
Zahraniční nabídky a poptávky 6/2021 
Vyšlo 21. června 2021 Stránka 1 z 3 

 

 

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“). 

 

BRBE20210422001 

Belgická průmyslová společnost zaměřená na výrobu průmyslových recyklačních linek hledá dodavatele 

ocelového bubnu dle specifikace.  

 

BRUK20210311001 

Britská společnost hledá výrobce masti/ balzámu proti odřeninám dle specifikace.  

 

BRSI20210507001 

Slovinský butik hledá výrobce nebo dodavatele přírodních textilií (bavlna, bambus, len, konopí) pro výrobu 

dětského a mateřského oblečení.  

 

BRNL20210517001 

Nizozemská společnost zaměřená na obalová řešení hledá výrobce 100% recyklovatelného papírového 

obalu s průhledným okýnkem, dle specifikace.  

 

BRUK20210524001 

Britská kosmetická značka hledá výrobce malých elektronických inovativních přístrojů pro trh s kosmetikou, 

fitness a zdravím.  

 

BRFR20210518001 

Francouzská společnost hledá partnera, který by vyráběl skleněné nádoby na pokrmy pro děti, dle 

specifikace.  
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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/83f3280e-0821-4bd2-918a-d4a4104a6eb3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77e5538f-0e86-4fe1-a75f-04d579c0862f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bb4528a-6286-477d-8972-12858012f48d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61f7ffa4-8657-42c6-b4a7-208b03cf413c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bbc4ceb-ecb6-4816-b9c2-2e902887ecc1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62bd5c9b-895a-4e1b-8f60-30822b3a1788
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BRDE20210507001 

Německá agentura práce hledá partnera, který by pomohl s náborem pracovníků pro obory pečovatelství, 

stavebnictví, potravinářství, výroba, logistika.  

 

BRIT20210507001 

Italská společnost specializující se na veřejně podporované inovační projekty v zemědělství hledá 

dodavatele systémů senzorů a podobných nástrojů. Senzory budou užity při zemědělské výrobě ve 

sklenících i na otevřených polích.  

 

BRPL20210521001 

Polská společnost hledá výrobce nebo dodavatele galvanizovaných lan z nerezové oceli, různých konstrukcí 

a průměru od 1 do 42 mm.  

 

BRXK20210527002 

Kosovský distributor farmaceutických produktů a přístrojů pro zdravotnictví hledá nové dodavatele pro 

rozšíření svého portfolia.  

 

BRXK20210527001 

Kosovský distributor poskytne své služby výrobcům čistících prostředků, výrobků pro HORECA a potravin.  

 

BRNL20210521001 

Nizozemská firma nabízí prostor návrhářům oděvů a oděvním značkám, výrobcům oděvů pro muže i ženy a 

módních doplňků.  

 

BRFI20210506001 

Finský podnik hledá výrobce plastových obálek (PP a PET) dle specifikace.  

 

BRFR20210420001 

Francouzská společnost hledá subdodavatele v oboru elektrických pohonů a elektromagnetických řešení.  

 

BRUK20210430001 

Britský prodejce krmiv pro domácí zvířata hledá nové dodavatele krmiv pro divoké ptáky (například oříšky, 

jádra slunečnic a podobně).  

 

BRUK20210505002 

Britská společnost zabývající se chytrými řešeními pro energetiku hledá výrobce nebo dodavatele nádrží pro 

modulární kontejnery, získávající energii z vodíku.   

 

BRRU20210521001 

Ruský distributor nabízí své služby výrobcům chemických a hygienických produktů.  

 

BRRO20210514001 

Rumunský obchodník se dřevem, stavebním materiálem a sanitou hledá nové dodavatele nebo výrobce 

stavebních prvků.  

 

BRHR20210420001 

Chorvatská společnost nabízí distribuční služby výrobcům barev, laků a produktů pro DIY a stavebnictví.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62413287-41fa-4da0-bb44-3a46849c8a4a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0eb454b-69f5-4a63-8df8-3baa7223898e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cfd2c26-9f3f-4150-a6b0-57c54d9299f3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d371b251-35e1-42e1-a641-91ca1ba4f91b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e70c5040-c524-4733-8db7-98338211c1c7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76b298da-4b15-4113-a396-a0a5a991e27d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/150d6c4b-d238-4c59-9905-b0f1ca9b7eb3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e48358b5-ab55-4008-9e51-b12beb38b55d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efdf76d1-ae8d-490b-a5c3-ba6919f520a0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5122126-be32-415b-b1c8-d7a8c654826b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2259817-aa49-473b-99f3-e1e5f740423d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ccc12d46-f789-421d-949c-fdafd4394994
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f00e186-ef00-4527-9a10-079ebf5f0241


Zahraniční nabídky a poptávky 6/2021 
Vyšlo 21. června 2021 Stránka 3 z 3 

 

BRFR20210512001 

Francouzský dovozce obuvi hledá nové dodavatele papučí, gumáků a sněhulí. 

 

BRTR20210531001 

Turecká firma nabízí služby distributora výrobcům sušených a konzervovaných potravin, kosmetiky a léků.  

 

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/d72417e8-e0b2-4036-9642-d82c4d8cccd5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/431e1b2c-001e-49fa-b3d6-f7e3700e95bc
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

