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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.  

 

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 distributora. 

 

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. 

 

BRJP20210402001 

Japonská společnost, která dodává místním úřadům, hledá udržitelné výrobky a technologie, které by 

mohla distribuovat.  
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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/38dae8c5-1b1b-4823-8ce3-b179012b8f12
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
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/204b00ae-8d94-44af-af66-ed7f05d1752c
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BRMT20210317001v 

Maltézská společnost specializující se na dovoz technologií v souvislosti s bezpečnostními systémy, 

automatizací a obnovitelnými zdroji energie hledá inovativní výrobky, které by mohla zařadit do svého 

portfolia.  

 

BRRO20210405001 

Rumunský výrobce sedacích pytlů hledá dodavatele pěnových polystyrenových kuliček (EPS50).  

 

BRNL20210319001 

Nizozemský kreativní podnik hledá výrobce dětského ložního prádla dle specifikace pro prodej pod privátní 

značkou.  

 

BRFR20210324001 

Francouzský distributor hraček hledá nové dodavatele barevných větrníků.  

 

BRFI20210323001 

Nová finská sportovní značka hledá evropského dodavatele podložek na cvičení, ideálně z recyklovatelného 

materiálu.  

 

BRTR20210317001 

Turecký výrobce vláken pro tkaní koberců hledá dodavatele vláken propylenu H2245 a H25FBF a surového 

homopolymeru S2025.  

 

BRRS20210105001 

Srbský distributor hledá nové dodavatele léků a doplňků stravy, kosmetiky a zařízení pro zdravotnictví.  

 

BRRO20210305001 

Rumunský firma hledá dodavatele surovin pro výrobu náhrobků a domácího zařízení, jedná se o dodávky 

granitu, mramoru, travertinu a onyxu.  

 

BRUK20210324001 

Britský dodavatel udržitelných obalových řešení hledá dodavatele kompostovatelných obalů dle specifikace.  

 

BRAM20210325001 

Arménský zpracovatel koření a sušeného zeleného hledá dodavatele nových surových materiálů.  

 

BRRO20210302002 

Rumunská IT společnost hledá partnera, který by pomohl s vývojem webu, designem, digitálním 

marketingem a další.  

 

BRSK20210316001 

Slovenský výrobce závaží hledá dodavatele slitin zinku dle ZP5 a ZP3.  

 

BRDE20210315001 

Německá společnost hledá dodavatele závaží na činky (talíře) ze slitiny wolframu (W90NiFe). 

 

BRRU20210326001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4347f086-7e9c-4599-b4f3-1a0b8933414c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dd92ed7-acfa-44ff-b79b-0ec7359b5769
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f80751e-fab5-421a-883c-1167ed52af58
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e32bf57e-b81b-4f12-aac6-12406407f9b1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/710cd831-de0b-483e-b2b4-18d9be58cda4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec45cc47-4ede-449b-88d8-36fbde1f791b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b2a7582-8cf0-45b7-a518-3ef142760e79
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/154a0d87-f661-4dcd-9efa-4a996ff21b9c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/059de866-7e9d-4753-a2c1-4eaa897ccd6a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c87ccdd-18cf-43ac-9e1d-5a723e7f03b4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dfe626b3-ae78-4616-8690-5f2d04a98044
../../../../../../Users/Centrala/MerkovaA/v
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b273bb9-9172-476c-8fa0-8eb22edb0f25
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c7754d3-ce61-4891-a082-9accc5d55b8b
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Ruský distributor hledá nové dodavatele náhradních dílů pro automobily a nákladní vozidla.  

 

BRRU20210325001 

Ruská společnost zpracovávající kovy hledá dodavatele kovů (ocel nerezová i galvanizovaná, hliník, mosaz). 

 

BRDE20210326001 

Německá společnost zabývající se izolacemi hledá firmu, která by převzala část zakázek.  

 

BRFR20210406001 

Francouzský dovozce hledá nového dodavatele výměníků tepla, které lze použít na lodích.  

 

BRFR20210218001 

Francouzský podnik hledá dodavatele desek MDF se zaoblenými rohy. Deska bude použita na výrobu 

školních lavic. 

 

BRBG20210226001 

Bulharský distributor bio a fair-trade potravin hledá dodavatele surovin pro výrobu potravin a kosmetiky.  

 

BRFR20210407001 

Francouzský výrobce pekařských linek hledá dodavatele pečících jednotek dle specifikace.  

 

BRNL20210312001 

Nizozemská sportovní dámská značka hledá dodavatele pletenin pro privátní značku.  

 

BRPL20210315001 

Polský výrobce dekorativních kartiček a plakátů hledá dodavatele odbouratelného polymeru jako základu 

pro výrobu dekorativního obalu.  

 

BRBE20210408001 

Belgická firma hledá výrobce nebo dodavatele magnetických plechovek pro děti, dle specifikace.  

 

 

 

 

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/6d508c93-f8ba-4a96-835a-a724cfa9fff0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69bbbb86-e948-4174-b3b9-acd8b1fa73e6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b4f5a6e-ede7-4ecc-84e3-bbb213f23d3f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec0c4af7-7468-4cd5-bc95-c0454828306c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d57f90e6-178b-41ce-81d1-c3786b5a26fb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00182d5d-5049-4434-acc8-d7175d80b810
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/27274b5e-9704-4687-906b-eb194d508241
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b015e8e-5326-4c32-942b-f622b8b897ea
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

