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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!“).  

 

BRRO20200220001 

Rumunská firma nabízí služby distributora pro výrobce sladkostí, například oplatek, sušenek a výrobků z 

čokolády.  

 

BRPL20200228001  

Polský výrobce přírodní kosmetiky hledá dodavatele olejů.  

 

BRBG20200218001  

Buhlarská firma hledá dodavatele anebo výrobce kosmetiky a nabízí jim služby distributora.  

 

BRDE20200220001  

Německý distriburor hledá nové dodavatele výrobků pro výrobu elektroniky.  

 

BRRO20200219001  

Rumunský prodejce příslušenství pro domácnost a kuchyně z nerezové oceli, mědi a mosazi hledá nové 

dodavatele  nejen v EU a nabízí služby distributora.  

 

BRUA20191218001  

Ukrajinský distributor zdravotnických prostředků hledá výrobce zdravotnických nástrojů, jimž nabízí služby 

distributora.  

 

BRPL20200309002  

Zahraniční nabídky a 

poptávky 3/2020 

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/b2c634ca-06d8-450a-94c9-5421b8bed0f8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1612f1e3-da43-422f-94ec-905f30c73238
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e0890d0-ee97-40ac-b075-02a10f5076d7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec610a1e-8f09-479e-ab39-0975cf6e3ef3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e62d32e2-c449-4d09-bd73-0e2385a8cd25
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7e419e8-cccf-42e8-8df3-199d611b2c33
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9ecdfe2-d6dd-40ff-915c-1abab83dc32b
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Majitel polské e-platformy, kde se střetávají nabídky a poptávky po zdravotnických produktech, hledá nové 

výrobce nebo distributory.  

 

BRRU20200214002  

Ruský výrobce svářených spotřebních produktů hledá nové dodavatele hliníku, mědi a silikonu.  

 

BRRU20200213002  

Ruský výrobce nábytku pro kanceláře, domácnosti a veřejný prostor hledá dodavatele předmětů ze železa a 

spojovacího materiálu včetně zámků a držadel a klik.  

 

BRNL20200116001  

Nizozemská společnost hledá výrobce plachet na přikrytí jízdních kol, plachty by měly být vyrobeny z plátna.  

 

BRRU20200213006  

Ruský výrobce univerzálních topných jednotek hledá nové dodavatele materiálů zpomalujících hoření dle 

specifikace.  

 

BRFR20200318001  

Francouzská společnost zabývající se vývojem software pro dluhové společnosti hledá hosting.  

 

BRES20200304001  

Španělský distributor zdravotnických prostředků hledá dodavatele nebo výrobce titanových páteřních 

implantátů a titanových protéz (kolena a kyčle) pro další distribuci.  

 

BRSE20200213001  

Švédský návrhář svatebních šatů hledá nové dodavatele kvalitní krajky, látek a galanterie.  

 

BRPL20200214001  

Polská soukromá společnost hledá dodavatele ovoce a zeleniny v konzervách, zmrazené nebo sušené.  

 

BRUA20200224001  

Ukrajinský distributor čerstvého ovoce a zeleniny hledá nové dodavatele.  

 

BRFR20200304001  

Francouzský distributor pro odvětví HORECA hledá nové dodavatele především jednorázových předmětů.  

 

BRCN20200310001  

Čínská společnost hledá nové dodavatele netkaných textilií (melt-blown) dle specifikace.  

 

BRIE20200218001  

Irský onlinový obchod hledá nové dodavatele dárkových předmětů s irskoutématikou dle specifikace.  

 

BRFR20200214001  

Francouzská společnost hledá dodavatele rostlinného oleje pro další použití v průmyslu.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/857b43bf-ed5c-4ba6-88ed-25628bb6deab
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5bd4c934-dfee-4ea1-bc91-326e6da3cd5d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/460899f9-8af6-47c0-8ec4-351d72fb4d8b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf381932-e7a1-40c1-ae8c-3c6acbe18cce
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b14a9534-2b13-4a6b-95c1-4924d8bee942
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8e51111-198d-4097-83e2-4944df4154cc
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/97fd63de-13b1-4604-8fb1-5bcd689bbb28
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04bb8b88-7df9-4909-aea0-62eafa3d3042
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d97d5149-801f-4abc-9ad7-64e97192f7ea
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0669cba4-05fe-48d5-88f9-6ab4163bf0c3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/133cea04-3632-4a98-bebe-6df3ca78a16c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1d4c6af-b7cc-4a06-8fb2-6e1264c07221
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BRPL20200214002  

Polská obchodní společnost v potravinářském průmyslu má zájem zastupovat zahraniční potravinářské 

značky na polském trhu.  

 

BRUA20200212001  

Ukrajinský výzkumný ústav hledá výrobce/ dodavatele umělé zeminy založené na hydrogelech.  

 

BRRU20200213007  

Ruský výrobce přístroje, který zlepšuje udržování stálého prostředí (homeostázu) ryb hledá dodavatele 

komponent (elektrosoučástky, mikroobvody a další).  

 

BRES20200210001  

Španělská společnost hledá výrobce kovových víček pro samozahřívací termosku, dle specifikací.  

 

BRSK20200107001  

Slovenská společnost hledá 100 procentní šťávy ze zázvoru a citronu pro další prodej.  

 

BRDE20200218001  

Německý zpracovatel zabývající se výrobou pro automotive, vesmírný průmysl, hydraulické systémy, 

elektroniku a čidla hledá subdodavatele.  

 

BRRU20200213005  

Ruský výrobce soustruhů hledá spolehlivého dodavatele kovových součástek - šrouby, matice, závity a 

ložiska.  

 

BRQA20200318001  

Katarská farmaceutická společnost hledá dodavatel etanolu.  

 

BRRU20200214004  

Ruský výrobce solenoidových ventilů hledá dodavatele mosazi, mědi, plastů a nylonu.  

 

BRLU20200212001  

Lucemburská společnost hledá dodavatele čajů a bylinných nálevů pro výrobu pod privátní značko u.  

 

BRFI20200212001  

Finský opravář traktorů hledá dodavatele náhradních dílů.  

 

BRRU20200213004  

Ruský výrobce spojovacího materiálu hledá dodavatele surovin (ocel, odlitky železa, plasty) pro další 

zpracování.  

 

BRPL20200309001  

Polská firma hledá dodavatele rekuperátorů, kteří mají zájem o zastoupení na polském trhu.  

 

BRUK20200312001  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a1b2909-42dd-420c-8078-6f3604bbbb38
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/889e952b-f046-4bd1-a290-7396c8ec3ce8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c36e9d9-2ac9-468a-bdba-74454b0b5ac4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0afc382-ea30-4db0-9ed9-85d4eea22097
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5607a348-970f-41b4-8681-8ffd44522715
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/710e8cf4-aba4-4b96-b18e-a08a399668d3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/852e52ce-41d8-45ee-a25a-a45a1b2c0dab
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7da1574-220d-473a-bcb0-a5d3380eda21
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/616b3974-d973-4269-8e44-aae0406bd3eb
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/8704b2a8-cdfc-4ede-ae36-af6a0c444c4a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7d810cf-33d6-40cf-af20-b07cc2289c66
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ba6ed0e-9b78-445a-ac3b-b24162b146b5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afbaae1a-8d0b-4967-b249-b540dc598953
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Skotská společnost hled partnera z oboru poradenství ohledně mezinárodního obchodu a cel.  

 

BRPL20200313001  

Polská společnost hledá výrobce nebo dodavatele strojů na zpracování dřevěné vlny.  

 

BRPT20191023001  

Portugalská společnost hledá dodavatele nových produktů pro snížení spotřeby energie, vody a bioodpadu.  

 

BRIL20191226001  

Izraelský zástupce a projektová společnost nabízí své služby firmám v energe tice, dopravě, budování tunelů, 

infrastrukturních projektech.  

 

BRPL20200113001  

Polský zpracovatel ryb hledá nové dodavatele tresek a dalších druhů ryb.  

 

BRIE20200305001  

Irská společnost hledá výrobce nebo dodavatele eko obalových materiálů dle specifikace.  

 

 

 

 

 

 

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/463b7879-1479-4ea9-b23b-c3b6c867f7a7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d18bd22e-25b8-4a42-9761-c60d76247a02
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab5c5961-5585-48e6-a99b-d02ea6de432e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a59dfe7-48b5-4846-a54f-d7c5a0ec6559
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49c95a4c-4137-4d61-ae01-f7572215c30c
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

