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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“). 

 

BRDE20201214001 

Německá firma navrhla batůžky pro děti. Firma nyní hledá partnera – šicí dílnu – který by batůžky dle 

návrhu vyráběl.  

 

BRDE20201216001 

Německá truhlářská firma hledá partnerskou firmu, která by převzala část zakázek. Nutností je zkušenost s 

CNC opracováním a používání CAD.  

 

BRIT20201209001 

Italský distributor nabízí své služby výrobcům PVC a hliníkových profilů různých specifikací a určení. Firma 

má případně zájem i o licencování výroby.  

 

BRRO20201218001 

Rumunská firma nabízí zastupování na rumunském trhu.  

 

BRDE20201208001 

Německá skupina firem hledá partnerské firmy, které by převzaly část zakázek, především výmalbu, 

sádrování nebo omítkování, štukování a sádrokartonáž.  

 

BRBG20201211001 

Bulharská firma hledá dodavatele odpadu – měděného drátu, měděných katod nebo měděných tyčí.  
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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/af7b7fef-ac1e-4136-b379-a3a45c1d7722
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/173b461c-d6fd-4908-89fe-bb570cfad1df
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da677ce7-d0a5-4732-8406-da89faf5d357
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2cbe06d-ca2f-47d9-be82-509a9b213588
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b53359b-efae-41c4-97fb-5ba499d14472
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6368b665-71a6-4db3-a6b6-6f2b28cac8c8
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BRDE20201023001 

Německý výrobce vybavení a vozíků pro zahradní práce hledá partnera, který by zajistil reklamační a 

opravárenské služby na britském trhu.  

 

BRTR20201113001 

Turecká konzultační společnost hledá řešení, která by usnadnila nábor a mobilitu zaměstnanců na tureckém 

trhu.  

 

BRMK20201216001 

Makedonská firma hledá partnery, kteří by dodávali mražené maso a výrobky z něj, například kuřecí, krůtí, 

hovězí, telecí, vepřové a ryby.  

 

BRGR20210107001 

Řecký start-up hledá dodavatele povrchové úpravy pro nový typ spalovacího motoru.  

 

BRFR20201120001 

Francouzský výrobce koňaku hledá dodavatele tmavého rumu z karibské oblasti.  

 

BRBG20201208001 

Bulharská cestovní agentura se připravuje na popandemickou dobu, a tak nyní hledá partnery – cestovní 

kanceláře, jejichž balíčky by mohla nabízet.  

 

BRXK20210105001 

Kosovská firma nabízí služby distributora výrobcům potravin.  

 

BRPL20210108001 

Polská firma hledá partnera – dodavatele automatizovaného parkovacího systému pro osobní vozy dle 

specifikace.  

 

BRDK20201216001 

Dánský spin-out vymyslel technologii, jak z nadbytečného ovoce a zeleniny vyrobit pyré, které je vhodné 

pro další zpracování v potravinářském průmyslu. Spin-out nyní hledá dodavatele, kteří mají pravidelně 

přebytky potravin, například měkkého ovoce, bobulí, jablek, hrušek, mrkve a červené řepy.  

 

BRPL20201215001 

Polská firma nabízí zastupování na polském trhu výrobcům minerálních hnojiv.  

 

BRSE20201110001 

Švédský e-obchod, který prodává výrobky a doplňky pro domácnost z recyklovaných materiálů, hledá nové 

dodavatele z EU.  

 

BRRO20201118001 

Rumunský producent ručně vyráběné kosmetiky hledá dodavatele ingrediencí pro vůně, například káva, 

kokos, jahody, svěží, jarní květiny, heřmánek, skořice, citrus a dřevo.  

 

BRTR20201201001 

Turecká firma má zájem o koupi firmy v oboru těžba, stavebnictví, výroba těžkých strojů a podobně.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf273781-423e-4b70-9330-713445577e65
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3eb9a9f-01a9-4a6c-86ae-7777a627159b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52fff3d7-45a1-45f6-91bf-84adc8f4489a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0486e6d7-05a2-4eff-b91b-9186bc96c97e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f05bca6b-76a3-4a1d-bfbf-9bb3f88a31b2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f2045b0-d81f-4cd8-a5b0-abac53c0c9f3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4e0978f-cf15-427a-9a79-af3e84a25579
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f9259d7-be07-49b0-a2ae-c57c6a0dc3b4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95559ba2-8180-4526-9f74-caec07fec0ea
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea9e7846-86ca-4b30-b76b-d6373e8fd2af
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cc267d3-7875-418e-b3fd-ec0e84db6a10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5242fa1-6187-4871-af7d-efccab25eb9c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a05fb2de-553f-4c25-986f-ff9aa85d4428
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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. 

 

mailto:eva.hrubesova@crr.cz

