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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 9/2020 

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.  

 

BRHU20200715001 

Maďarská firma nabízí služby distributora výrobcům koupelnové a kuchyňské sanity, nábytku a dřevěných 

podlah.  

 

BRJP20200825001 

Japonský agent hledá evropského výrobce řezacích nástrojů (skiving) a nabízí služby agenta nebo 

distributora.  

 

BRSE20200225001 

Švédský prodejce trampolín hledá partnera, který by vyráběl patentované trampolíny dle specifikace.  

 

BRDK20200814001 

Dánská firma hledá výrobce bytových doplňků ze dřeva, kovů, plastu a látek, a dále dětského bavlněného 

nebo polyesterového povlečení.  

 

BRFR20200724002 

Francouzská stavební společnost hledá dodavatele ochranných sítí proti větru dle specifikace.  

 

BRBE20200831001 

Belgická firma hledá dodavatele EVA pěny, která bude dále využita na výrobu hraček.  

 

BRRO20200825001 

Rumunská rodinná firma hledá nového dodavatele zelených kávových bobů. 

 

BRDK20200904002 

Dánský prodejce designových předmětů hledá výrobce obalových materiálů pro balení porcelánu.  

 

BRDK20200904001 

Dánský návrhář hledá výrobce porcelánových předmětů dle specifikace.  

 

BRLU20200819001 

Lucemburská společnost vyvinula nový systém montáže dřevěné pokrývky. Firma nyní hledá výrobce 

nástrojů, který by navrhl a vyrobil nástroje dle potřeby.  

 

BRUK20200827001 

Britský agent nabízí své služby výrobcům různých slitin a nerezové oceli.  

 

BRRO20200729001 

Rumunská firma hledá partnery – dodavatele přístrojů pro telematiku a IoT, které mohou být používány ve 

vozidlech.  

 

BRIT20200805001 

Italská firma nabízí služby agenta pro partnery, kteří se zabývají energetickou hospodárností.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93b14000-86fc-4be9-a242-02d084238366
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/baeda78f-8ba5-45a8-b78c-4b1a88150b25
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2339081-1444-4c46-963e-4eb314ac803d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d847584-5ed3-4f1d-b160-b7eb55a240f9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e5d4c59-7149-4d1d-82e8-979077c98a40
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee3be439-9bb2-490d-be9d-0539c0f69e8c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9f1be34-2cd3-4ceb-bc07-2d639cdada6f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6587aff9-bf11-4fac-9f6b-4e6c9c19eb9f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19a816f7-504e-40ad-aad6-5b1fdec88c80
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15ca27b5-d311-4c71-849a-6a2fb91b7753
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3b19db3-fdba-46c1-902a-75c0566d17af
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ac84e79-7924-470d-aca8-82e862df0d5d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6171adfd-ded8-425e-8416-917b3c981a92
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BRQA20200621001 

Katarská firma nabízí služby distributora výrobcům hotových jídel (FMCG), které mají potenciál na 

katarském trhu.  

 

BRAT20200910001 

Rakouský výrobce a obchodník s bio zeleninou hledá dodavatele kvalitního zmrazeného květáku a 

brokolice, předpokládaná poptávka 100 tun za rok.  

 

BRGR20200910001 

Řecké zdravotnické zařízení hledá dodavatele jednorázových rukavic z latexu nebo vinylu.  

 

BRNL20200827001 

Nizozemská firma specializující se na bio potraviny a veganské potraviny hledá nového dodavatele 

veganských dezertů dle specifikace.  

 

BRUK20200908001 

Britská společnost hledá výrobce nebo dodavatele hraček pro děti od 4 do 7 let, jedná se o zahradnické 

pomůcky. Hračky by měly být vyrobeny v souladu s etickými a ekologickými hodnotami. 

 

BRPL20200901001 

Polská firma nabízí služby distributora nebo agenta výrobcům stavebních materiálů (stavební chemie a 

dokončovací materiály) a průmyslového vybavení (určeného pro průmyslovou výrobu, zpracování kovů a 

kamene).  

 

BRSI20200831001 

Slovinská firma hledá partnera – dodavatele jednorázových polyetylenových rukavic, balených v páru.  

 

BRUK20200821002 

Britská společnost hledá partnera v IT se zaměřením především na vývoj software, kybernetickou 

bezpečnost, bezpečnost obecně a bezpečnost finančních služeb.  

 

BRTR20200907002 

Turecká firma nabízí služby distributora výrobcům fasádních systémů a materiálů.  

 

BRDK20200831001 

Dánská společnost hledá dodavatele vedlejších produktů, které obsahují uhlík nebo proteiny, pro výrobu 

bioplynu.  

 

 

 

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/b12449bf-b7e4-43e3-ab4d-920b0a0ac55b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77cb0d1c-6a85-4639-aea3-c3d0fdeef48f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8e7ce25-795e-4f76-811b-cdd22086fb72
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45c45f58-2eb0-4038-b737-d35f73eb2cd1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0239e87-c290-4c32-82d9-d9d7dc11c449
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65a63fdf-5e33-47aa-986f-e5ac14bb45f0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53937374-3a39-4fbd-87f7-e6ce33bfa391
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca19f9d8-c29a-4d29-92f9-f5b43d1c0738
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82abecb2-24f5-47d4-8b0d-f6fa475ca52b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da530256-9f81-4fed-a8e3-f9e5f92c2522
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

