu. Jedná se o zpracování slámy a jiných 
rostlinných zbytků, které bude zařízením zuhelnatěno. Předpokládaná kapacita zařízení je 10 – 40 000 tun 
za rok. 

BRBE20180817001
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Belgická firma dodávající čistící prostředky pro tiskárny a tiskaře hledá další výrobky pro rozšíření 
nabízeného portfolia. 

BRDE20180828001
Německá firma nabízí služby agenta pro výrobce OEM, Tier1 a Tier2 pro automobilový průmysl. 

BRCN20180411001
Čínská firma zabývající se bojem proti podvodům v obalovém průmyslu hledá dodavatele laserové 
holografické technologie, kterou by uvedla na čínský trh. 

BRFR20180919001
Francouzský distributor průmyslových čerpadel hledá nové dodavatele čerpadel, filtračních systémů, 
dmýchadel a podobných výrobků pro průmyslové užití. 

Dřevozpracující průmysl, obaly

BRSI20180830001
Slovinská firma hledá dodavatele dřeva a dřevěných výrobků dle specifikace. 

BRES20180801001
Španělský obchodník hledá dodavatele EnPlus pelet pro další distribuci. 

BRDE20180301001
Německá firma nabízí služby zprostředkovatele pro výrobce obalů a obalových materiálů. 

Chemický a plastikářský průmysl

BRDE20180829001
Německá firma vyvinula novou technologii, kterou lze využít při šití obuvi na zakázku nebo pro výrobu 
ortopedických vložek. Firma nyní hledá dodavatele pěny pro vytváření otisků chodidel. 

BRTW20180830001
Tchajwanská firma zabývající se recyklací hledá dodavatele čistých plastů a pryžového odpadu. 

BRGR20180802001
Řecký výrobce stahovacích pásků hledá dodavatele polyamidového vlákna. 

IT/ ICT

BRGR20180903001
Řecký dodavatel strojů a nástrojů pro zemědělce a zahrádkáře hledá dodavatele chytrého řešení, které lze 
využít ve sklenících. 
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Potravinářství a zemědělství 

TRES20180911001
Španělská firma hledá partnera, který má zkušenosti s výrobou hydroxytyrosolu z olivových listů, pecek 
anebo odpadní vody vznikající při zpracování oliv (alpechín). 

TRES20180905001
Španělská firma hledá partnera, který by poskytl technologii pro extrakci esenciálních olejů z cistu 
ladanového. 

BRRU20171214001
Ruská firma hledá dodavatele bylinných výrobků a výrobků z medu za účelem další distribuce na ruském 
trhu. 

BRSK20180912001
Slovenský výrobce bio potravin hledá dodavatele surovin v bio kvalitě – kakaový prášek, fazole, drcený 
kokos, kukuřičná vláknina, mandle, drcená pohanka, rýžový sirup, švestky. 

BRUA20180815001
Ukrajinský pěstitel bobulovin hledá odborníka, který by poradil s využitím nových technologií. 

BRTW20180821001
Tchajwanský obchodník s potravinami hledá dodavatele sojové omáčky. 

BRPL20180831001
Polské obchodní družstvo hledá dodavatele bio potravin a potravin pro vegany a vegetariány pro další 
distribuci na polském trhu. 

BRQA20180916001
Katarský zpracovatel a distributor masa hledá nové dodavatele chlazených výrobků. 

Textilní a módní průmysl, dekorace, hračky

TRIT20180910001
Italská dílna, ručně vyrábějící šperky z recyklovaného PET, hledá odborníky na zpracování PET nebo 
podobných materiálů. 

BRTW20180704001
Tchajwanský obchodník hledá výrobce nebo nové dodavatele výrobků pro děti. 

BRME20180903001
Firma z Černé Hory nabízí služby distributora výrobcům potřeb pro umělce, jedná se o rámy, štětce, čistící 
prostředky, plátna, barvy, oleje a podobně. 

BRRU20171221032
Ruský výrobce válenek a vlněných palčáků a ponožek hledá návrháře, který by navrhl novou modelovou 
řadu. 
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BRPL20180910001
Polský obchodník s potravinami a spotřebním zbožím hledá dodavatele vonných svíček. 

BRSE20180815001
Švédský startup navrhl kolekci originálních punčoch a nyní hledá partnera, který by je vyrobil. 

Ostatní

TRPL20180813001
Mladá polská firma vyvíjí aplikace pro Shopify, která pomůže obchodníkům lépe pochopit chování 
zákazníků. Polská firma nyní hledá obchody, které pomohou s testováním a vývojem appky. 

BRRU20171221005
Ruská firma, která vyrábí dřevěné brikety, hledá dopravce. 

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. 
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