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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“). 

 

BRPT20220414015 

Portugalská firma – specialista na úspory energie, spotřebu vody a minimalizaci odpadů – hledá inovativní 

produkty v tomto oboru, které by zařadila do svého portfolia.  

 

BRFR20220414010 

Francouzský výrobce eko výrobků pro sport nyní hledá výrobce/ dodavatele/ zpracovatele korku. 

Francouzská firma nyní připravuje produktovou řadu pro jógu.  

 

BRFR20220412031 

Francouzská společnost hledá partnera – subdodavatele – který by převzal část výroby obalových materiálů. 

Jedná se o obaly na míru především na luxusní výrobky.  

 

BRFR20220412028 

Francouzský výrobce zemědělských strojů hledá partnera, který by dodával součástky do těchto strojů.  

 

BRPL20220412025 

Polský výrobce speciálních nástrojů a služeb pro letecký průmysl hledá partnera, který by vyráběl nebo 

dodával speciální typy plastů, neželezných kovů a pěn.  

 

BRPL20220412016 

Polský výrobce hliníkových konstrukcí a konstrukcí z nerezové oceli hledá dodavatele surovin.  
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BRDK20220412011 

Dánský výrobce dřevěných edukativních hraček, dodávaných na skandinávský trh, hledá partnery, kteří by 

hračky dle návrhu vyráběli.  

 

BRPL20220411008 

Polský distributor nabízí své služby výrobcům farmak a doplňků stravy.  

 

BRDE20220408007 

Německý výrobce matrací hledá dodavatele umělé kůže.  

 

BRFR20220407018 

Francouzský agent nabízí své služby inovativním výrobcům v oboru biotech a biologie.  

 

BRDE20220406026 

Německá firma vyvinula inovativní soundsystém pro elektrické vozy. Jednotka sestává z reproduktorů, 

zdroje a appky. Firma nyní hledá partnera, který by se podílel na dalším vývoji reproduktorů a zároveň by je 

i vyráběl.  

 

BRDE20220406006 

Německý dodavatel alkohol testerů hledá nové dodavatele náustků dle specifikace.  

 

BRFR20220405015 

Francouzský výrobce nábytku hledá dodavatele podnoží (ke stolům) z kovu. 

 

BRFR20220405011 

Francouzská firma hledá nové dodavatele hliníkových klínů pro podepření vozidel. Jedná se o dodání cca 

5000 kusů o rozměrech 20 x 50 cm nebo 20 x 120 cm.  

 

BRRO20220405002 

Rumunský tiskař hledá nové dodavatele papíru a kartonu.  

 

BRFR20220404041 

Francouzský agent specializující se na inovativní zdravotnické prostředky hledá výrobce v oboru 

zdravotnictví nebo farmacie, kteří mají zájem o další expanzi.  

 

BRDE20220404013 

Německá firma vyrábí a instaluje zvedací a manipulační řešení. Firma nyní hledá partnera, který by zajistil 

montáže zařízení v Rakousku a Maďarsku.  

 

BRPL20220404002 

Polská e-commerce platforma nabízí služby distributora pro polský trh.  

 

BRRO20220331021 

Rumunský výrobce pomazánek z ořechů hledá nové dodavatele lískových ořechů, pistácií, kešu, mandlí a 

arašídů.  

 

 



Zahraniční nabídky a poptávky 4/2022 
Vyšlo 20. dubna 2022 Stránka 3 z 4 

BRDK20220331001 

Dánský výrobce hledá dodavatele většího množství kovových komponentů pro reproduktory.  

 

BRBE20220330008 

Belgická firma nabízí služby zastoupení na trhu Beneluxu pro výrobce potravin.  

 

BRDE20220328052 

Německá firma nabízí služby distributora pro výrobce elektronických součástek, jako senzory, magnety, 

relé, sponky, přepínače a pojistky.  

 

BRPL20220328034 

Polská firma, která pěstuje microgreens (výhonky vypěstované rostlinky ze semínek listové, košťálové nebo 

kořenové zeleniny) – jedlé i dekorativní – hledá partnera, který by dodával semínka nebo sazenice, 

především šťovíku, třebule, perily, hořčice a šisa.  

 

BRES20220328029 

Španělská firma se zabývá ruční výrobou zboží. Firma nyní hledá partnera – dodavatele teletiny.  

 

BRDE20220328012 

Německý dovozce ryb a mořských plodů hledá partnera, který by dodával veganské nebo vegetariánské 

alternativy.  

 

BRFR20220325036 

Francouzský výrobce a prodejce koňských sedel hledá nové dodavatele jezdeckého vybavení.  

 

BRFR20220325033 

Francouzská firma hledá nové dodavatele borovicových kůlů.  

 

BRPL20220325030 

Polský výrobce elektrotechnických součástek hledá partnera, který dodá pocínování pro měděné pásky.  

 

BRES20220325005 

Španělská firma se zabývá zpracováním ryb hledá nové dodavatele štikozubce obecného.  

 

BRES20220324035 

Španělská firma, která se zabývá návrhem a vývojem IoT výrobků a řešení, hledá nové dodavatele mikročipů 

PGA460TPWR. 

 

BRPL20220324027 

Polský dovozce a distributor vína hledá nové dodavatele Prosecca.  

 

BRPL20220324017 

Polský distributor zdravotnických prostředků určených pro krevní transfuze hledá nové dodavatele nebo 

výrobce prostředků pro transfuzní stanice a krevní laboratoře. 
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BRFR20220324011 

Francouzská firma, která navrhuje běžné i specifické elektromotory, pohony a generátory, hledá partnery 

s komplementární výrobou. Potenciální partner by převzal část zakázek nebo by fungoval jako subdodavatel 

velice speciálních řešení, která francouzská firma nenabízí. 

 

BRDE20220324006 

Německá stavební firma hledá subdodavatele – malíře, sádrokartonáře, štukatéry anebo omítkáře, kteří by 

převzali část projektů v severním a západním Německu a Sasku-Anhaltsku.  

 

BRDE20220323022 

Německá zasilatelská firma, specializující se na oděvy, šperky a dárkové předměty, hledá nové partnery za 

účelem rozšíření nabídky výrobků.  

 

BRES20220323016 

Španělská firma, která navrhuje a vyrábí textilní součástky a doplňky z přírodních materiálů (originální látky, 

len, bavlna, vlna) hledá dodavatele takovýchto látek a doplňků.  

 

BRLT20220323003 

Litevská firma vyrábějící fermentované mléčné výrobky určené především seniorům a aktivním osobám. 

Firma nyní hledá nové dodavatele obalových materiálů (pytlíčky s uzávěrem).  

 

BRGR20220322029 

Řecký výrobce plastů hledá dodavatele pryskyřice EVOH (vhodný pro horké potraviny) a pojiva. 

Předpokládané množství je 35 tun EVOH a 70 tun pojiva.  

 

 

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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