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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!“). 

 

BRES20200116001 

Španělský start-up zaměřený na technologie internetu věcí hledá dodavatele senzorů, konkrétně tři druhy 

pro NB-IoT pro vodoměry. 

 

BRIT20200128001 

Italská firma nabízí služby distributora pro výrobce jednorázových zdravotnických přístrojů, implantátů a 

příslušenství vhodného k nošení na těle.  

 

BRES20200124001 

Španělský start-up hledá partnera, který by vyvinul výrobní technologii reaktoplastů, které budou použity 

jako plasty pro stavebnictví.  

 

BRUK20200211001 

Britská distributor zaměřený na prodej potřeb pro domácnost a lifestylových výrobků hledá nové 

dodavatele pro další distribuci.  

 

BRES20200127001 

Španělský velkoobchodník hledá nové dodavatele tvrdého alkoholu, likérů a whiskey pro další prodej.  

 

BRDE20200219001 

Německý výrobce kancelářského nábytku a židlí hledá výrobce/ dodavatele dřevěných, kovových a 

čalouněných částí.  

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/fd0165c6-0638-4563-b4e8-02f7c9b82ae1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8af64528-4b77-4b99-b49e-0967a6ea37be
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80b9e651-58ed-4b70-b6b4-1dd8dc25061c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f30e95a9-108b-4138-8dc5-256b31c016ba
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd0eae20-442a-4e8a-902b-2d12a087ce29
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46142e22-4181-4b02-95b9-3fff2c417954
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BRES20191213001 

Španělská firma hledá partnera – slévárnu – který by byl schopen dodat část nebo celé výrobky. Jedná se o 

stroje schopné přemisťovat nebo odstranit zeminu, jako stavební stroje, důlní stroje, stroje pro vrtání a 

stroje pro zemědělství.  

 

BRES20190627001 

Španělská firma vyvíjí lehký, přenosný a skládací modulární sluneční generátor, který lze využít 

v rezidenčních stavbách a menších kancelářských i výrobních firmách. Firma hledá dodavatele nebo výrobce 

vysoce účinných solárních článků.  

 

BRUK20200206001 

Britská textilní firma navrhla řadu topů, které ženám usnadní kojení. Firma nyní hledá dodavatele vložek do 

podprsenky na vícero použití. 

 

BRPL20200116001 

Polský distributor průmyslové chemie, průmyslových technologií, ventilací a klimatizací hledá nové 

dodavatele a nabízí své služby distributora.  

 

BRRO20200113001 

Rumunský výrobce vnitřní stínící techniky hledá dodavatele polotovarů pro její výrobu. Jedná se například o 

lamely pro dřevěné (benátské) žaluzie, lamely pro vertikální žaluzie, polyesterové látky pro rolety, látky pro 

římské rolety (bavlna, len, polyester, samet).  

 

BRPL20200117002 

Polský zpracovatel masa hledá dodavatele koření.  

 

BRBE20191015001 

Belgická společnost se zabývá čištěním odpadních vod a nyní hledá dodavatele sítěk do betonových jímek. 

Síťky by měly udržet na místě kamínky, které na sobě mají čistící bakterie.  

 

BRUK20200204001 

Britský dodavatel do stavebního průmyslu hledá dodavatele značkovacích barev. Jedná se o 750ml balení 

aerosolu a sedm barevných provedení.  

 

BRPL20200203001  

Polská firma, která se zabývá prodejem potřeb pro zvířata, poptává hliníkové pláty, které budou dále 

zpracovány na psí známky. Požadované rozměry 1000x500x1 (mm), barevné provedení červená, námořní 

modř a fialová.  

 

BRTR20200211001 

Turecký obchodní zástupce hledá dodavatele měděného šrotu, předpokládané množství 1500 – 2500 kg 

měsíčně.  

 

BRPL20200211001 

Polský agent pro různé sektory nabízí své služby obchodního zástupce.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa2fb357-8da5-41ce-97aa-5b1a30137ffb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b7a5f81-f4f4-45f7-ae0d-5e6595962282
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be25024e-1545-408f-8cfb-8493dc8ea26e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be37b054-1927-4a3b-8329-ad6d44e06cca
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab1e9ad3-69dd-4948-9f12-b9e135750472
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c06872b-e73d-465a-b6a7-c340deae36f0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0958aba0-e34a-47f7-81f9-c5c52e0890c6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/132fb373-968e-48f2-9d63-d4b1fe849fb0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90e7b544-af45-4332-890a-e1cb7d717ba3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e85771be-f083-4af5-9e0e-e61febd0209b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c62a5374-dd0f-4133-b97c-f3df1befb39f
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BRFR20200214001 

Francouzský podnik hledá dodavatele surového nebo recyklovaného rostlinného oleje. Olej bude použit 

jako náhrada za minerální oleje ve výrobě maziv.  

 

BRLU20200212001 

Lucemburská společnost hledá výrobce čaje a bylinných nálevů, který by vyráběl pod privátní značkou.  

 

BRPL20200214001 

Polský dodavatel potravin hledá nové dodavatele zmrazeného nebo konzervovaného nebo sušeného ovoce 

a zeleniny, kteří mají zájem o zastoupení na polském trhu.  

 

BRRU20200213003 

Ruská společnost hledá dodavatele technologií pro další zpracování nebo využití ocelového vlákna. Toto 

vlákno pochází z recyklovaných pneumatik. 

 

BRSE20200213001 

Švédský návrhář hledá nové dodavatele vysoce kvalitních krajek, látek a galanterie pro svatební šaty.  

 

BRUK20200214001 

Britská firma navrhla a nechala si patentovat zařízení kombinující monitoring a přístup k osobám, které jsou 

dlouhodobě doma, ať už z důvodu věku, dlouhodobé nemoci nebo postižení. Firma hledá partnera, který by 

toto zařízení vyráběl.  

 

 

 

 

 

 

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/e1d4c6af-b7cc-4a06-8fb2-6e1264c07221
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b32e9fc8-80e8-433b-a034-ac1d518b7642
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/97fd63de-13b1-4604-8fb1-5bcd689bbb28
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d563e71d-2315-4077-bd6b-7cff6a827bef
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26391362-98c4-4f6a-ae42-4f2106752e03
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e995421-e74c-4dd8-91a0-8bc02d05a8fe
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

