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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!“). 

 

BRDK20200219002 

Dánská společnost hledá nové dodavatele vysoce kvalitních kamen a sporáků na dřevěné pelety a kamen na 

bioetanol. 

 

BRLU20200514001 

Lucemburský prodejce potřeb pro domácnost hledá nové dodavatele pro rozšíření nabízených produktů.  

 

BRUK20200527001 

Britský výrobce modulárních budov hledá partnera – specialistu zabývajícího se vstřikováním a tvářením 

plastů a hliníku – pro výrobu komponentů. 

 

BRGR20200525001 

Řecký soukromý investor, který se specializuje na akvizice, hledá investiční příležitosti v cestovním ruchu, 

energetice, zemědělství a průmyslové výrobě.  

 

BRAM20200602001 

Arménský obchod s oděvy, módními doplňky a spodním prádlem hledá nové dodavatele. 

 

BRPL20200526001 

Polský distributor vína hledá dodavatele nealkoholického vína.  

 

BRNL20200518001 

Nizozemská firma hledá inovativní a originální výrobky pro outdoor a nabízí služby distributora. 
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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/0c9190a4-1488-4a57-a2ef-2897e1c7c343
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19081b0d-5dcb-482a-aba1-b2f6e56f2cde
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2f9b5ea-2404-43a1-9d2c-e176da1c51d6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2330907-8a33-4482-9fec-0791dd10320b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b890fe3a-6e07-4340-967d-0a74dc43f3d5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f5443d1-4e33-49a4-bc3c-503dce113859
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1720335-0284-4f85-bfe9-7ae01f107b1e


 

Zahraniční nabídky a poptávky 6/2020 
Vyšlo 23. června 2020 Stránka 2 z 3 

 

BRDE20200514001 

Německá firma se zabývá distribucí základních a speciálních chemických výrobků. Firma nyní hledá 

dodavatele surovin, například papíru skla, barev, laků, polymerů.  

 

BRES20200512002 

Španělský distributor zemědělských strojů hledá nové dodavatele a kromě služeb distributora nabízí i služby 

záručního a pozáručního servisu.  

 

BRPT20200604001 

Portugalská firma nabízí služby distributora pro výrobce inovativních produktů v sektoru efektivita 

obnovitelných zdrojů energie.  

 

BRRO20200527001 

Rumunský výrobce ručně vyráběné keramiky hledá dodavatele surovin dle specifikace. 

 

BRPL20200525001 

Polský výrobce lehkých ochranných helem hledá dodavatele ochranného filmu z PET, PC, PVC atd. o 

tloušťce 0,2 – 0,6 mm. 

 

BRGR20200515001 

Řecká firma nabízí služby distributora výrobcům elektrických kol, vodních skútrů, motorek nebo e-foilů. 

 

BRUA20200526001 

Ukrajinská firma nabízí služby distributora pro výrobce nábytku ze dřeva. 

 

BRFR20200615001 

Francouzský výrobce kašmírových oděvů hledá šicí dílnu, která by oděvy vyráběla dle návrhu a pod privátní 

značkou. 

 

BRFR20200520001 

Francouzský návrhář a distributor dámské kožené obuvi hledá výrobce. Kromě šití si musí výrobce zajistit i 

materiál. 

 

BRLT20200527001 

Litevská firma nabízí služby distributora výrobcům příslušenství pro kavárny, kávy a čaje.  

 

BRPL20200526002 

Polský výrobce přírodní kosmetiky hledá dodavatele látky sodium cocoyl isethionate.  

 

BRUK20200519001 

Britský distributor zdravotnických pomůcek hledá nové dodavatele jednorázových operačních nástrojů pro 

gynekologické a urologické diagnózy.  

 

BRFR20200604001 

Francouzská firma hledá výrobce podložek ze dvou materiálů (pryž a filc) – podložky budou sloužit pro 

robotické nabíjecí stanice. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84950caa-2587-49e0-a272-8f75900061ca
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dfa46c1-4668-4737-ad5c-91d02927b88c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0f33734-8fbd-4f0e-bdc4-9521ee87c925
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efbf038f-937e-412b-a469-9554c1acbcca
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb9edb14-849f-4635-8177-99a479902782
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2bdd7a1-0a45-4091-9f9b-9c6d883222e7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d7be050-be47-4e1e-ba09-a11115aeb438
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82678a2b-7416-4438-a06f-a43ba880f829
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eda6b414-f95a-41fc-8c70-a49bcf6ad4c7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eda6b414-f95a-41fc-8c70-a49bcf6ad4c7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/297b1bf1-c101-4c6f-9121-bdf0a54d1685
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e681ef83-e6cf-4c1c-aef6-c0066749a809
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54c45c32-2b5d-433b-8922-da5b85d6a025
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BRDE20200608001 

Německý distributor pro sektor HORECa hledá dodavatele nitrilových rukavic.  

 

BRIT20200521001 

Italský výrobce kožených tašek a příslušenství hledá dodavatele plátna ve vojenském stylu.  

 

BRRU20200616001 

Ruský distributor zdravotnických pomůcek a materiálu hledá nové dodavatele endoprotetických 

technologií.  

 

 

 

 

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/740e3539-176a-4597-80eb-dcbd238286fa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b33b7cf-8dd4-490e-ac38-fe46d53068db
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/598c751f-b93b-4f2b-a6c8-ff8dd7246686
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

