
 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          
             
           

 

 
Nabídky: 

 

BOHU20190410001 

Maďarský rodinný podnik s více než patnáctiletými zkušenostmi v oblasti výroby a prodeje balené minerální vody hledá 

spolehlivé partnery z EU, zejména z Německa, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Polska, České republiky a 

Itálie. Společnost nabízí minerální vodu v 19 litrové obnovitelné lahvi určené přímo k distribuci nebo je ochotna vyrábět 

balení pod vlastní značkou svých klientů. 

 
BODE20200110001 

 

Malá německá designérská společnost, která se nachází na jihozápadě Německa, navrhuje a vyrábí mimořádný a stylový 

nábytek, který je vyráběn z použitých barikových sudů na víno. Nový koncept je udržitelný a šetrný k životnímu 

prostředí. Společnost hledá agenty nebo distributory, kteří mají zájem o distribuční služby, obchodní agentury nebo 

dohody o společných podnicích zaměřených na ekologii a udržitelnost. Více informací zde: 

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

10fbf223ca82?OrgaId=cz00399  

BOIT20181210001 

Ekologická farma v jižní Itálii hledá distributory a obchodní zástupce dobře zavedené na trhu s biopotravinami a 

veganskými produkty, aby vybudovali nové prodejní kanály v zahraničí. Italská společnost nabízí kompoty, nektary a 

ovocné šťávy, extra panenský olivový olej atd. Všechny produkty jsou z místních surovin, jako je kiwi, pomeranče, 

červené pomeranče, pomeranče Valencia, klementinky, mandarinky, olivy atd. Společnost má zkušenosti s mezinárodní 

spoluprací.  

BOGR20200619001 

Řecká společnost pro vývoj her a digitálního interaktivního softwaru usiluje o tržně orientovanou spolupráci s 

výzkumnými a vývojovými institucemi, univerzitami nebo malými a středními podniky působícími na trhu s cílem přinést 

aplikaci VR (virtuální realita) nemocnicím a zdravotnickým pracovníkům po celém světě. Společnost má zájem o 

navázání dlouhodobých strategických partnerství prostřednictvím licenční smlouvy na distribuci softwaru (videohry). 

Držiteli licence bude poskytnuta licence k distribuci, reklamě a marketingu v návaznosti na nové trhy. Více informací a 

fotodokumentace zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f2c3e9a-2475-4387-93a9-

03a619be1c8b?OrgaId=cz00399 

BOIL20200616002 

Izraelská společnost, která byla založena v roce 2017, vyrábí unikátní elektrická vozidla. V nabídce jsou tři typy vozidel: 
 

1. První vozidlo je pro nízkou hmotnost, vhodné pro osobní použití nebo pro turistiku.  
2. Druhým vozidlem je verze 2x4, která je zvláště vhodná pro složité terénní podmínky a těžké zatížení.  
3. Třetí vozidlo je verze 4x4, která je zvláště vhodná pro velmi těžká břemena, například pro 

bezpečnostní/vojenský průmysl. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e547f11f-8564-4bbe-b275-4940aa5666c0?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10c60c33-9cb8-4688-9df7-009614513a53?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/0afd8b41-c4c9-4c4a-a412-036b15bb1259?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f2c3e9a-2475-4387-93a9-03a619be1c8b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f2c3e9a-2475-4387-93a9-03a619be1c8b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d216bbb3-a426-4186-a38c-11742006d14d?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d216bbb3-a426-4186-a38c-11742006d14d?OrgaId=cz00399


 
 

 

Společnost také dodává motorizované nebo užitné vozíky, které mohou být připojeny k vozidlům a umožňují ještě větší 

zatížení. Vozidla mohou mít různá použití: od osobního použití pro osoby se zdravotním postižením, přes společnosti v 

oblasti cestovního ruchu, jednotky urgentní medicíny a bezpečnostní složky. Společnost by chtěla rozšířit své 

mezinárodní aktivity, a proto hledá spolehlivé distributory nejlépe se zkušenostmi v oblasti bezpečnostních systémů 

nebo SUV dopravy. Více informací a fotodokumentace zde: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d216bbb3-a426-4186-a38c-

11742006d14d?OrgaId=cz00399 

 

BOFR20200309001 
Přední francouzský výrobce odpařovacích chladících věží s více než 60 letou tradicí hledá partnery spolupracující na 
základě dohody o obchodní spolupráci či dohody o distribučních službách. Společnost s dlouhodobými zkušenostmi 
v oblasti aerauliky, termodynamiky a stavebnictví projektuje, vyrábí a prodává odpařovací chladicí systémy: chladicí 
věže (otevřené, uzavřené a hybridní), adiabatické chladiče a kondenzátory. Nabízí také související služby (pronájem, 
údržba, termální diagnostika). 
Jejich výrobky se zaměřují na všechna průmyslová odvětví včetně: 
- Vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) pro budovy, věže, nákupní centra, nemocnice, univerzity atd. 
- Lehký průmysl 
- Těžký průmysl, zejména pokud je znečištěná a velmi znečištěná voda 
 
Vhodní zákazníci jsou například: konstrukční kanceláře, firmy působící v průmyslových odvětvích (agropotraviny, 
chemikálie, výroba energie ...), HVAC koncový zákazníci, výrobci chlazení, dodavatelé konstrukcí apod.  
Firma vlastní řadu patentů, jako je ISO 9001, Eurovent, akreditace elektrických a chemických rizik. 

Mezi její prestižní klienty patří například PSA, Nestlé, Louis Vuitton, Danone atd. Výrobky jsou vyráběny z vysoce 

kvalitních materiálů (bez glykolu, nerezové oceli atd.) a umožňují snadnou údržbu (díly jsou zcela vyjímatelné a 

čistitelné). 

 

 

Poptávky: 

 
BRDE2018107002 

Německá společnost, která působí jako dodavatel v automobilovém průmyslu v oboru kovoobrábění, hledá společnost 

pro lakovací procesy v Polsku nebo v České republice. Zahraniční partner by měl nabízet katodické potahování nátěrem 

(známé jako CDP nebo KTL) a/nebo cínovo-niklový povlak. Upřednostňováno je dlouhodobé partnerství prostřednictvím 

subdodávek nebo outsourcingu. Fotodokumentace zde:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb9bcf3d-6bb3-4a21-9e13-

76e241835ab6?OrgaId=cz00399 

BRUK20190712001 

Distributor produktů ze zahradního dřeva ve Velké Británii (tržby ve výši 12,5 milionu EUR) chce rozšířit svůj 

mezinárodní dodavatelský řetězec o smlouvu s dodavatelem nebo s výrobcem dřevěných zahradních výrobků včetně 

zahradního nábytku, palubek, přístřešků, oplocení, oblouků atd. Hledané typy spolupráce jsou dohoda s dodavatelem 

nebo dohoda s výrobcem. Cílovými zeměmi jsou Rumunsko, Bulharsko a Česká republika  

BRSE20200507001 

Švédská společnost, jejímž záměrem je vyrábět vysoce kvalitní výrobky, jako jsou cestovní houpací sítě, spacáky a 

venkovní přikrývky, nyní hledají evropského textilního výrobce, který dokáže vyrábět prošívané a izolované venkovní 

přikrývky. Hledaný partner by měl být schopen šít technikami, jako je dvojité prošívání, tisk logotypů na tkanině atd. 

Nákresy zde:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb8d8704-ad32-458f-a6c8-

fb8d997a31e2?OrgaId=cz00399  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9815275f-116d-4d5d-9fc2-5991ac532111?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb9bcf3d-6bb3-4a21-9e13-76e241835ab6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f3ac3d4-7391-4c21-9d90-a739638b1fb1?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb8d8704-ad32-458f-a6c8-fb8d997a31e2?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb8d8704-ad32-458f-a6c8-fb8d997a31e2?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb8d8704-ad32-458f-a6c8-fb8d997a31e2?OrgaId=cz00399


 
 

 

BRDK20200219002 

Dánská společnost, působící jako místní obchodní zástupce/distribuční platforma pro mezinárodní dodavatele 

zaměřené na stavebnictví, hledá nové dodavatele vysoce kvalitních pecí na pelety a/nebo kamna na dřevo s označením 

CE a pecí na bioetanol. Tato společnost nabízí přístup na dánský a případně i skandinávský trh prostřednictvím pevné 

sítě dodavatelů a klíčových prodejců na trhu na základě dodavatelské smlouvy. 

BRRU20191209002 

Ruská společnost z regionu Novgorod se specializuje na prodej různých druhů hnojiv. Působí na trhu od roku 2011. 

Společnost prodává organická hnojiva na bázi sapropelu jezera. Sapropel - jsou staletí staré bentické sedimenty 

sladkovodních nádrží, které byly vytvořeny z vyhynulé vodní vegetace, zbytků živých organismů, planktonu a částic 

půdního humusu, obsahujících velké množství organické hmoty, humusu. Hnojiva se používají v zemědělské produkci a 

při soukromém zemědělství jako stimulátor rozvoje a růstu rostlin, rekultivace a rehabilitace půd. Patří k efektivním, 

ekonomickým a rychlým hnojivům. Společnost je ochotna rozšířit svou produktovou řadu. Za tímto účelem hledá 

distributory a výrobce organických hnojiv v zahraničí. Jako požadovaný výsledek spolupráce společnost vidí zvýšení 

základny dodavatelů surovin a následné zvýšení exportu. 

BRPL20200228001 

Polská společnost vyrábí přírodní kosmetiku včetně mýdel, ochranných krémů, peelingů atd. Výrobky jsou 100% 

přírodní. Firma se chystá zvýšit výrobu a hledá dodavatele olejů, kyselin, emulgátorů, rostlinných prášků, kosmetických 

jílů atd. Společnost naváže spolupráci s obchodními partnery z Evropské unie a Velké Británie na základě dodavatelské 

dohody. Požadované suroviny:  

 

• čistý olivový olej 

• nerafinované bambucké máslo 

•kokosový olej 

• nerafinované kakaové máslo 

• čistý arganový olej 

•jojobový olej 

• avokádový olej, 

• tamanský olej, 

• hroznový olej atd. 

 

Společnost působí v Polsku. V současné době chce rozšířit svou činnost na zahraniční trhy a následně zvýšit výrobu své 

kosmetiky. Naváže spolupráci s dodavateli, kteří jsou schopni poskytnout potřebné ingredience. Dodavatelé budou 

poskytovat přísady pro výrobu kosmetiky v závislosti na potřebách společnosti, které budou neustále aktualizovány.  

 

BRES20191022001 

Španělská firma obchodující s výrobky z oblasti foto a video hledá zahraniční výrobce a dodavatele inovativních 
digitálních, optických a audiovizuálních fotografických produktů a nabízí dlouhodobou a střednědobou spolupráci na 
základě smlouvy o distribuci.  
Firma prodává na španělském trhu vysoce kvalitní výrobky, jako jsou fotoaparáty a videokamery, stativy, objektivy, 
blesky, tiskárny, paměťové karty, drony, baterie, stabilizátory, příslušenství atd. 
 
BRPL20200318001 
Polský výrobce chovatelských potřeb pro domácí zvířata (přenosné tašky, pelíšky, budky atd.) hledá výrobce šitých 
výrobků, kteří by měli zájem vyrábět produkty podle jejich zadání a autorského designu. Pro začátek se jedná o 
dodávky v objemu cca 1000 kusů a předpokládá se postupné zvyšování produkce. Potenciální partner musí být 
schopen vyrábět produkty z ekologické kůže, Cordury, nubuku, polyuretanové pěny a polypropylenového vlákna. 
Firma poskytne veškeré potřebné návody a výkresovou dokumentaci.  
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c9190a4-1488-4a57-a2ef-2897e1c7c343?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d3a495f-2d4e-45c9-8a9b-d7a1f85bf13d?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1612f1e3-da43-422f-94ec-905f30c73238?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e2e02e0-de5d-47e9-97fa-0f6b754c4b4f?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff691304-cb49-4158-87c0-7fc0a781bf7c?OrgaId=cz00399


 
 

 

BRRU20191209001 
Ruská společnost zaměřující se na poskytování kadeřnických a kosmetických služeb hledá mezi firmami vyrábějícími 
kosmetické produkty dlouhodobé obchodní partnery a nabízí spolupráci na základě dohody o distribučních službách. 
Potenciálním i partnery jsou výrobci kosmetiky a kosmetických přípravků pro kadeřnické salony a kosmetické 
obchody. Jedná se například o séra, výrobky na pleť, laky na nehty, barviva na vlasy, masážní oleje, laky na vlasy a 
další profesionální výrobky na vlasy aj.  
 
BRFR20200507002 
 
Francouzská společnost specializovaná na vývoj a výrobu inovativních bioaktivních látek extrahovaných z hlemýžďů 
hledá obchodního partnera, který by zabezpečoval proces extrakce na základě dohody o poskytovaných službách.  
Firma se specializuje na výrobu přísad do potravinových doplňků, zdravých potravin z masa, krmiv a vedlejších 
produktů hlemýžďů a vyrábí ze šnečího masa dva jedinečné produkty a suroviny přírodního původu: hydrolyzovaný 
peptid k prevenci a snížení vysokého krevního tlaku a enzymový extrakt pro zlepšení trávicího procesu. Potenciální 
partner by měl být schopen provést proces extrakce podle specifikace poskytnuté zadavatelem. Proces zahrnuje 
následující operace:  
- mletí suroviny 
- enzymatickou hydrolýzu 
- separaci pevných a kapalných prvků 
- mikro a ultrafiltraci 
- koncentraci  
- případně i v sušení a dodávce baleného prášku. 
 
 BRUK20200211001 
Britská společnost hledá výrobce inovativních dárkových předmětů a doplňků. Firma má dlouhodobé zkušenosti 
s maloobchodním i velkoobchodním prodejem a má širokou síť zákazníků, chce rozšířit své portfolio o nabídku dalších 
výrobků a hledá proto výrobce a dodavatele zajímavých a neobvyklých dárkových předmětů. Příklady produktů 
nabízených firmou naleznete zde: 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f30e95a9-108b-4138-8dc5-
256b31c016ba?OrgaId=cz00399 
 
 
BRFR20190722001 
Francouzská firma, která navrhuje, normalizuje a distribuuje kompletní sortiment osobních ochranných prostředků 
pro pracovníky pracující v rizikovém pracovním prostředí, hledá dodavatele (výrobce, distributory) ochranných 
dýchacích masek podle následující technické specifikace: 
Polykarbonátový panoramatický štít odolný proti poškrábání s upínacím zařízením, které se skládá z 5 snadno 
nastavitelných popruhů a spojů. Maska musí mít 2 membrány usnadňující cirkulaci vzduchu, aby se zamezilo zamlžení 
s upevněnými dvířky filtru a dřezu. 
Bližší informace a fotodokumentaci naleznete zde: 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/548a4e31-2246-46e1-8bcc-
755dc0e42b70?OrgaId=cz00399  
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17688527-7234-4e08-99e9-969e19f64fa0?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94cde5b9-ba03-4fe4-9556-1a2062208d02?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f30e95a9-108b-4138-8dc5-256b31c016ba?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f30e95a9-108b-4138-8dc5-256b31c016ba?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f30e95a9-108b-4138-8dc5-256b31c016ba?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/548a4e31-2246-46e1-8bcc-755dc0e42b70?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/548a4e31-2246-46e1-8bcc-755dc0e42b70?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/548a4e31-2246-46e1-8bcc-755dc0e42b70?OrgaId=cz00399

