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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“). 

 

BRDE20210428001 

Německá společnost vyrábí psací potřeby ze dřeva, především reklamní pera, kuličková pera, tužky a 

podobně. Firma nyní hledá partnera, který by tyto psací potřeby vyráběl nebo kompletoval.  

 

BRDK20210507001 

Dánská společnost specializující se na ergonomický nábytek vyvinula jedinečný stůl s přizpůsobitelnou 

výškou pracovní desky. Firma nyní hledá partnera, který by stoly dle specifikace vyráběl.  

 

BRLT20210513001 

Litevská přepravní společnost provozující flotilu 200 vlastních nebo smluvních vozidel hledá nové partnery, 

kteří by poskytli své volné přepravní kapacity.  

 

BRRO20210325001 

Rumunská společnost nabízí služby obchodního zástupce pro výrobce laminovaných podlah, sanity a 

kachliček (podlahových i na zeď).  

 

BRDE20210429001 

Německý výrobce dřevěného venkovního nábytku, sudových saun, kempingových domků a zahradních 

sprch hledá nové dodavatele dřevěných profilů z masivního dřeva, surových nebo opracovaných. Mělo by 

se jednat o dřevo ze smrku nebo borovice, anebo také z osiky nebo abachi (vrba africká).  

 

BRUK20210427001 
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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/0cbdc804-8203-4bef-97a2-2e8ba6e993a3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d75414e7-c7ad-469a-a0d3-c66a891a5bd1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e41fd216-8bc4-4d5a-9098-588d3da2baf1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9843f294-4c07-4a69-99c8-a709f9acc674
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c63cf68a-3a1d-4c09-b3fe-029d4986d45c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e26a9f9-453e-473b-8e7a-04c4f429938b
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Britský obchodní zástupce hledá nové produkty, které by uvedl na britský trh. Jedná se především o doplňky 

stravy, homeopatické rostlinné přípravky tradiční čínské medicíny, bio drůbeží, krmivo pro zvířata v bio 

kvalitě, bio nápoje a podobně.  

 

BRFR20210416001 

Francouzská společnost hledá inovativní řešení pro své klienty – prostředky pro redukci nebo odstranění 

vrásek v oblasti tváře a krku.  

 

BRDE20210503002 

Německý distributor inovativních zařízení pro zdravotnický průmysl hledá nové výrobky do svého portfolia.  

 

BRPL20210426001 

Polský distributor potravin nabízí své služby.  

 

BRIT20210323001 

Italská pražírna kávy hledá nové dodavatele surových kávových bobů pro další zpracování.  

 

BRES20210430001 

Španělský výrobce kovových komponent, módních doplňků, bižuterie a šperků hledá dodavatele surové 

mosazi (kulaté, ploché a čtyřúhelníkové tyčky).  

 

BRUK20210329002 

Zástupce britské značky zabývající se výrobou potřeb na vaření hledá partnera, který by převzal výrobu 

současné produktové řady a v budoucnu pomohl s vývojem nových produktů.  

 

BRNL20210428001 

Nizozemský návrhář doplňků hledá partnera, který by vyráběl zakázkové mosazné doplňky a kovové části 

kožených výrobků (kabelky, pásky) v malých sériích.  

 

BRAL20210429001 

Albánský výrobce pracovních oděvů hledá nové dodavatele tkanin dle specifikace.  

 

BRDE20210419002 

Německá firma hledá nové dodavatele prezentačních systémů pro prodej předmětů pro zvířecí miláčky.  

 

BRRO20210429001 

Rumunský agent aktivní na trzích arabských zemí hledá pro rozšíření svého portfolia nové dodavatele 

sušených potravin, konzervovaných potravin, kosmetiky a zboží pro zdravotnický průmysl. 

 

BRDE20210511002 

Německá firma poskytující rozvážkovou službu hotových jídel hledá dodavatele vík dle specifikace.  

 

BRDE20210503001 

Německá firma poskytující rozvážkovou službu hotových jídel hledá dodavatele porcelánových obalů. Obaly 

budou po použití sesbírány, umyty a používány znovu.  

 

BRRO20210423001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b966f9c-08c7-48e1-a586-055ec62e333e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5dbe9b92-d40c-4d6d-835b-05c389f13105
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5318585-aa5f-4448-9a0c-247ffe134a67
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3314fe80-62c8-447c-80c1-2c4a6fca2313
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a57ca38e-c419-4957-97f5-385bfb9e20f8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d87214ae-7b18-4301-b328-38a783325330
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42ad5a86-673e-49ea-842f-3958f6589dcc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe2e445d-f0a8-4c3a-bc6f-3aec3c58c2e9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b822294-0455-446c-a725-3d48fc767af0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/add0a227-dd18-4934-bafb-45f87d87d9ac
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6290d86-37d9-444e-bd1a-5c25a6d0b746
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c93fb82f-88a9-4050-a768-952d1de29267
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db6cdd54-00a3-439e-ad4c-9770dfca2a76
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Rumunský výrobce dámských oděvů hledá nové dodavatele vstupních materiálů – len, tyl, látka na závoje. 

 

BRPL20210416001 

Polský distributor hledá nové dodavatele vybavení a předmětů používaných pro krevní transfuze.  

 

BRRO20210208001 

Rumunské architektonické studio zabývající se 3D vizualizací, virtuálními prohlídkami, navrhováním 

interiérů i exteriérů hledá partnera, který by převzal část zakázek.  

 

BRIE20210324001 

Irská oděvní firma hledá partnera, který by zhotovil zakázky CMT nebo FPP; jedná se o unisexové pleteniny, 

šály, trička, pláště a saka.  

 

BRRU20210422001 

Ruský obchodní zástupce nabízí své služby výrobcům vybavení a zařízení pro stavebnictví, metalurgii a 

zemědělství.  

 

BRNL20210402002 
Nizozemský on-line obchod hledá nové dodavatele dámských kabelek z různých materiálů, jako kůže, 

plátno, syntetické materiály.  

 

BRUK20210413001 

Britský výrobce oděvů pro starší osoby a postižené hledá nové nápady, jak vyřešit proces oblékání a 

vysvlékání triček, košil, pletenin a úpletů.  

 

BRDE20210421001 

Německý dovozce ryb a mořských plodů hledá nové dodavatele veganských nebo vegetariánských 

alternativ.  

 

BRFR20210422001 

Francouzská firma hledá partnera, který by vyráběl neoprenové obleky dle specifikace.  

 

BRHR20210422001 

Chrvatský distributor a obchodník v oblasti metalurgie nabízí své služby.  

 

BRGR20210427001 

Řecká firma hledá partnera, který se věnuje povrchovým úpravám kovů.  

 

 

 

 

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. 
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