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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“). 

 

BRRO20201008001 

Rumunský distributor hledá nové dodavatele vyztužovacích prvků, které se používají při betonování.  

 

BRUA20201007001 

Ukrajinský výrobce čalouněného nábytku hledá nové dodavatele funkčních a dekorativních doplňků.  

 

BRGR20201022001 

Řecký výrobce hliníkových profilů hledá nového dodavatele zpomalovačů hoření (budou využity pro výrobu 

hliníkových oken a dveří).  

 

BRIT20201020001  

Italský výrobce olivového oleje hledá nové dodavatele obalových materiálů, především speciálního papíru. 

 

BRFR20201023001 

Francouzský výrobce kompozitních trubek navrhl nový způsob vinutí vlákna tak, že lze vyrábět trubky bez 

přerušení přímo na místě instalace. Pro tuto výrobu hledá firma výrobce nebo dodavatele kompozitní pásky 

z termoplastu, dle specifikace.  

 

BRRO20201020001 

Rumunský výrobce přírodní kosmetiky hledá nového dodavatele obalových materiálů, například skleněné 

nádobky o různých objemech.  
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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/59217d29-0d78-4360-8bd6-01a2d432db28
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c188aedc-8491-4a4e-986d-0d9488c909a1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c144ab4c-9bde-4273-9cc9-1ce46da2f48b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11559b8b-84f5-4803-954c-22fbdc6789ec
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/564edfe3-f7f4-4c75-bafc-250d4dab4460
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab02eed2-8df6-4677-95ed-2521f0aa8eea


Zahraniční nabídky a poptávky 11/2020 
Vyšlo 19. listopadu 2020 Stránka 2 z 3 

BRES20201022001 

Španělská firma hledá nového dodavatele pro výrobu voděodolných desek, jako alternativu k PVC. Desky 

budou použity do vertikálních zahradních systémů. Firma klade důraz na ekologičnost a udržitelnost řešení.  

 

BRRU20201012001 

Ruský distributor nabízí své služby výrobcům venkovního, domovního i průmyslového LED osvětlení. 

 

BRFR20201009001 

Francouzská firma hledá výrobce textilního obalu na inzulínové pero.   

 

BRPL20201030002 

Polská firma vyrábějící dekorace na zeď hledá dodavatele tapet z netkané textilie.  

 

BRFR20201027001 

Francouzský prodejce suvenýrů hledá nové partnery – návrháře a výrobce – kteří by vytvořili novou kolekci 

suvenýrů. Jedná se například o podložky na stůl, ubrusy, předměty vhodné pro pobyt na pláži, magnetky, 

malé hračky a podobně.  

 

BRDE20201026001 

Německý prodejce a opravář kol a elektrokol hledá nové dodavatele tohoto zboží.  

 

BRGR20201023001 

Řecký výrobce profilů hledá certifikovanou laboratoř pro systémy podle BS EN 1634 a A1 – 2018.  

 

BRRO20201014001 

Rumunská firma hledá partnera, který by vyrobil flexibilní obaly na tekutiny, včetně vína. Jedná se o 

průmyslová balení.  

 

BRFI20201110001 

Finská společnost hledá dodavatele pomůcek, které pomohou seniorům při řízení vozidel.  

 

BRDK20201013001 

Dánská společnost hledá partnera, který zvládne tamponový potisk na ventil (podobný ventilu na rouškách).  

 

BRUA20201005001 

Ukrajinský výrobce hledá partnera, který by pomohl s prodloužením certifikátů ISO 13485/CE (pro 

zdravotnické přístroje).  

 

BRHR20200924001 

Chorvatský distributor výrobků pro udržení hygieny a čistoty hledá nové dodavatele za účelem rozšíření 

stávající nabídky. Velký důraz je kladen na ekologii.  

 

BRDE20200731001 

Německý obchodní zástupce nabízí své služby výrobcům pro automotive, automatizaci a podobně. 

 

BRPL20201009002 

Polský distributor hledá výrobce prefabrikovaných domů pro další distribuci na polském trhu.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84c41444-122d-4a10-859d-25431481c42f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46d314a7-fff7-46f3-9e63-277d1177f59c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55851b2a-b352-4f71-a7b3-2c2d8d730ee7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/430438a0-103d-457d-b84a-2cee7f46fefc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb0fab86-3fcd-4c4a-a910-54274be28a01
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f668867-5932-4bd1-aa6e-5aa199494619
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9dcc1875-0221-4cbe-909d-5afb37cfa4af
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4dbd5fd7-7c8f-4fec-9c28-723290372ff4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0e94b10-10c7-46f0-b836-83f956859190
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/abb455a7-f8e1-4260-9d1b-86d74250d4c5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dba47777-728c-4925-b19a-8d437b286c36
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26cdc040-19c1-447b-b854-9ba9ca200061
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e091789b-9f7a-4efe-bff8-a2183b7a6a15
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7062d07d-0af5-444d-9ceb-aa580c38fcce
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BRQA20201005001 

Katarský výrobce zdravotnických potřeb nabízí své služby jako distributor farmaceutických výrobků.  

 

BRTR20200812001 

Turecký vývojář appek pro web i telefony hledá nové partnery – vývojáře, kteří mají zájem o turecký trh.  

 

BRRO20200918001 

Rumunská společnost prodává obuv pro volný čas. Za účelem rozšíření své nabídky firma hledá nové 

dodavatele takové obuvi pod privátní značkou.  

 

BRUK20201008001 

Britská firma nabízí služby obchodního zástupce pro výrobce elektrokol.  

 

BRRO20201013001 

Rumunská IT firma, která vymýšlí softwarová řešení pro lékařské zobrazování a teleradiologii hledá 

partnera, který by pomohl se získáním označení CE.  

 

BRUK20201009001 

Firma ze Severního Irska hledá partnera – výrobce sponek pro uspořádání elektrické kabeláže. Vše dle 

specifikace. 

 

BRNL20200710001 

Nizozemský módní návrhář hledá dodavatele veganské kůže.  

 

BRTR20201030001 

Turecká firma hledá dodavatele stroje, kterým provede povrchovou úpravu solárních panelů.  

 

 

 

 

 

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/8f14eb40-ff8b-4617-978e-bf2901367a17
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f414df33-3067-4c4b-b5b7-c2cdebc33cce
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ec362cd-9b58-472f-9807-d35c7e27df68
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd9a834f-a50f-4add-b1b7-e22c657e0a7d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b3d50c1-c2d7-4d84-baff-e8bb9c66f081
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8d57b63-13fb-44d4-ae8d-f41d4f26be67
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72915407-1db1-4e5d-b743-f592fdd17ce9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6686567e-7c16-49f0-ad9e-9e18f6a09a8a
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

