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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 horní části „Partnering opportunities“). 

 

BRDK20230119016 

Dánská společnost recykluje a upcykluje tenisové a padelové míčky. Firma nyní hledá dodavatele plastových 

komponentů, které by mohla kombinovat s materiálem z míčků.  

 

BRDK20230119015 

Dánská společnost hledá dodavatele řešení, pomocí kterého by zvládla oddělit látkové a plastové části 

míčků na padel a tenis.  

 

BRDK20230118012 

Dánský prodejce energetických doplňků pro sportovce hledá nové partnery, se kterými by vyvinulo nové 

výživové doplňky. Dánská firma preferuje energetické gely, želatinu a rozpustné tablety s elektrolyty.  

 

BRGR20230118008 

Řecký podnikatel hledá inovativní výrobky a technologie vztahující se k projektům obnovitelné energie.  

 

BRDE20230118005 

Německá firma hledá dodavatele recyklovatelných obalů na zabalení jídla s sebou. Obaly by měly být 

z udržitelných materiálů, například cukrové třtiny.  

 

BRDE20230117019 

Německý distributor dětských odrážedel hledá evropského výrobce 10‘“ a 12,5“ kol s okrajem z polyamidu a 

airless EVA pneumatikami. 
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BRFR20230117014 

Francouzský obchodník hledá nové dodavatele textilu potaženého PVC, kůže a dalších materiálů, které lze 

využít pro automotive, čalounění a nábytkářský průmysl.  

 

BRPL20230117009 

Polský prodejce přírodních tkanin (len, bavlna, vlna) hledá nové partnery, kteří z těchto materiálů vyrábějí a 

hledají distributora.  

 

BRFR20230117012 

Francouzská firma zabývající se snižováním zásob hledá firmy (především z textilního průmyslu), které chtějí 

tuto službu využít.  

 

BRFR20230117008 

Francouzský prodejce jednorázového nádobí, jako jsou tácky, kelímky, příbory a krabičky, hledá nové 

dodavatele takového nádobí, které je 100% ekologické a biologicky odbouratelné.  

 

BRIT20230116007 

Italský zpracovatel dřeva hledá partnera – výrobce MDF desek (hustota 600 – 800 kg/m3).  

 

BRAT20230116004 

Rakouská firma hledá výrobce nerezových plátů dle specifikace.  

 

BRDK20230112008 

Dánská společnost hledá evropského dodavatele proteinového mléčného nebo rostlinného prášku. 

 

BRNL20230115003 

Nizozemská konzultační firma hledá, za účelem vytvoření mezinárodní poradenské sítě, partnery, kteří se 

zabývají poradenstvím v oborech přechod na obnovitelné zdroje energie, chytrá mobilita, cirkulární 

ekonomika, digitální zdraví a technologie pro zdravotnictví.  

 

BRPL20230103005 

Polský módní dům, navrhující oděv v post-apokalyptickém stylu, hledá dodavatele látek (například kůže, 

denim, přírodní len, vojenský styl) a jiných materiálů (například tkalouny, popruhy, plastové plátky, hroty, 

přezky, stiskací knoflíky, očka a podobně). Firma preferuje recyklované materiály, neboť vyznává „zero 

waste“.  

 

BRRO20220830002 

Rumunská distribuční společnost hledá nové dodavatele telefonních nabíječek, datových kabelů, 

ochranných fólií na obrazovky, obalů na telefony a podobně.  

 

BRNL20230112013 

Nizozemská společnost hledá partnera, který se zabývá rostlinnou náhražkou rybího masa a byl by ji 

schopen dodávat. Pro nizozemskou společnost je důležité, aby „maso“ mělo hezkou texturu, chuť a vzhled. 

 

BRRO20220408015 

Rumunská společnost hledá dodavatele hnojiv pro rostliny a půdu, fungicidů, insekticidů a baktericidů 

vhodných pro ekologické zemědělství.  

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/b6d3f69b-abd6-46e7-9be1-0185c00ff3cf
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/45087d56-d908-40b7-a420-0185bfc543d3
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/c9537ea5-1f02-40d7-899b-0185bfe34240
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/5b0142ca-c457-4ca5-ac81-0185bfc4471a
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/be4ef09e-35c4-45fc-a483-0185ba70b94c
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1b4b72eb-4712-44b4-8e1e-0185b9ad89ce
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/b17c9610-ed5a-4e37-84d8-0185a5924712
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/cbe58bbf-73d8-4240-a0f1-0185b5e8a501
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1e96c46c-69bd-431f-a1b0-018576aa23d4
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/38a68097-c4f4-464d-b23f-0182ee14728d
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/72163bb7-26e5-4876-ade4-0185a650a998
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/2f505d40-1bdd-4dc8-afa0-0180089bd888
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BRNL20230110002 

Nizozemský prodejce vína hledá výrobce nebo dodavatele bag-in-boxů.  

 

BRNL20221213007 

Nizozemský internetový obchod hledá nové dodavatele chladících tašek a boxů, napojených na elektřinu i 

samostatných.  

 

BRGB20230109009 

Britský agent hledá nové dodavatele vitamínových doplňků, homeopatik, medikamentů z bylinek, bio 

čerstvé potraviny a nápoje.  

 

BRFR20230105019 

Francouzský výrobce obuvi pro vnitřní prostory hledá nové dodavatele froté látky.  

 

BRIT20230104026v 

Italská společnost vyrábějící průmyslové stroje pro zemědělství hledá 48V DC generátory, aby vyráběla 

novou řadu elektrických strojů.  

 

BRFR20221208015 

Francouzský výrobce ručně vyráběných baletních špiček (obuv) hledá dodavatele saténové látky.  

 

BRTR20230103002 

Turecká společnost hledá nové dodavatele náhradních dílů pro motory nákladních vozů značek Daf, Iveco, 

Man, Mercedes, Scania, Volvo a Renault.  

 

BRPL20230102005 

Polský distributor doplňků stravy hledá nové výrobky pro distribuci na polském trhu.  

 

BRDE20221222013 

Německý podnik hledá partnera, který by vyráběl uzdy pro koně.  

 

BRRO20221221017 

Rumunský výrobce dřevěných domů hledá dodavatele inovativní tepelné inovace s certifikací CE (jako 

náhrada za minerální vlnu nebo polystyren) a specifické kovové části. 

 

BRDE20221219020 

Německý výrobce elektronických a mechatronických součástek hledá dodavatele dílů (vstřikované plasty) 

dle specifikace.  

 

 

 

 

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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https://een.ec.europa.eu/b2b/details/42b7ec78-eb0a-4aa2-8020-018596424fe7
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/dc5b67c6-aac3-4f5e-8831-018582b2a8f1
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/876ebe84-a5cf-42e4-b84b-01857db57095
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/12f12aba-110e-4653-bcac-0184f12388f9
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/3a1dd0cb-bddb-4626-91d1-01857625e9bc
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/0b5d5a19-9fc2-4561-b099-018571f07ab7
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/e22ef0b5-b4c8-466d-8ac8-01853985fea2
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/67e36aba-5519-45d5-84b1-018534cfa011
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/0b6e862e-5deb-4d1f-a224-01852a981f16
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

