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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“). 

 

BRSE20200117001 

Švédská společnost, která vyrábí pokročilé strojírenské technologie pro automobilový a letecký průmysl, 

hledá dodavatele součástek pro CNC stroje.  

 

BRFR20210622002 

Francouzská společnost dodávající pro wellness sektor hledá inovativní řešení, které zamezí vzniku vrásek 

ze spací polohy na břiše nebo na boku.  

 

BRUK20210818001 

Britský dodavatel pro zdravotnictví hledá dodavatele Velcro pásek.  

 

BRHU20210422001 

Maďarský distributor zemědělských a zahradnických produktů a nástrojů hledá nové dodavatele.  

 

BRLT20210616001 

Litevský velkoobchod pro gurmány hledá nové dodavatele za účelem rozšíření sortimentu nabízených 

produktů.  

 

BRCN20210618001 

Čínská společnost hledá nové dodavatele rybího emulgovaného oleje a oleje z mořských řas.  

 

BRIT20210610001 

Italský distributor hledá nové dodavatele potravin pro další distribuci.  

Zahraniční nabídky a 

poptávky 7-8/2021 

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/a15ac672-c7cb-448e-ad04-251453ff1873
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a306794-3c0b-424e-93a2-02952c765191
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/89f0dd92-3a5f-4419-8d96-177a198f7f14
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/195ab147-2d5d-4efd-bb9f-1bbc4f187d4c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90ceecb9-6440-4d92-940d-1eb7005d8e2a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7690c8b-92e8-4499-a3e6-1f568a55a515
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7c0a851-a3dc-4588-9663-2575750282de
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BRIT20210721001 

Italský výrobce polotovarů ze dřeva hledá nové dodavatele překližky dle specifikace.  

 

BRDE20210601001 

Německý start-up hledá dodavatele ekologické a biologicky odbouratelné laminovací fólie.  

 

BRRO20210603001 

Rumunský obchodník se sušeným ovocem a semínky hledá nové dodavatele za účelem rozšíření 

nabízeného portfolia výrobků.  

 

BRPL20210611001 

Polský organizátor sportovních akcí hledá dodavatele sportovních souprav pro svůj nový obchod. Jedná se o 

dodávku triček, šortek, dlouhých kalhot, mikin, vest, lahví na vodu a další s logem na přání.  

 

BRUK20210809002 

Britská společnost vyvinula vlastní anti-theft systém pro kola. Firma hledá nyní výrobce příslušenství 

k jízdním kolům, kam by byl anti-theft systém montován.  

 

BRIT20210803001 

Italský výrobce zařízení pro orbu hledá výrobního partnera.  

 

BRFR20210615001 

Francouzský výrobce hraček hledá dodavatele nebo výrobce koleček pro dřevěné hračky s nosností do 30 

kg. 

 

BRNL20210607001 

Nizozemský výrobce ekologických silničních vlaků, které využívají solární energie, hledá evropské 

dodavatele průhledných solárních panelů.  

 

BRRU20210707001 

Ruský obchodník hledá nové dodavatele ovocných šťáv a pyré z manga, marakuji, malin, třešní, černého 

rybízu a podobně.  

 

BRRO20210504002 

Rumunský nevládní organizace, zaměřená na organizaci kulturních akcí, hledá partnera pro společné 

projekty.  

 

BRPL20210614001 

Polská IT firma nabízí služby distributora výrobcům různého software pro firmy.  

 

BRMT20210602001 

Maltský výrobce produktů z kartonu hledá dodavatele surové lepenky.  

 

BRUK20210721001 

Britský e-obchod zaměřený na produkty pro pletení hledá nové dodavatele příze a vlny.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcbeadb0-33c2-4812-8a02-2c64974f2c52
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/deef4782-7747-43a1-8762-30c76f51e148
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/68d663b4-4a5d-4087-8e85-31979ff7d19d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d27ee08-5dfb-4563-8d17-3676a61ff938
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70c1e5ca-98ed-4e2b-8571-3b241d3f7993
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f94bb1fb-6e20-4127-a007-3cf87fc46e61
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d87f31b-d901-49ce-a392-40720d80d422
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2be678ba-1986-4706-80f9-425f3c590d4a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1605cc1e-3eab-43f3-9a1b-42a2bb2495b6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32a8a185-ef35-4ca3-8ace-46dd2dc3280d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e995f2c-5332-46b5-a689-4d45b5ff6291
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4b66a28-c996-49df-b310-7be16e22cfa9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c677ae5c-2909-4111-b09d-82fe6f73b43d
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BRUK20210802001 

Britská společnost navrhla a vyvinula novou řadu rakví z přírodního polymeru, který je zároveň biologicky 

odbouratelný. Firma nyní hledá partnera, který by rakve – série pro domácí mazlíčky – vyráběl. Technicky se 

jedná o vstřikování plastů.  

 

BRRO20210510001 

Rumunská marketingová firma hledá nové dodavatele výrobků bez lepku, cukru nebo laktózy.  

 

BRNL20210618001 

Nizozemský návrhář vyvinul dřevěné výukové hračky a nyní hledá partnera, který by je vyráběl.  

 

BRFR20210617001 

Francouzská firma hledá partnera – dodavatele boxů z MDF a dřeva, dle specifikace. 

 

BRUK20210809001 

Britská firma vyvinula ekologický prací prostředek a nyní hledá partnera, který by jej dle specifikace vyráběl.  

 

BRUA20210614001 

Ukrajinský dovozce kovových materiálů hledá výrobce nebo dodavatele ferosilicia (ferro silico manganese).  

 

BRAT20210514001 

Rakouský výrobce jednostopých vozítek kategorie L1E do L3e hledá dodavatele tlumičů, světel, koleček, 

stojánků, gripů, zámků a blatníků.  

 

BRUK20210713002 

Britský pekař hledá partnera, který by podle receptu vyráběl jejich bio bezlepkový chleba.  

 

BRHU20210618001 

Maďarský distributor pro zdravotnictví hledá nové dodavatele ortopedických a rehabilitačních pomůcek a 

zdravotnických přístrojů pro domácí použití.  

 

BRDE20210713001 

Německá firma hledá partnera, který by vyráběl trupy lodí z oceli, dle specifikace.  

 

BRHU20210604001 

Maďarský distributor přísad do jídla a surovin pro doplňky stravy hledá nové dodavatele.  

 

BRFR20210723001 

Francouzská společnost hledá partnera, který by vyráběl prášek, jehož základem je pasta ze sušeného masa.  

 

BRRO20210526001 

Rumunský výrobce dámských šatů hledá dodavatele látek.  

 

BRAL20210810001 

Albánský obchodník hledá nové dodavatele ovoce (například pomeranče, mandarinky, kiwi).  

 

BRBG20210601001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/494750ca-6971-46a4-8210-90f4cfeba30a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8f7a3ee-a2b5-41ff-994b-920cb8e63cdd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78be80b9-78bb-4b19-984b-931ee4fdded9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb8eddf4-145b-4a40-9716-93a21e0f8ea8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f39125ea-beb0-4046-b806-9ebd254b6bb9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6eaa414e-702a-4380-8c19-a3ad18a49c63
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7cbfb425-d306-45c5-8e72-a3b80fe9b9ab
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4246cb6-3c54-4e27-95f5-adc122bb0901
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e74db74-29f0-44f2-ab65-b7b9ffe8923e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5630a959-a2ce-41f6-bf6a-b9314e8cfffc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45d923af-309f-415b-88ad-bd08763f8cdd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/095346de-29ff-425c-83ba-bf0a92aa89b9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/695c5784-cd90-4297-a7f8-c9b9b9637910
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7092ec2-2800-46e8-9dc5-cbd24b7f3974
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cf6d1e3-4fed-4227-b823-d05da042f3ae
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Bulharská cestovní agentura hledá zahraniční partnery, kteří mohou v post-covidové době nabídnout 

zajímavé destinace a zájezdové balíčky.  

 

BRDE20210706001 

Německá firma hledá dodavatele medicínského konopí. 

 

BRPL20210727001 

Polská firma hledá výrobce přírodní kosmetiky a nabízí své služby distributora.  

 

BRRO20210720001 

Rumunská stavební firma hledá partnera – dodavatele bednění.  

 

BRFR20210617002 

Francouzská firma hledá nové dodavatele granitových desek dle specifikace.  

 

BRES20210727001 

Španělský podnikatel hledá partnera – návrháře větších oděvních velikostí.  

 

 

 

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/a0f69925-f740-4e70-9933-d979f70c7c02
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eab682ca-a8e7-46eb-9e47-dbcda1b8bf9a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6acb0ab-26f3-4c27-95e3-ea1681dd99e6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed0698d3-94de-4de7-90c6-f63b3684271b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c8ecbb2-380c-4b12-a262-faecf3d09e57
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

