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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 „Partnering opportunities“). 

 

D15100 

Švédská podnikatelka v oblasti marketingu&komunikace nabízí spolupráci českým firmám, které mají zájem 

o vstup na švédský trh. Nabízí odborné konzultace, strategický marketing, PR aktivity, kreativní řešení, 

informační bulletiny a komunikaci v sociálních médiích apod. Je i aktivní v oblasti couchingu a programu 

sdílení zkušeností. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti poradenství, nabízí své služby on-line.  

 

D15101 

Irská firma, která má pobočky v Itálii, Španělsku a Litvě, nabízí své konzultační služby českým podnikatelům 

(vhodné i pro start-up), kteří hledají uplatnění na zahraničních trzích. Firma provádí průzkum trhu, nabízí 

spolupráci v individuálních projektech či zprostředkování obch. jednání.  Sektorově není nijak omezena, 

jejími klienty jsou podniky z ICT, zemědělství a potravinářského či automobilového průmyslu, turistiky apod. 

Společnost zároveň nabízí i možnost zastoupení v ČR.  

 

D15102 

Renomovaná španělská chemická společnost specializující se na vývoj a výrobu formaldehydů, lepidel a 

dalších chemických složek hledá spolupracující firmy v Česku. V loňském roce firma, která má výrobu i 

v Portugalsku a Francii, sloučila všechny výrobní provozy, laboratoře i výzkumná centra do jednoho 

podnikatelského subjektu - spin-off. Zaměřuje se na transfer technologií / licencí / výroby lepidel, což 

poskytuje zajímavý balíček pro spolupracující firmy. Má bohaté zkušenosti s výrobou formaldehydu, 

adhezivními řešeními pro překližky, dřevotřískové desky a MDF na bázi dřeva, izolace (minerální vlna, 

skleněná vlákna a měkké dřevo) a další výrobky, kde se formaldehyd používá. Spolupracuje s podniky po 

celém světě, svým zákazníkům zajišťuje podporu, konzultace, školení. Hledá příležitost pro nové projekty. 

Zahraniční nabídky a 

poptávky 7-8/2020 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?orgaId=CZ00119
http://een.ec.europa.eu/
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D15103 

Belgické jezdecké centrum hledá dodavatele sena pro koně, gumové podlahy do stájí (pro 30 koňských 

boxů), kvalitní dřevěné štěpky (odpovídající značce Royalspan) a dřevěných kůlů pro stavbu nového výběhu.  

 

BRPL20200615001 

Polská firma hledá výrobce nebo dodavatele hřídelí, průchodek a kování dle specifikace.  

 

BRFI20200629001 

Finský návrhář a výrobce ochran proti slunci hledá dodavatele součástek pro manuální i elektrické pojezdy 

pro závěsy i rolety. Dále také hledá dodavatele hliníkových profilů.  

 

BRDE20200715001 

Německý výrobce zemědělských strojů hledá dodavatele z kovoprůmyslu. Firma poptává kování a odlitky 

dle specifikace.  

 

BRFR20200625001 

Francouzská firma, která vyrábí slaměná pouzdra jako obal pro sýry a další potraviny, hledá dodavatele 

žitné slámy o velikosti 80 – 100 cm.  

 

BRPL20200720001 

Polská firma hledá dodavatele dimethyldithiokarbamátu sodíku a draslíku.  

 

BRUK20200724001 

Britská firma, která vyrábí potravinové doplňky na zakázku, hledá partnera, který by vyráběl a balil kapsle a 

prášky do blistrů nebo nádobek. Zasílání zákazníkům do Británie je výhodou, nikoli podmínkou.  

 

BRDE20200630001 

Mladá německá firma se zabývá testováním a analýzou genetických dat pro pacienty, lékaře a laboratoře. 

Firma nyní hledá partnera v IT, který by vymyslel cloudovou infrastrukturu pro řízení firemních procesů.  

 

BRRO20191127001 

Rumunský výrobce domácí zmrzliny hledá nové dodavatele surovin a vybavení. Jedná se především mléko, 

mražené nebo čerstvé ovoce, oříšky, vanilkový extrakt, výrobník zmrzliny, přístroj pro pasteraci mléka, 

velkokapacitní mrazák, obalové materiály a další.  

 

BRTR20200612001 

Turecký obchodník s biocidními prostředky proti škůdcům hledá dodavatele aktivních látek, především 

tetramethrin, cyfluthrin, lamda-cyhalothrin, permethrin, cypermethrin, pyriproxyfen, thiamethoxam, 

čistota 95 a více procent.  

 

BRUK20200617001 

Britská firma hledá partnera, který by vyráběl luxusní šachové sety s tématikou města, dle specifikace.  

 

BRES20200608001 

Španělská firma vyvinula voděvzdorný obal vhodný pro uschování klíčů od auta nebo od domu. Firma nyní 

hledá partnera, který by obal vyráběl pod licenční výrobou.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac0ec50e-c1e7-4c70-b3e1-fd420d71e2cb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55acf299-1459-43b6-ae38-8b87bf3081ef
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6446aa8-dfd4-4ff6-8829-7712014dc7aa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c65b0ef8-4be3-429b-baa3-bce9efb1e32e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42328678-a63f-4e94-b8ef-008cf27f80bd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b28d39a5-51ac-47b0-950f-0353c6c8c84c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0edffede-ee44-4b50-8e1f-15de72a849cc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad8d41ff-2a27-4baf-87b7-1abb3012a490
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4558cc9-d185-4cc9-b49a-274a65688b8d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea78d687-695a-4b50-bb3e-339bfca711de
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7642005-76a3-4a7c-a351-3b0698f05095
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BRTR20200723001 

Turecká firma nabízí služby distributora pro podniky, které nabízejí řešení pro restaurování (umělecké i 

historické; jedná se především o 3D tisk a skenování), a dále solární panely a systémy pro recyklaci energie 

v mořském průmyslu.  

 

BRDE20200723001 

Německá firma, která se zabývá nízkoodpadovým řešením, navrhla recyklovatelné a kompostovatelné 

lázeňské papuče, které jsou vyrobeny z přírodních vláken. Firma nyní hledá partnera, který by papuče 

vyráběl.  

 

BRDE20200714001 

Německý domov důchodců hledá partnera, který by dlouhodobě dodával desinfekční prostředky.  

 

BRNL20200803001 

Nizozemský zpracovatel masa hledá partnera, který by dle receptury vyráběl slaninu.  

 

BRAT20200811001 

Rakouská firma hledá dodavatele sušených rostlin v bio kvalitě.  

 

BRRO20200330001 

Rumunský distributor hledá nové dodavatele přístrojů a zařízení, například samostatné detektory, systémy 

měření plynu, systémy varující před zemětřesením, přístroje měřící fyzické vlastnosti v přírodě i předmětů. 

Výčet není konečný – mělo by se jednat o přístroje, které najdou uplatnění obecně v těžkém průmyslu 

(energetika, chemický průmysl). 

 

BRHR20200803001 

Chorvatská firma nabízí služby distributora pro výrobce nebo dodavatele superpotravin.  

 

BRDK20200622001 

Dánský distributor IT hledá výrobce nebo dodavatele nabíječek notebooků, pro prodej pod vlastní značkou.  

 

BRDK20200811001 

Dánská firma hledá dodavatele nano pásek lepících z obou stran.  

 

BRGR20200619001 

Řecká farmaceutická společnost hledá dodavatele generik Leuprorelin a Triptorelin.  

 

BRPL20200625001 

Polský zpracovatel ořechů, obilnin a výrobce olejů hledá dodavatele surovin, jedná se například o 

slunečnice, hořčičná semínka, sezam, kokos, dýňová semínka, brutňák, pečené pšeničné klíčky, jádra 

meruněk a podobně.  

 

BRFR20200706001 

Francouzský výrobce kosmetiky hledá dodavatele 100% přírodní šťávy z opuncie. 

 

BRES20200624001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/394ae50e-2a4b-472b-af05-3ce7a7e67361
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4303085b-56e0-4118-b5c9-45b90664707c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a512cac1-5468-44f5-b258-45c008571b86
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91ac5f36-259b-46a6-afc0-504380a734c7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f6fa945-12a6-4c8e-b65f-55bf112b7ffd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf496b79-90a3-4f21-864e-5bd7cbcfc1cf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69cc5974-ae22-42ee-a452-5d8036aacbc5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62af8bf8-a21a-460d-ab9d-6bec2ef9429c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d77ddd1a-826d-449b-b7fe-6c9c38d71205
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad8ab76f-b34f-477d-a217-6e96ce1a40e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29384ee9-7d20-4941-be60-6f02151dba18
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cec80e64-c2bc-48e6-84b4-71310fcb069c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1e3670d-d114-403a-aed0-750a2a19a9e2
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Španělská firma navrhla nové kapsle do kávovaru, které jsou kompatibilní s velmi známou značkou 

kávovarů. Firma nyní hledá partnera, který by kapsle vyráběl.  

 

BRBE20200701001 

Belgická společnost, která je aktivní v energetickém průmyslu, hledá dodavatele odporů s vysokým 

výkonem a elektrické ohřívače vzduchu ve vlhkém prostředí, vše dle specifikace.  

 

BRDE20200713001 

Německá firma nabízí služby distributora výrobcům elektrických a elektronických komponent.  

 

BRUA20200525001 

Ukrajinská firma nabízí služby distributora výrobcům minerálních hnojiv.  

 

BRPL20200723002 

Polská firma nabízí služby distributora širokému spektru výrobců.  

 

BRES20200610001 

Španělský průmyslový podnik hledá inovativní řešení pro úsporu energie. Řešení by se mělo týkat, vodního 

hospodářství, průmyslové výroby nebo energetiky.  

 

BRPL20200630001 

Polský výrobce kosmetiky hledá dodavatele víček na spreje a pumpičky.  

 

BRPL20200527001 

Polský dodavatel kosmetiky a doplňků pro kadeřnictví hledá nové dodavatele pro rozšíření nabídky 

stávajícího portfolia.  

 

BRDE20200610001 

Německá firma hledá výrobce dřevěných rukojetí ke kartáčům a dodavatele surovin, jako jsou štětiny nebo 

gumové podložky. 

 

BRRU20200713001 

Ruská společnost hledá dodavatele řešení – likvidace různých druhů ropných kalů. 

 

BRRO20200617001 

Rumunská IT firma hledá partnera, který by se staral o design webových stránek, kreativní marketing, e-

mailové kampaně, kampaně na sociálních sítích a SEO.  

 

BRPL20200723001 

Polský výrobce osvětlení hledá výrobce stroje pro průmyslovou výrobu pletenin. Firma dále hledá výrobce 

přesných strojů a strojů pro řezání děr do kovů.  

 

BRES20200608002 

Španělská firma vymyslela inovativní stroj na čištění bot. Firma nyní hledá partnera, která by stroj vyráběla.  

 

BRMD20200721001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48b79f80-7267-4aca-9117-8588e7a0935d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aadc488-8b9f-483a-9bad-8630b11759e8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cb5c768-af23-4314-abe5-8a503d813e2c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d992807-c555-48c2-b6e6-a26dba11e73a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa29d778-4f6e-4b91-8e73-a301d0e3dc9a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/236fea2f-b707-4808-9d65-aad6802d4a39
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de7376af-fb84-426d-a2e4-c29ecd833211
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9a5f87d-57cd-4301-9dee-d28ec9ca653e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/768c2af9-4528-4495-bb45-d4c9b92e3444
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c4c1604-b919-4855-a2e0-dd57594fbcf7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15da333e-9236-477c-a5be-e2296588082e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/caf60d11-52b8-47e0-a4f3-e331b7b3cc56
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02f07dc7-f358-4168-a9d8-ed588fb713f5
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Firma z Moldovy hledá dodavatele surovin, především galvanizované oceli, válcované oceli, železných prutů 

a příslušenství pro oplocení; vše dle specifikace.  

 

BRNL20200625001 

Nizozemská firma vymyslela voděvzdorný baťoh na kolečkách a nyní hledá partnera, který by jej vyráběl.  

 

BRUK20200629003 

Britská firma, která vyrábí pomůcky pro plavání, hledá partnera se zkušenostmi se vstřikováním EVA pěny 

nebo podobného materiálu.  

 

BRRO20200527002 

Rumunská firma hledá dodavatele telefonních nabíječek, datových kabelů, velkoformátových obrazovek, 

obalů na telefony a podobně pro další distribuci na rumunském trhu.  

 

BRRU20200616001 

Rusku distributor zdravotnických přístrojů hledá nové dodavatele endoprotéz.  

 

BOPL20200714001 

Polský výrobce přírodní kosmetiky, která je určena lidem s citlivou a atopickou pokožkou a pokožkou se 

sklony k alergiím, těhotným ženám a miminkům, 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. 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/161c8140-fb26-4698-af0e-ef2f8c8af061
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d74c874-ea48-4d88-9284-fb13003dceb7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f8d9981-6fc0-4d9f-9fa9-ff23cc2d6701
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/598c751f-b93b-4f2b-a6c8-ff8dd7246686
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f1cc565-cce2-4ef4-9390-f4b459d0a750
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

