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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“). 

 

BRPL20201201001 

Polská společnost, která se zabývá půjčováním vybavení pro hudebníky, hledá partnera, s pomocí kterého 

by vymyslela platformu pro výpůjčky.  

 

BRRO20201028001 

Rumunský výrobce dámských oděvů hledá nové dodavatele látek, především bavlny, viskózy, lnu a 

manšestru.  

 

BRSE20201112001 

Švédský prodejce vonných svíček hledá partnera, který by je dle požadavků vyráběl.  

 

BRBG20201029001 

Bulharská cestovní agentura hledá partnery – cestovní kanceláře a poskytovatele služeb v cestovním ruchu 

– jejichž služby by propagovala na bulharském trhu.  

 

BRDE20201120001 

Německá firma navrhla čistící systém vhodný pro ošetření nákupních košíků. Zbavení se virů se děje 

prostřednictvím UV sterilizace. Firma nyní hledá partnera, který by čistící systém vyráběl.  

 

BRSE20201120001 

Švédský návrhář edukativních hraček ze dřeva hledá partnera, který by hračky dle požadavků vyráběl. 

Nutná certifikace CE, neboť hračky jsou určeny dětem ve věku od 0 do 3 let.  
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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/9513b12e-12af-4557-89c5-1dea7098af0a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df8a2166-8a53-44a9-8b76-264cf15f7438
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/003baafc-95a4-4290-935f-293edbe471e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6e805b3-6951-4ca3-9771-2ce25247856d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4babe26d-0f02-49c4-a63a-31ed7090bb45
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04889662-4554-499a-bd23-3bd15e4a7206
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BRPL20201030001 

Polská firma, která se specializuje na softwarovou architekturu a vytváření IT programů, hledá jinou IT 

firmu, kterou by zastupovala na polském trhu.  

 

BRBE20201201001 

Belgická společnost, která vyrábí betonové podlahy pro využití v průmyslu, hledá dodavatele drceného 

skleněného vlákna. 

 

BRUK20201124001 

Britská společnost zaměřená na zastupování zahraničních firem na britském trhu hledá partnery – výrobce 

inovativních výrobků, především dárků (včetně šperků), dekoračních výrobků pro domácnost, kuchyně, 

vaření a zahradničení.  

 

BRSE20201103001 

Švédská stavební společnost hledá dodavatele solárních panelů s fotovoltaickou fólií. Minimální velikost 3 x 

0,42 m.  

 

BRGR20201211001 

Řecký start-up z oblasti zdravotnických přístrojů vymyslel nový přístroj. Firma nyní hledá partnera, který by 

přístroj za pomoci 3D tisku vyráběl.  

 

BRDE20201124002 

Německý distributor elektronických komponent chce rozšířit svůj nabízený sortiment, a tak hledá nové 

dodavatele.  

 

BRFR20201106001 

Firma z Martiniku se zabývá opravami a pronájmem přístrojů a zařízení pro domácnost. Firma nyní hledá 

nové dodavatele součástek.  

 

BRFR20201119001 

Francouzská firma, která prodává výrobky pro děti, hledá partnera – zpracovatele látek a pěny (molitanu), 

který by výrobky vyráběl. Podmínkou je certifikace látek Oeko-Tex, GOTS nebo OCS.  

 

BRPL20201124001 

Polská společnost hledá laboratoř, která provádí testy v souladu s 16-2004 IEEE.  

 

BRLU20190528001 

Lucemburský obchodník hledá nové partnery – dodavatele náhradních díků pro osobní automobily, letadla, 

užitkové vozy a pro automatizační technologie.  

 

BRFR20201116001 

Belgická firma hledá dodavatele utěsněných deskových výměníků tepla, které jsou vhodné pro použití 

v průmyslu i domácnostech.  

 

BRUA20201030001 

Ukrajinská firma na zpracování jablek má zájem koupit licenci na výrobu cideru.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3ba449c-9f84-4c57-be75-3d6085ce3319
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3c42951-ad99-4deb-ae18-45e1cf107618
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87f9ecfb-8646-49a5-b80e-5ed9dd276561
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3c15ed9-c648-41be-b4c9-77eb4ebc2d60
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f9a8897-9173-45ba-a637-92c514d6db74
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20b5fb37-968f-4847-94d4-93068d3a0ac4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ed84ff9-c995-4be2-9f5d-a48696c3c986
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/081089c1-4ef6-475d-9677-a586a5b45ca5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e49ee7d-3fcc-4fb0-b25f-a625395f4a74
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/18ce418c-f04a-4a80-80ee-bf7e01d51abc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9de64018-ed2d-4773-b4bc-c08d9b0842eb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e50d51f6-8100-4e35-947e-ca93a9188d4e
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BRPL20201104001 

Polský výrobce výměníků tepla hledá dodavatele součástek.  

 

 

 

 

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/31efe11d-039d-43b8-8812-dc05372863a7
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

