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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“). 

 

BRDE20210302001 

Německý obchodník s produkty pro domácí mazlíčky hledá nové dodavatele produktů pro hlodavce a jiná 

malá zvířata.  

 

BRDE20210301002 

Německý obchodník s produkty pro domácí zvířata hledá nového dodavatele výrobků ze dřeva pro venkovní 

použití – například budky, klece, boudy a podobně.  

 

BRDE20210312002 

Německá firma hledá výrobce nebo dodavatele bambusových ponožek.  

 

BRFR20210311001 

Francouzská stavební společnost hledá dodavatele sítí proti větru.  

 

BRBE20210210001 

Belgická společnost nabízí služby distributora výrobcům potravin.  

 

BRPL20210216001 

Polský e-obchodník s oděvy hledá nové dodavatele.  

 

BRFR20210304001 

Francouzská společnost ručně vyrábí sponky do vlasů a nyní hledá dodavatele kovových bází a 

dekorativních součástek pro další zpracování.  

Zahraniční nabídky a 

poptávky 3/2021 

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/38dae8c5-1b1b-4823-8ce3-b179012b8f12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a02c25c-0fd6-439f-b5d4-f086b4bd8e84
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f1059bc-ea12-490e-a6b0-82a54159267b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3ab749e-e19d-4a54-985a-dde65735596e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e30ce69f-d583-4b23-ba62-14e2246eb27e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f948483-3169-4d11-8652-0873ee147612
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9605e03e-53b2-40ff-95c3-0c215b4bd884
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BRSI20210219001 

Slovinská společnost hledá dodavatele batohů na zip z polyetylenu.  

 

BRRU20210303001 

Ruský výrobce doplňků stravy hledá dodavatele mořských okurek.  

 

BRUK20210304002 

Britský dodavatel do zdravotnických zařízení hledá inovativní řešení proti infekcím.  

 

BRPL20210301001 

Polský distributor nábytku hledá nové dodavatele stolků a židlí pro firemní i domácí využití.  

 

BRLT20210202001 

Litevská společnost vymyslela únikovou hru pro virtuální realitu a nyní hledá partnera, který by jí pomohl 

hru dokončit.  

 

BRPL20210223001 

Polský obchodník hledá nové dodavatele šumivého vína v sudu. 

 

BRNL20210222001 

Prémiová nizozemská módní značka hledá dodavatele oděvů pro ženy ve vysoké kvalitě.  

 

BRUK20210304001 

Britský obchodník nabízí služby distributora pro výrobce nebo dodavatele her a pomůcek pro pečovatelské 

domy.  

 

BRRU20210301001 

Ruský výrobce obalových materiálů hledá dodavatele polypropylenové fólie dle specifikace.  

 

BRPL20210212001 

Polský distributor vybavení, příslušenství a pomůcek pro bowling a bowlingové dráhy hledá nové výrobce 

nebo dodavatele – jedná se především o koule, vrtané i nevrtané kuželky, ponožky, boty, výrobky na údržbu 

drah a podobně.  

 

BRRO20210216001 

Rumunský obchodník hledá nové dodavatele výrobků z PVC – jedná se o profily, fitinky a podobně.  

 

BRRU20210302001 

Ruský zpracovatel medu a bylinek hledá nové dodavatele medu, bobulí a bylinek různých druhů pro další 

zpracování.  

 

BRGR20200827001 

Malá řecká společnost vyvinula chytré hodinky, které poskytují reálná data a tréninkovou podporu při 

různých vodních sportech. Firma nyní hledá partnera, který by tyto hodinky vyráběl.  

 

BRRU20210301002 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7757fcf8-a51f-4aec-9d35-1dcd04fb3fbb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09e39784-1d0d-4b48-9d85-2208726fbcaa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4148014d-6d23-4d9f-8e52-29d265411ea2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/341af631-7e8f-4e09-b27a-29f24a310985
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b4088404-d655-41d9-b83c-2c42731b55a8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1c3ca30-ec25-406e-962c-3edce14dcde3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9a2f1d7-5055-42a0-8b3d-47886755f3e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c67e65a-2bd1-4b6d-b7a0-4a3f74fb74b9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/082fdc6c-df5f-4157-a302-5f2e7d98b98a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ace82067-bbb9-4bac-a9b7-73480f1af8c8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e55f75ec-e689-47e0-80c2-73abf2520251
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34cb61e0-9521-4fc5-99c8-7588cea65a11
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2a4fc37-175f-4dce-b0e1-78fc95d9e576
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27f9c3c9-f58e-4fae-8b98-7c4556015513
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Ruský výrobce lepené kulatiny a hranolů hledá nové dodavatele kulatiny z měkkého i tvrdého dřeva.  

 

BRNL20210223001 

Nizozemská sportovní značka hledá nové výrobní partnery pro dodávky dámských legín s tvarujícím 

efektem.  

 

BRDK20210211001 

Dánská společnost vyvinula netoxický feromonový postřik proti škůdcům a nyní hledá partnera, který by 

postřik vyráběl.  

 

BRSI20210316001 

Slovinský výrobce inovativních ergonomických produktů pro práci vstoje i vsedě hledá výrobce nebo 

dodavatele plexiskla a podložek z bambusu.  

 

BRTR20210208001 

Turecký výrobce hydraulických součástek pro plavidla a využití v průmyslu, například akčních členů 

(aktuátorů), pohonných jednotek a testovacích systémů, hledá partnera, který by dodával jiné hydraulické 

komponenty, senzory, nízkoemisní technologie, tmely a podobně pro využití v námořním průmyslu.  

 

BRRU20210302002 

Ruský obchodník se stavebním materiálem hledá nové dodavatele dlaždic.  

 

BRFR20210225001 

Francouzský distributor hledá nové dodavatele, kteří jsou schopni dodat jednorázové nádobí – ekologické a 

kompostovatelné/ rozložitelné. Jedná se například o šálky, talířky, tašky, příbory, obalové materiály na jídlo 

s sebou.  

 

BRES20210211001 

Španělská společnost zabývající se průmyslovou automatizací, údržbou a elektrickými instalacemi chce 

rozšířit nabízené výrobky, a tak hledá partnera, který by dodával pece pro výzkumné laboratoře.  

 

BRAM20210305001 

Arménský zpracovatel masa hledá nové dodavatele hluboce zmrazeného drůbežího.  

 

BRIT20210205001 

Italská firma nabízí služby distributora pro výrobce kamen a trub, ať už na topení nebo vaření.  

 

BRTR20201223001 

Turecká firma hledá dodavatele náhradních součástek pro motory nákladních vozů různých značek.  

 

BRSI20210318001 

Slovinská nevládní organizace hledá výrobce inovativních textilií, vhodných pro pacienty s atopicko 

dermatitidou.  

 

BRPL20210316001 

Polský obchodník hledá nové dodavatele skleniček na whisky a obecně sklenice i na jiné alkoholické nápoje.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db6ddf9b-7be9-4d19-8671-847c63c78aa5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/675673ee-754d-4c85-955e-86c01ee3853c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b72b65f3-17b4-4ac8-bf78-8bb4430ed9c5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44440306-40c9-4123-bf92-a1c2453cf0f6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6493d6eb-9dd1-4d4e-b671-a7f823b115d7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/392422e8-5bac-4a18-97e2-aa6d796aa5ba
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f98024e-d54e-4fe7-96d1-b7364242a877
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2097ae46-91ac-435f-8ccf-ba470c467b48
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a39999c-0e13-4938-9b87-c16c9abafa0c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0b8bc58-e363-499a-ae2e-c1bd0a7e3bb8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb55f579-3f8a-4594-90f3-c558614ecabb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37efe8f4-ca6a-4b72-a5cd-ce8c77bdbfcc
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BRUK20210223001 

Britský distributor ve zdravotnickém průmyslu hledá nové inovativní výrobky, technologie a řešení za 

účelem další distribuce. 

 

BRFR20210114001 

Francouzská agentura připravuje výlohy pro luxusní butiky. Firma nyní hledá partnera, který by pro výlohy 

dodával poličky a stojany z recyklovatelných či odbouratelných materiálů.  

 

BRGR20200826001 

Řecká společnost vymyslela chytrou záchrannou vestu pro vodní sporty. Firma nyní hledá partnera, který by 

vestu vyráběl.  

 

BRNL20210312001 

Nizozemská společnost hledá partnera, který by vyráběl pletené svetry pod privátní značkou.  

 

BRAM20210126001 

Arménská firma hledá nové nové dodavatele součástek do automobilů pro tuning.  

 

BRGR20210310001 

Řecký obchodní zástupce hledá nové dodavatele potravinových doplňků a zařízení pro využití ve 

zdravotnictví.  

 

BODE20210205001 

Německá společnost zabývající se výrobou přesných kovových dílů pro automobilový průmysl a pro výrobu 

strojů a zařízení hledá distributora.  

 

BONL20200319001 

Nizozemský výrobce ramp pro nakládání motocyklů, vodních i zimních skútrů hledá distribtora.  
 

TRNL20201223001 

Nizozemská společnost hledá partnera, který by přinesl inovativní řešení pro elektrické motory do aut dle 

požadavku.  

 

TRBE20210308001 

Belgická firma vyvinula pohon odolný vůči poruchám pro elektrické motory pro různá použití. Firma nyní 

hledá partnera, který by pomohl vybudovat demonstrátor a získat TRL6.  

 

 

 

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/7bd121ac-0f9d-4539-8391-d0a5d75826d1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28eb2eb0-189c-4058-ab3d-d209384f33e6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c423e7a6-4aeb-48eb-9391-d660cc408a63
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46da0631-bb2c-4c5f-8d68-dbf768a125cd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3397956-f1fb-4555-bac2-dcdfd1e39aca
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7213ec0d-d784-447a-88d8-debd43ca6a1d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2e7c6b3-d23f-4d53-a9b0-85822b0da28e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd0007c0-c8ee-45be-b65c-ce38a8760737
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94630e6d-732c-4aa9-bcb5-f1bbd0c43031
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2631b4c-ffa3-4784-a200-bb863ac7cccf
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

