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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!“). 

 

BRDE20200305001 

Německý výrobce a zpracovatel kovů hledá výrobce forem pro vstřikování, vyrobených z oceli.  

 

BRPL20200318001 

Polský výrobce textilních doplňků určených pro domácí mazlíčky hledá šicí dílnu, která by doplňky dle 

specifikace vyráběla. Jedná se o tunely, pelíšky a tašky.  

 

BRUK20200408001 

Britský návrhář šperků hledá šperkaře – výrobce pozlacených šperků a z dutého zlata dle specifikace. 

 

BRIT20200325001 

Malá italská společnost zabývající se přesným strojírenstvím vyvinula inovatnivní zařízení na třídění odpadu. 

Firma hledá partnera, který by vyrobil prototyp.  

 

BRRO20200326003 

Rumunský distributor strojů na opracování dřeva hledá nové dodavatele. 

 

BRBE20200327001 

Belgický start-up hledá partnera, který by vyráběl originální náramky z udržitelných zdrojů dle specifikace.  

 

BRBG20200320001 
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Bulharský výrobce sádrokartonových desek a suchých sádrových směsí hledá dodavatele sádrové hmoty a 

kartonových desek.  

 

BRES20200402001 

Španělský výrobce kvalitních konzerovovaných ryb hledá dodavatele líček z hejka (štikozubec obecný – 

merluccius merluccius). 

 

BRPL20200219001 

Polský výrobce oděvů (taláry, roucha pro kněze, hábity) hledá dodavatele látek a šňůrek.  

 

BRCN20200408001 

Čínský distributor nabízí své služby výrobcům montážních plošin.  

 

BRRO20200326002 

Rumunský distributor obalových materiálů hledá výrobce nebo dodavatele znovuuzavíratelných plastových 

sáčků vhodných pro potraviny, kosmetiku, léky, textil, náhradní díly a drobnou elektroniku.  

 

BRRO20200326001 

Rumunský vývojář přístroje pro pomocnou léčbu glaukomu, diabetu a vysokého tlaku hledá výrobce toho 

přístroje.  

 

BRPL20200402001 

Polský výrobce lepenkových krabic hledá dodavatele lepenkových kartonů o 3 nebo 5 vrstvách dle 

specifikace (CBE a BC).  

 

BRSK20191217001 

Slovenský výrobce závaží hledá dodavatele zinkové slitiny, ze které bude závaží vyrobeno.  

 

BRIT20200402001 

Italská firma hledá dodavatele materiálu pro výrobu plastového štítu na ochranu před Covid-19.  

 

BRUA20200401001 

Ukrajinský distributor zdravotnického vybavení hledá nové dodavatele z EU.  

 

EH20200416 

Litevská firma hledá dodavatele smrkového dřeva  v objemu cca 100 000m3, a to včetně dopravy do 

Gdaňsku.  

 

 

 

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/c5107342-9b59-4d75-96e6-66365477dcf7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/331572f4-99ec-4f83-ac21-6bf545c1e102
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1db8221-d100-4f77-a16f-847b28c88cb4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/557bc973-d08d-4373-bb63-85f1477dcba5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35c348af-29f8-4105-9ae1-b3aa66965578
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fea706c1-052b-4e07-b253-bf2bc94f9cd4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3711c009-16b7-4b10-872d-c70b98747cfd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc84328a-d2dc-4afb-9a39-cb3a54935c29
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62776d12-94e2-4b33-83b1-d97e1a605d2c
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

