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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!“). 

 

BRSE20200507001 

Švédská značka outdoorového vybavení hledá partnera, který by ušil přikrývky. Potenciální partner by měl 

mít zkušenosti se šitím spacáků, hamak nebo závěsných textilních křesel.  

 

BRPL20200511001 

Polský obchodník hledá dodavatele kvalitních netkaných textilií v různé gramáži.  

 

BRJP20200417001 

Japonský distributor elektronických zařízení hledá evropského dodavatele zařízení pro virtuální realitu, 

fotoaparáty, předměty pro zdravotní péči, komunikační zařízení a zařízení pro tisk. Konečná cena výrobku 

pro zákazníka by se měla pohybovat mezi €50 - €100. Japonská firma hledá výrobky konkurenceschopné na 

japonském trhu.  

 

BRRO20200423001 

Rumunská firma nabízí služby distributora v oblasti vybavení a zařízení pro zdravotnictví. Firma hledá 

dodavatele pro radiologii, dermatologii, ORL, urologii, nefrologii a gynekologii.  

 

BRFR20200507002 

Francouzská firma zabývající se výrobou přísad pro doplňky stravy a zdravým jídlem hledá partnera, který 

by zpracoval šnečí maso dle požadavku (hydrolýza peptidů, extrakt enzymu). 

 

BRQA20200426001 
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Katarský distributor hledá nové dodavatele zdravotnických přístrojů.  

 

BRPL20200428001 

Polská firma, která staví víceúrovňové věže pro parkování kol, hledá dodavatele elektromechanických 

zařízení dle specifikace.  

 

BRCN20200421001 

Čínská firma nabízí služby distributora pro výrobce humusových hnojiv. 

 

BRIT20200505001 

Italská inovativní firma hledá dodavatele termokamer dle specifikace.  

 

BRFR20200507001 

Francouzský distributor dekorativních podlah hledá nové originální ekologicky udržitelné produkty pro zdi, 

podlahu a stropy.  

 

BRPL20200417002 

Provozovatel mezinárodní platformy pro obchodníky a nákupčí ovoce, zeleniny a obilnin nabízí své služby.  

 

BRES20200507001 

Španělská zdravotnická firma hledá evropského dodavatele nebo výrobce neznačkových nitrilových rukavic.  

 

BRPL20200327001 

Polský výrobce LED osvětlení hledá dodavatele hliníkových profilů (šíře 18 – 73 mm).  

 

BRLV20200429001 

Lotyšský výrobce plyšových a textilních hraček hledá dodavatele koženky a jiných látek.  

 

BRES20200428001 

Španělská firma hledá dodavatele vršků a pumpiček pro kosmetické výrobky.  

 

BRPT20200427001 

Portugalská firma zabývající se poradenstvím v energetice hledá dodavatele inovativních výrobků, jedná se 

například o řídící jednotky, software, senzory a měřící zařízení.  

 

BRPL20200420001 

Polský výrobce a opravář výrobních linek (určených pro nakládku, vykládku a inteligentní logistiku) hledá 

výrobce různých výrobků, například vodní čerpadla, trubky, ventily, manometry, hlavici pro řezání vodním 

paprskem a další.  

 

BRGR20200416001 

Řecký start-up vyvinul inovační dlahu pro zlomeniny paže. Firma hledá dodavatele PLA anebo firmu, která 

se zabývá vstřikováním PLA.  

 

BRGR20200424001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf44dcc6-63a7-4605-bf19-2feaf2b1757b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7534bc3-00b8-4a66-93ee-316acae36fd2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f96ac04a-1c69-4cbb-bf86-39219061b201
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72b26bce-e660-4a5a-9319-3f5949805a25
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b951d4e-7fab-4abf-80ab-49bfb7dfe402
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bc4cb90-08ad-42a7-97c1-4bfc317cec35
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/077970ad-d011-4258-93a0-75a116d8b8ac
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/503c9fe1-c5ee-4256-ad94-8c9b957fc965
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/503c9fe1-c5ee-4256-ad94-8c9b957fc965
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf41eb88-118c-46f9-bc4e-93da1a09d042
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d922c1f2-d11e-42d1-bd7b-9a6a0cbfc4be
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab2201f5-8f25-462e-b7c1-9bbf430dec2a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/89521ecb-df8d-4f07-9407-a8f99e544201
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcde2e7e-36ab-411d-9153-a97c890e104f
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Řecký výrobce větracích a filtračních výrobků hledá dodavatele asynchronních elektrických motorů a 

rekuperačních výměníků (vzduch-vzduch). 

 

BRFR20200303001 

Francouzská firma hledá dodavatele pěnových rukojetí pro řídítka.  

 

BRNL20200330001 

Nizozemská firma nabízí služby agenta pro inovativní potravinářské firmy.  

 

BRPL20200417001 

Polský výrobce kvalitních potravin a potravinových doplňků hledá nové dodavatele koloidního zlata a 

koloidního stříbra.  

 

BRRU20200214003 

Ruský výrobce přídatných látek do krmiv hledá nové dodavatele surovin. Jedná se o ječmen, pšenici, oves, 

žito, omega3, vápník, hořčík, čirok a proso.  

 

BRRU20200415001 

Ruský výrobce nábytku hledá výrobce kovových předmětů, jako závěsy, kliky, zámky a podobně.  

 

BRPL20200415001 

Polský firma nabízí služby distributora výrobcům léčiv a potravinových doplňků.  

 

BRFI20200511001 

Finská papírna hledá dodavatele a výrobce celulozové vaty a krepového papíru.  

 

BRLT20200508001 

Litevský prodejce dámských oděvů nabízí služby distributora výrobcům šatů, halenek, triček, sukní, 

punčoch, kabelek a podobně.  

 

BONL20200319001 

Nizozemský výrobce automatických nájezdových ramp určených především pro motocykly, hledá 

distributora.  

 

BONL20190410001 

Výrobce ekologických turistických vláčků na solární pohon hledá distributora.  

 

 

 

 

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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