Zahraniční nabídky a
poptávky 7-8/2021

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.
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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.
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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
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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.
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