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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“). 

 

BRDE20210205001 

Německý obchodník s produkty pro domácí mazlíčky hledá nového dodavatele škrabadla pro kočky.  

 

BRFR20210203001 

Francouzský podnik hledá partnera, který by dodával lakovaný nábytek pro děti.  

 

BRAT20201210001 

Rakouská firma vymyslela modulární systém zapojení zásuvek a nyní hledá partnera, který by systém 

vyráběl.  

 

BRIT20210202001 

Italský návrhář aut a výrobce speciálních vozidel hledá partnery, u kterých by outsourcoval služby CAD a 

CAE. 

 

BRMT20210212001 

Výrobce kosmetiky z Malty hledá nového dodavatele surovin v biokvalitě.  

 

BRFR20210121001 

Francouzská firma hledá dodavatele polypropylenových tkaných pytlíků v různých velikostech a barvách. 

 

BRFR20210128001 

Francouzská firma hledá dodavatele polyetylenových pytlíků dle specifikace.  

 

Zahraniční nabídky a 

poptávky 2/2021 

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/3798da88-e7fc-4baf-bdd9-47c97cec1bca
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/160d8b29-b6ce-41f0-956a-7da0e3f4655c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e1121ca-31ee-4fd9-a8af-6cf31d940952
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6761457b-c200-40d5-aee4-7bf3dd9d7774
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6402d039-44c9-41a3-b576-72adb6ffcfa4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9f6fa6a-3bfd-4cd9-8dd2-11e0da5adaa2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab923195-4a24-417a-b6d6-9fb1052df535
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BRGR20210126001 

Řecký provozovatel e-platformy hledá dodavatele různé elektroniky za účelem rozšíření nabízeného 

sortimentu.  

 

BRNL20210205001 

Nizozemská společnost zabývající se prodejem potřeb pro domácnost hledá nové dodavatele polštářků.  

 

BRLT20210202001 

Litevská společnost hledá partnera, který by jí pomohl dopracovat VR únikovou hru.  

 

BRRO20210105001 

Rumunská firma nabízí službu distributora výrobcům různých produktů.  

 

BRRO20210208003 

Rumunská firma hledá webového specialistu se zkušeností s MVP.  

 

BRFI20210120001 

Finská společnost, která se zabývá instalatérskými pracemi, hledá nové dodavatele součástek a náhradních 

dílů.  

 

BRES20210205001 

Španělská firma hledá dodavatele náhradních nových nebo nově opracovaných díků pro větrné turbíny.  

 

BRFR20210216004 

Francouzský výrobce venkovní stínící techniky hledá dodavatele textilií.  

 

BRES20210126001 

Španělská firma, která vyvinula nový systém pro provádění plateb v digitálních měnách a nyní hledá 

fintechového partnera, který poskytne záruční služby pro transakce.  

 

BRUA20210103001 

Ukrajinský dovozce hledá nové dodavatele sladkostí.  

 

BRIT20210127001 

Italská společnost hledá nové dodavatele látky pro výrobu deštníků.  

 

BRRO20201230001 

Rumunský zpracovatel mramorového kamene hledá nové dodavatele mramorového prášku, dekorativního 

mramorového štěrku a mramorových desek.  

 

BRES20210202001 

Španělská firma, specialista na automatizaci, údržbu a elektrické instalace, hledá dodavatele pece a 

testovací komory.  

 

BRAT20210211001 

Rakouský dovozce nabízí služby distributora výrobcům potravin.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c3846d1-9e91-447a-91ed-1ba9eb04290d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83605d57-4494-40e3-824c-27509d57216a
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/2daf771a-9589-4d7d-83ff-456aa3ee9af8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5dae10f1-dc19-4301-9799-45b2cc756e1a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed0d232d-ab3c-486a-a32e-59344ef90e5c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/762c1acd-cc42-45c5-9af7-5d984f19cffa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2973421d-441d-4884-8bfb-5e33306a5484
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b1c0e76-dc8b-430d-a118-62d511fd2757
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ced98ce-95a5-43d0-b233-683007d8c29a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e09df773-7151-4dd1-aba6-73d378580164
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aeee366-48d8-42f1-b0be-7dcee713778a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb7c192d-fe4c-497d-98d0-903b31477fbd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f763397a-c02c-44ac-9836-a8b9c4d80b7e
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BRNL20210211001 

Nizozemská společnost zabývající se prodejem potřeb pro domácnost, hledá nové dodavatele designové 

keramiky.  

 

BRFR20201218001 

Francouzský výrobce přísad pro výrobu pečiva hledá nové dodavatele čokolády dle specifikace.  

 

BRNL20210211002 

Nizozemský prodejce nábytku pro domácnost hledá nové dodavatele (výrobce) pohovek a křesel.  

 

BRUK20210211001 

Britská společnost hledá partnera, který by vyráběl kartáče pro čištění koní ve vysoké kvalitě.  

 

BRFR20210129001 

Francouzský zasilatel hledá nové partnery po celém světě, kteří by převzali část přepravy.  

 

BRPL20210202001 

Polský výrobce ocelových konstrukcí pro námořní a energetický průmysl hledá partnera – dodavatele 

kovových plátů pro námořní průmysl, dle specifikace.  

 

BRFI20210125001 

Finský prodejce ekologických potřeb pro domácnost hledá výrobce ekologických pracích proužků (nahrazují 

prací prostředky a aviváž).  

 

BRPL20210118001 

Polský distributor nabízí své služby výrobcům průmyslové chemie.  

 

BRNL20210129001 

Nizozemský návrhář hledá partnera, který by vyráběl kvalitní kožené sandály typu „staré Řecko“.  

 

BRXK20210122001 

Kosovský dovozce hledá nové dodavatele potravin pro další distribuci.  

 

BRRO20210106001 

Rumunský maloobchodník hledá výrobce nebo dodavatele pohovek.  

 

BRSI20210209001 

Slovinská firma navrhla inovativní zařízení pro prevenci vzniku karpálního syndromu. Firma nyní hledá 

výrobce dřevěných podložek dle specifikace.  

 

BRRO20210208002 

Rumunská společnost hledá partnera, který by pomohl rozvíjet účty na sociálních sítích, tvorbu a údržbu 

webových stránek a další on-line služby.  

 

BRUA20210210001 

Ukrajinský distributor různých slitin železa hledá nové dodavatele ušlechtilých slitin dle specifikace.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/723a9fb4-c355-4bf2-b8c0-aee6195458e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aaf4fcfc-9f09-4b6d-b0ac-ca2c905d218c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34798690-72e5-4b55-8cce-cca05af2cc02
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ce570a1-ae38-4831-86d4-d3e58ea35f01
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59ccf842-14a7-4408-b838-dc159f3346e2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcfb330f-7295-42d7-aa63-ddcbedf0b3e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcf58b6e-244f-4417-a3ff-e62d07a4d01d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c68e11e-bc6d-4b4d-be7b-f2cb0e91afd8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd16e133-b699-48b5-9dfc-f4f5e189a23c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8318d670-b477-41dc-b687-f8871e05cd4e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af0d39e2-955a-43c8-b57a-df8f158ac6d8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a1ac5ae-cb87-402f-a90c-482d4e6b698f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86b918e7-5e96-4689-b241-bbfc68813d12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edf86596-bc27-450d-8237-68cfbea4209c
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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

