
 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          
             
           

 

 
Nabídky: 

 

BOPL20171127002 

Polská společnost nabízí široký sortiment plastových výrobků, které jsou vyráběny vstřikováním a jsou používány v 

elektroinstalacích. Společnost nabízí především plastové díly z termoplastických materiálů, jako jsou polyetylen, 

polypropylen, polyamid, atd. 

Polská firma by chtěla rozšířit své aktivity na zahraniční trhy. Hledají možnosti spolupráce, na jejichž základě mohou 

svým partnerům poskytnout díly vyrobené podle jejich specifikací.  

Nabídka společnosti zahrnuje:  

1) zásuvky (jedno-, dvou- a trojité; vlastní produktová značka v systému 45x45mm) 

2) povrchové prvky (jako jsou maskovací prvky) 

3) elektrické skříně umístěné pod povrchem atd. 

 
BOHU20171030001 

Maďarská společnost specializující se na výrobu ložnicového nábytku, jako jsou postele a matrace, hledá možnosti, jak 

se stát subdodavatelem a hledá výrobní dohody v Evropě. 

Postele a matrace jsou vyráběny pro individuální potřeby. Matrace BioSystem a dvouřadá roštová vložka mají speciální 

technologii. Díky tomu jsou matrace dlouhotrvající a udržují tvar, jsou vyrobeny z přírodních materiálů nebo z materiálů 

s podobným molekulárním složením. Materiály matrací jsou latex (přírodní, eko a latexová směs) kokosový ořech, vlna, 

bavlna a studená pěna, paměťová pěna. Více informací a fotodokumentace zde: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef9ad883-d4c2-42dc-8d21-

10fbf223ca82?OrgaId=cz00399  

BOBE20190503001 

Belgická společnost vyrábí čokoládu s kakaem dováženým z Pobřeží slonoviny. Společnost vyvíjí značku na podporu 

ekologického zemědělství na Pobřeží slonoviny se možností monitorovat výrobní proces kakaa. Výrobky vyrobené v 

Bruselu jsou pralinky, lanýže, čokoládové sušenky atd. 

Společnost hledá obchodní zprostředkovatele (obchodní zástupce a distributory) ve střední Evropě. 

BODE20180423001 

Německý podnik vyvinul nezávislý, uzavřený okruhový televizní systém (CCTV) pro živé vysílání, ukládání a přenos 

obrazů a zvuku, který přijímá svou energii ze slunce. CCTV je použitelný pro meteorologické stanice, ale i pro jednotlivé 

aplikace a jejich další vývoj. Společnost hledá obchodní zprostředkovatele (distributory).Díky solárnímu napájení není 

nutné dodatečné externí elektrické napájení. Díky tomuto samočinnému napájení je systém zvláště vhodný pro aplikace 

na meteorologických stanicích v oblastech, které jsou obtížně přístupné. Systém má integrovanou protimrazovou 

ochranu, která zajišťuje jasné snímky zaznamenané kamerovým systémem. Více informací zde: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fc37121-5c2a-45c3-87ff-

93369b6d4afe?OrgaId=cz00399 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a93cd938-b8d9-4054-8cab-19e97a203504?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef9ad883-d4c2-42dc-8d21-10fbf223ca82?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef9ad883-d4c2-42dc-8d21-10fbf223ca82?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef9ad883-d4c2-42dc-8d21-10fbf223ca82?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd65379f-0970-4be7-8a32-5be35338dde7?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fc37121-5c2a-45c3-87ff-93369b6d4afe?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fc37121-5c2a-45c3-87ff-93369b6d4afe?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fc37121-5c2a-45c3-87ff-93369b6d4afe?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fc37121-5c2a-45c3-87ff-93369b6d4afe?OrgaId=cz00399


 
 

 

BOSI20190527002 

Slovinská společnost byla založena v roce 1994 a v současné době má 18 zaměstnanců. Hlavním předmětem podnikání 

společnosti je vývoj a výroba nástrojů pro vstřikování plastů, transformace a řezání plechů a tlakové lití. Společnost 

splňuje normu ISO 9001: 2015. 

Pro vývoj nových produktů a návrhy nástrojů používá společnost 3D software SolidWorks. Při tvorbě nástrojů a 

programování počítačů jsou používány softwarové balíčky MasterCam a Quapt.  

Kromě výroby nástrojů nabízí společnost služby v oblasti individuálních obráběcích strojů. 

Nabízejí CNC služby - dvou i třírozměrné frézování minimálních a maximálních rozměrů 1450 x 700 mm. 

Nabízejí také vysokorychlostní řezání (HSC) v obráběcím centru Hermle. Rychlost otáčení hlavního vřetena je 40 000 

otáček za minutu. Společnost má také možnost vyrábět měděné a grafitové elektrody. Více informací a 

fotodokumentace zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8713eaff-2158-403a-b852-

30873170a20b?OrgaId=cz00399  

 

Poptávky: 

 

BRDK20190520001 

Dánská společnost je celosvětovou značkou dekorativních a architektonických výrobků pro vnitřní a venkovní osvětlení, 

navržených známými dánskými designéry. V současné době optimalizují svůj dodavatelský řetězec a hledají 

strategického dlouhodobého výrobního partnera ve východní Evropě (Česko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, 

Slovensko). Partner bude dodávat výrobu, montáž a vývoj LED svítidel navržených dánskou společností. 

Fotodokumentace zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4e2370c-171b-4a73-b850-

fb50b49fc982?OrgaId=cz00399  

BRDE20180911002 

Německá společnost, která působí v oblasti zpracování dřeva a obchodu s dřevem, hledá dodavatele nařezaného dřeva 

(dřevo z listnatých i jehličnatých stromů) z Polska, Slovenska a České republiky.  

Dřevařská a dřevozpracující společnost byla založena v roce 1990 v jižním Německu. Co se týče nadcházející expanze 

na východ EU, společnost po úspěšném startu v blízkosti Alp přemístila své sídlo do Saska. Toto rozhodnutí umožnilo 

spolupráci s mnoha velkými společnostmi, včetně dvou známých automobilek s provozovnami v Sasku. V rámci expanze 

společnosti chce nyní firma získat nové dodavatele a kontakty na pily v Polsku, na Slovensku a v České republice. Je 

nabízena dohoda o prodejních distribučních službách nebo dohoda o výrobě. 

BRUK20190222001 

Britská společnost je distributorem jízdních kol a je odpovědná za některé z nejznámějších značek kol ve Velké Británii. 

Tato společnost primárně hledá dodavatele elektro kol v segmentu 300 - 700 dolarů. Dodavatel by měl být schopen 

dodávat tato kola neoznačená a britská společnost by je prodávala pod vlastní značkou.  

BRDE20180712001 

Německá společnost, která vyrábí ochranné oděvy před teplem, hledá výrobní závod na zakázkovou výrobu se sídlem 

ve střední a východní Evropě. Potenciální partner se musí specializovat na šití rukavic a mít silné šicí stroje. Předmětem 

prodeje jsou ochranné, pracovní rukavice, které jsou vyráběny z technických textilií se speciálními koženými 

vlastnostmi. Firma nabízí výrobní společnosti šicí společnost se zkušenostmi v oblasti rukavic. Materiál by byl šitý na 

míru německým partnerem. Fotodokumentace zde: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e13e4956-2606-4511-8be3-

0b44380a4646?OrgaId=cz00399  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8713eaff-2158-403a-b852-30873170a20b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8713eaff-2158-403a-b852-30873170a20b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8713eaff-2158-403a-b852-30873170a20b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8713eaff-2158-403a-b852-30873170a20b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4e2370c-171b-4a73-b850-fb50b49fc982?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4e2370c-171b-4a73-b850-fb50b49fc982?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4e2370c-171b-4a73-b850-fb50b49fc982?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2984732-9ab5-4dad-968b-f9c7a4e3c326?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c826217-2e0a-4d0e-b029-d3bd8a71a305?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e13e4956-2606-4511-8be3-0b44380a4646?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e13e4956-2606-4511-8be3-0b44380a4646?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e13e4956-2606-4511-8be3-0b44380a4646?OrgaId=cz00399


 
 

 

BRFR20190426001 

Francouzský podnik se zkušenostmi v oboru průmyslových počítačů se snaží rozšířit nabídku průmyslových zařízení a 

hledá nové výrobce strojů pro automobilový, letecký, železniční a stavební průmysl. Preferovanou zemí původu jsou 

Japonsko, Indie, Rakousko a Německo. Stroje by měli být používány v metrologii, výzkumu a vývoji nebo při obráběcích 

operacích (soustružení, vrtání, rytí, montáže, zvedání, broušení atd.). Participace na projektech s francouzskou 

společností umožní výrobcům zviditelnit se na francouzském trhu. Podmínky uvedení strojů do provozu bude 

projednáno mezi oběma stranami ve fázi vyjednávání. 

BRRU20171222014 

Ruská společnost se zabývá maloobchodním prodejem civilních zbraní. Součástí firmy je i střelný klub. Firma má pětileté 

zkušenosti v dané oblasti a získala si důvěru jak profesionálů, tak amatérů. Součástí podniku je moderní střelnice a 

opravna zbraní. Dnes je komplex jedinou organizací svého druhu na území regionu Rjazaň.  

Společnost hledá dodavatele produktů v rámci smlouvy o distribučních službách. Společnost plánuje koupit potřebné 

vybavení pro realizaci airsoftového projektu.  

Poptávka: 

1) pušky (Gamo, Umarex, Diana, Hatsan, Crosman, Izhevsk)  

2) Pistole (Crosman, Umarex, Swiss, Arms, Izhevsk, Gletcher) 

3) Detektory kovů (Garrett, Minelab) 

4) Nástroje: paže Balistol, sprej olej 200 ml.  

5) Náhradní díly: písty s manžetou 

6) Díly pro airsoftové zbraně: pístové soupravy, vnitřní hlaveň, převodovky, pouzdra a ložiska, střelivo 

 
BRDE20181102001 

Německá společnost specializující se na oblast designu objektů a tisků hledá partnera ke spolupráci v projektu 

„odpadkového koše“. Firma hledá výrobní společnost v České republice, která by měla zájem participovat na tomto 

projektu. Společnost není výrobcem daného odpadkového koše, pouze designérem obložení, zároveň je také 

poskytovatelem licence. Box může být použit pro všechny popelnice, které stojí v otevřených prostorách v soukromých 

domácnostech. Německá společnost hledá partnera ke smlouvě o výrobě. Fotodokumentace zde: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6827d7ae-f1d9-4cda-943f-

d9bdf4a1c2c6?OrgaId=cz00399  

 

BRIT20190301001 

Italský inovativní start-up navrhl a patentoval nový deštník, kompletně vyrobený z technického polymeru, který 

zaručuje zároveň velkou pevnost a tuhost pólů ale i vynikající pružnost paží. Díky použití jedinečného polymeru je 

deštník 100% recyklovatelný, proto může být snadno obnoven a znovu použit pro výrobu nových výrobků. Společnost 

již má továrnu v Číně, ale hledá spolehlivého partnera ve východní a střední Evropě se zkušenostmi v oblasti plastů, aby 

podepsala dohodu o výrobě nových modelů deštníku a snadno se tak dostala na evropský trh. 

Ideální partner by měl mít silné zázemí ve výzkumu a vývoji plastových výrobků, aby mohl spolupracovat na dalším 

vývoji produktů. 

 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/39a03c56-0167-4df2-9117-e1e196bf8cf5?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b914bd50-e5e6-4e1e-84a2-aa739ee2cda8?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6827d7ae-f1d9-4cda-943f-d9bdf4a1c2c6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6827d7ae-f1d9-4cda-943f-d9bdf4a1c2c6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6827d7ae-f1d9-4cda-943f-d9bdf4a1c2c6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81997e05-eecd-4fc0-8c4e-583251a2add7?OrgaId=cz00399


 
 

 

BRPL20181108001 

Polský agent specializující se na obchod s potravinářskými výrobky a polotovary nabízí své služby zahraničním 

partnerům, kteří hledají zástupce na polském trhu. Hledají se zejména dodavatelé surovin pro sušenky, cukrovinky a 

pekárny. Je zvažována spolupráce založená na obchodní smlouvě nebo smlouvě o distribučních službách. 

Tento obchodní zástupce sídlící v regionu centrálního Polska má více než 30 let zkušenost v profesionální práci při 

zastupování firem z potravinářského průmyslu. Specializuje se na nákup a prodej surovin pro potravinářskou výrobu.  

Více informací zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aca50d23-48a9-473c-8c09-

516856ebd123?OrgaId=cz00399  

 

BRRU201712140001 

Ruská společnost z regionu Novgorod, která nakupuje, zpracovává, balí a vyrábí výrobky na bázi medu, hledá dodavatele 

bylin (lípa, heřmánek, máta, měsíček, tymián atd.). Společnost vyrábí různé bylinné produkt z různých oblastí Ruska. 

Má vlastní výrobní technologii a dostatečnou výrobní kapacitu pro zvýšení objemu výrobků. Firma má vlastní výrobní 

komplex, vybavený moderním vybavením, které splňuje nejnovější technické a technologické požadavky. Výroba má 

vlastní laboratoř, která umožňuje kontrolovat kvalitu vstupních surovin a poskytovat dodatečnou kontrolu nad 

hotovými výrobky. 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aca50d23-48a9-473c-8c09-516856ebd123?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aca50d23-48a9-473c-8c09-516856ebd123?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aca50d23-48a9-473c-8c09-516856ebd123?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2547ec7-ad11-4661-b867-4b41161b0b0c?OrgaId=cz00399

