
 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          
             
           

 

 
Nabídky: 

 

BOLT20190430001 
 
Litevská firma nabízí dlouhodobou spolupráci v dodávkách inovativních tiskových služeb pro marketingové i jiné účely. 
Od svého vzniku v roce 1992 nabízí tištěná řešení pro různé produkty, obaly, katalogy, brožury, krabice, letáky a další. 
Firma nabízí za konkurenceschopné ceny kreativní řešení balení a tiskovin formou precizních výřezů v obalech, 
gravírování, unikátní řešení pro odtržení uzávěru, možnost variabilních úprav i na poslední chvíli, unikátní řešení 
laserového řezání. Vzorky produktů a bližší informace naleznete zde: 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee70b68b-4466-4306-9cbc-
0e71e4718e9c?OrgaId=cz00399  
 
BOUK2020090400 
 
Britská firma specializovaná na snižování spotřeby energie a emisí, vyvinula a nabízí inovativní termostatovou 
technologii, zajišťující výraznou úsporu energie. Společnost hledá v ČR strategické partnery, kteří jsou zapojeni a mají 
zkušenosti s oblastí obnovitelných zdrojů energie, snižování spotřeby energie, spolupracují s organizacemi, které 
chtějí/musí snížit svou energetickou spotřebu. Nabízený produkt umožňuje úsporu až 40 % spotřebované energie u 
střídavého proudu a až 30 % energie pro chlazení. Jedná se o inteligentní termostat, který umožnuje využití většího 
množství chladící energie při menší práci kompresoru. Produkt je levný, rychlý a vysoce odolný, inteligentní termostat 
je dodáván 3. letou zárukou, 10. letou životností, jeho instalace trvá zhruba dvě hodiny.  
Mezi stávající klienty firmy patří velké řetězce obchodující s kávou, podniky v potravinářském průmyslu, letiště, datová 
centra, firmy poskytující telekomunikační služby, hotely, pivovary, restaurační řetězce a jiné. Potenciální partner by měl 
být schopen zajistit technickou instalaci produktu. Bude mu poskytnuto úplné zaškolení, plná technologická a technická 
podpora i marketingové materiály. Vybraný partner bude využívat exkluzivních práv pro Českou republiku a díky 
rozsáhlým mezinárodním kontaktům firmy může být recipročně nabídnuta možnost pomoci s navázáním obchodních 
vztahů s dlouhodobými klienty firmy.   
 
BOTR20200805001 
 
Turecký výrobce PVC doplňků ke dveřím a oknům jako jsou: sloupky, panty, konektory, závěsy, spojky, různé druhy klik 
apod. hledá distributory a obchodní zástupce. Firma má více než 25. letou tradici nabízí rozmanité portfolio výrobků na 
dveře a okna za výhodné ceny. Při výrobě jsou využívány technologie jako např. plastové linky na vstřikování plastů, 
plastové linky vyfukovacích strojů, CNC vertikální a horizontální obráběcí linky, linky na vytvrzování a sušení apod. a po 
domluvě je proto možné vytvořit sérii výrobků podle přání zákazníka. 
 
 
 
BOKR20200724001 
Korejský výrobce detekčních souprav na bázi mutací PNA (Peptide Nucleic Acid) a onkologických molekulárních 
diagnostických souprav hledá distribuční příležitosti k rozšíření svého trhu v zahraničí.  
Díky nejmodernější technologii vede firma již od roku 2013 na korejském trhu s molekulární diagnostikou, založenou 
na PNA. Společnost má odborné znalosti zejména v oblasti molekulární diagnostiky související s rakovinou, včetně 
doprovodné diagnostiky pomocí tkáňové nebo kapalné biopsie. PNA je umělá DNA nebo analog DNA/RNA, který lze 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee70b68b-4466-4306-9cbc-0e71e4718e9c?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee70b68b-4466-4306-9cbc-0e71e4718e9c?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee70b68b-4466-4306-9cbc-0e71e4718e9c?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c766a36-3c90-45fc-a3f3-0f8c11ec681d?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/763f443c-d9d8-42f6-938e-23c473cef16f?OrgaId=cz00399


 
 

 

použít pro různé aplikace a má vysoký potenciál využití jako nový terapeutický materiál, zejména pro onkologickou 
molekulární diagnostiku a detekci mutací. Společnost již získala 14 patentů v 9 zemích a zajistila si práva na dodávku 
PNA pro komerční použití. V roce 2007 společnost zahájila činnost v oblasti výroby a prodeje genetických diagnostických 
čipů a v současné době vyrábí a prodává soupravu pro detekci genetických mutací. Jeho vyspělá technologie poskytuje 
nejen vysokou úroveň detekce, ale také jednoduchý a pohodlný postup, který lze snadno použít v předních nemocnicích 
a klinických laboratořích. 
Splněním standardů dosáhla společnost velkého úspěchu na trhu molekulární diagnostiky pokrývající většinu domácího 
podílu při diagnostice a léčbě rakoviny plic, tlustého střeva a štítné žlázy.  
 
BOBG20190226001  
 
Bulharský výrobce konzervovaného ovoce a zeleniny hledá středně a dlouhodobé partnery spolupracující na základě 
dohody o výrobě a distribuci služeb. Firma má dlouhodobou tradici ve výrobě kvalitních potravinářských produktů a 
vyváží do Německa, Kanady, Rakouska Austrálie, Izraele a dalších zemí. Výrobní portfolio zahrnuje například rajčatové 
pasty, paštiky, sterilizované produkty, omáčky, marmelády. Ovoce a zelenina použitá při výrobě jsou z ekologicky 
provozovaných farem, ručně sbírané a pečlivě kontrolované, zpracování probíhá za využití moderních technologií tak, 
aby byly splněny nejvyšší standardy kvality.  
 
BOFR20200911001 
 
Francouzská společnost se sídlem na severu Francie, působící na trhu od roku 1996 v oblasti herního a pohybového 

designu, vyvinula inovativní řešení pro zvyšování povědomí a krátké školení zaměřené na právní záležitosti, jako je 

GPDR, kybernetická bezpečnost a boj proti korupci. Společnost hledá partnery jako poradenské nebo školící společnosti 

se zájmem o licenční smlouvy. 

 
BOAT20200701001 
 
Rakouská firma, která je jedním z největších světových výrobců tepelných kolektorů hledá distribuční partnery pro nový 
kompaktní solární ohřívač typu all-in-one. Nově vyvinutý solární ohřívač využívá systém plug and play, který je levnější, 
umožňuje lehkou manipulaci a poskytuje udržitelně upravenou horkou vodu. Využívá kompaktní solární a inteligentní 
systém ohřevu sladké vody. Díky jedinečnému designu nabízí různé možnosti montáže. Společnost hledá distributory a 
agenty pro rozšíření na nové trhy. Jedná se o jedinečný a zcela nový solární systém a jedná se o nejkompaktnější solární 
systém na trhu. Díky malému počtu součástí je systém prakticky bezúdržbový. Kromě atraktivního designu má solární 
ohřívač také vynikající jednoduchou hydraulickou integraci. Odolnost proti vysokému tlaku až 10 bar otevírá mnoho 
možností aplikace a instalace. Společnost standardně dodává s výrobkem bezpečnostní zpětný ventil. Nízká cena 
umožňuje krátkou dobu návratnosti nákladů. Bližší technická specifikace na: 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9486f31-2a7a-4930-bb68-
38e1d22d80ae?OrgaId=cz00399  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c55e4b7b-3826-4133-bf6f-2b4fb64c4cc8?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dee8c64d-381f-4343-bb3c-2e440ec7d696?OrgaId=cz00399
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9486f31-2a7a-4930-bb68-38e1d22d80ae?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9486f31-2a7a-4930-bb68-38e1d22d80ae?OrgaId=cz00399


 
 

 

Poptávky: 

 
BRRO20190122001 
 
Rumunská společnost má zájem stát se dlouhodobým distributorem fotovoltaických a tepelných solárních panelů. 
Firma v současné době nabízí projekční a instalační služby pro solární systémy a další typy elektrických instalací. 
Potenciálními partnery jsou výrobci a velkoobchodníci solárních panelů. Spolupráce bude založena na dohodě o 
distribučních službách. 
 
BRDK20190130001 
 
Dánská společnost hledá výrobce hliníkových izolačních ocelových okapů. Firma je zavedeným velkoobchodem 
nabízejícím široký výběr okapů, ocelových konstrukcí, obchodního a kancelářského nábytku a hledá nového (jiho) 
východoevropského výrobce okapových konzol a konzolí z hliníkově izolované oceli. S již existujícími dodavateli v 
Dánsku i v zahraničí hledají nového výrobce okapových konzol a konzolí, který by umožnil snížení výrobních nákladů. 
Výrobce by měl mít přístup k oceli izolované z hliníku a měl by být schopen produkty řezat, ohýbat, vrtat a galvanizovat. 
Roční očekávané množství bude 575.000 kusů. Balení a přepravu by měl organizovat výrobce. 
Bližší technická specifikace a výkresová dokumentace na:  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e025f45-f8c2-4e18-bbac-
7354dca5df66?OrgaId=cz00399  
 
 
BRDE20200723001 
 
Německá firma hledá výrobního partnera pro výrobu hotelových pantoflů z přírodních materiálů, které jsou vyrobeny 
udržitelným způsobem. Výrobce produktů pro lázeňství vyvinul recyklovatelné a kompostovatelné víceúčelové lázeňské 
pantofle vyrobené z přírodních vláken a dalších udržitelných materiálů, jako je bavlna, korek, vlna a palmové listy. Firma 
hledá průmyslového partnera pro výrobu hotelových pantoflů, který může nabídnout různé technologie pro výrobu a 
přizpůsobení výrobků pro konečného klienta. Spolupráce může probíhat nejlépe na základě dohody o výrobě nebo 
subdodávkách. Na rozdíl od tradičních lázeňských pantoflů nejsou vyrobeny z plastů a lze je použít vícekrát. Německá 
firma nyní hledá partnera, který má zkušenosti s výrobou střevíčků a bot a který je schopen vyrobit konečný produkt. 
Proto by měl mít partner znalosti o vysekávání přírodních materiálů, jako jsou podešve a textilie, šití součástí a spojování 
všech složek s finálním výrobkem.  
 
BRLT20190809001 
 
Litevský výrobce biopotravin pro psy hledá výrobce masa, zeleniny a ovoce sušeného na vzduchu, kteří by dlouhodobě 
spolupracovali na základě dohody o výrobě. Firma vyrábí ekologické krmivo pro psy a nabízí spolupráci výrobcům masa 
sušeného vzduchem (jedná se o maso z králíka, volně žijících ryb jako jsou treska, makrela, šproty, losos atd., pernaté 
zvěře jako jsou bažanti a kachny).  
 
Zároveň hledá dodavatele vzduchem sušené zeleniny a ovoce. Maso musí splňovat tato kritéria: farma s volným 
výběhem; zvířata musí být prostá antibiotik nebo růstových hormonů; maso musí být šetrně sušeno na vzduchu (max. 
30 ° C). Ovoce a zelenina musí být 100% organické. 
 
BRDE20200714001 
 
Německá firma působící v domovech pro seniory hledá dodavatele dezinfekčních prostředků. Potenciální dlouhodobý 
partner by měl dodávat dezinfekční prostředky pro použití na kůži, hlavně rukou. Výrobek musí být baktericidní (včetně 
mykobakterií), fungicidní a účinný zejména s ohledem na COVID-19, v jednorázové lahvičce, kterou nelze znovu použít. 
Dezinfekční prostředek by neměl obsahovat žádný parfém, žádná barviva a hlavně formaldehyd. 
Preferované prohledávané jsou lahvičky o velikosti 50 ml, ale v úvahu přichází i jiné velikosti.  
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/084f36a8-cb2b-403b-a674-07aa965cb2bf?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e025f45-f8c2-4e18-bbac-7354dca5df66?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e025f45-f8c2-4e18-bbac-7354dca5df66?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e025f45-f8c2-4e18-bbac-7354dca5df66?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4303085b-56e0-4118-b5c9-45b90664707c?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47dc0973-81e1-4896-812e-4abee5af0b87?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a512cac1-5468-44f5-b258-45c008571b86?OrgaId=cz00399


 
 

 

Německa firma hledá výrobce 
 
Pro německou zahradnickou výstavu „Bundesgartenschau BUGA Erfurt 2021“ je plánován maskot v podobě rodiny 
konví. Rodina se skládá ze čtyř postav: 
Otec Gießbert, matka Kannelore, syn Blumian a dcera Gießabella. 
V současné době existuje pouze vzor těchto zalévacích konví, který byl zakoupen v maloobchodě a dokončen místním 
práškovým potahem. Cílem je nabídnout k prodeji masově vyráběný výrobek z plastu, v nejlepším případě z 
recyklovaného plastu, a vysoce kvalitní výrobek z kovu. Hledá se pro to výrobce v České republice, který by byl schopen 
tuto výrobu uskutečnit. Podrobná specifikace v příloze.  
 
BRHU20200715001 
 
Maďarská společnost má zájem o dovoz a distribuci koupelnové a kuchyňské sanitární keramiky a nábytku. Jejich 
předmětem zájmu jsou také dřevěné podlahové krytiny. Společnost je ochotna být distributorem nebo obchodním 
zástupcem vysoce kvalitních dřevěných podlah, výrobců koupelnového a kuchyňského nábytku a sanitární keramiky z 
pobaltských zemí, Polska, České republiky, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Srbska a Turecka. V rámci spolupráce 
nabízejí dohodu o distribučních službách nebo společnou agenturu. Další informace naleznete zde: 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93b14000-86fc-4be9-a242-
02d084238366?OrgaId=cz00399  
 
BRES20200917001 
 
Španělský podnikatel specializující se na maloobchodní online obchod hledá dodavatele oděvů v nadměrných 
velikostech na základě aktuálních módních trendů s moderním, přitažlivým a mladistvým designem. Cílem je nabídnout 
ženám od 15 do 50 let širokou škálu kvalitního oblečení s nízkými a středními cenami, aby se oblékly podle tržních 
trendů. Podnikatel by rád jednal s výrobci, dodavateli nebo velkoobchodníky na základě dodavatelské smlouvy.  
 
 
BRPL20200916001 
 
Polská společnost se sídlem v severovýchodní části Polska je zavedeným distributorem (velkoobchodníkem) a 
dovozcem řady rychle se měnícího spotřebního zboží, mezi které patří: 
A) chemikálie pro domácnost, včetně např..: čisticích prostředků, čisticích prostředků pro 
kuchyně/koupelny/domácnosti; 
B) výrobky pro péči o dítě, včetně např..: plenek, vlhčených ubrousků, jemných pracích prostředků, oplachovacích 
prostředků; 
C) potraviny, včetně např..: kávy (ve fazolích, v prášku, instantní, bez kofeinu), cappuccina, kakaa, čokolády na pití atd. 
D) bioprodukty, včetně např..: koření, oleje na vaření, mouky, krupice, rýže, pochoutky; 
E) Výrobky asijské kuchyně, včetně např..: koření, omáček, sushi, džemů. 
Výrobky by se měly vyznačovat snadným skladováním. Společnost má zájem poskytovat svým zákazníkům nové 
produkty zahraničního původu, které v Polsku stále nejsou k dispozici, a proto je společnost otevřena navázání jednoho 
z následujících typů spolupráce: 
- dohoda o distribučních službách, 
- dohoda o obchodním zastoupení. 
Společnost je otevřená diskutovat o každém produktu nebo produktech přímo se zahraničním partnerem, který projevil 
zájem o jeho uvedení na polský trh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93b14000-86fc-4be9-a242-02d084238366?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93b14000-86fc-4be9-a242-02d084238366?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93b14000-86fc-4be9-a242-02d084238366?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93b14000-86fc-4be9-a242-02d084238366?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e99ee65-9ee6-465f-8e25-fc7c1d668b10?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e99ee65-9ee6-465f-8e25-fc7c1d668b10?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9549af5-670f-43d1-88ab-d9524881cb2b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9549af5-670f-43d1-88ab-d9524881cb2b?OrgaId=cz00399


 
 

 

BRDK20200904002 
 
Společnost z Dánska zaměřená na design, která prodává různé porcelánové výrobky pro koncové uživatele, hledá 

výrobce obalů pro nejrůznější porcelánové předměty. Dánská společnost vyvinula řadu porcelánových výrobků, které 

se zasílají koncovým uživatelům. Není rozhodnuto, jaký typ obalu má být použit, představa je například v podobě použití 

hnědých nebo černých tub s přírodní výplní (např. Mořské řasy) k zajištění křehkých předmětů. Obal musí být lehký, ale 

přesto pevný, musí se s ním snadno manipulovat. Velikost objednávky se pohybuje kolem 2000 kusů balení na jednu 

objednávku. Dánská společnost má zájem o dohodu o výrobě. Fotodokumentace zde: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6587aff9-bf11-4fac-9f6b-4e6c9c19eb9f?OrgaId=cz00399  

 

BRDE20200713001 
 
Německá společnost, specializující se na prodej a distribuci elektroniky a elektrických součástek, hledají výrobce 

vysokofrekvenčních komponent nebo senzorů pro aplikace internetu věcí nebo průmysl 4.0. Za účelem rozšíření svého 

produktového portfolia, hledají elektronické a elektromechanické komponenty i integrované obvody se zaměřením na 

vysokofrekvenční komponenty nebo senzory pro aplikace internetu. Výrobky by měly mít jasný prodejní charakter. 

Kromě toho, musí výrobky splňovat požadavky a musí mít všechny certifikace pro evropský automobilový, průmyslový 

nebo lékařský trh. 

 

BRES20190318001 
 
Španělská společnost, výrobce zdravotnických prostředků, které zlepšují komfort bydlení nemocných a zdravotně 

postižených uživatelů, nabízí své distribuční služby ve Španělsku. Společnost, která je v zemi dobře známá, se snaží 

rozšířit své produktové portfolio a hledá výrobce ručních a elektrických invalidních vozíků a dalších produktů pro tento 

typ klientely.  

 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6587aff9-bf11-4fac-9f6b-4e6c9c19eb9f?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6587aff9-bf11-4fac-9f6b-4e6c9c19eb9f?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6587aff9-bf11-4fac-9f6b-4e6c9c19eb9f?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aadc488-8b9f-483a-9bad-8630b11759e8?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aadc488-8b9f-483a-9bad-8630b11759e8?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f069568-78ab-4c55-a583-a454494982f9?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f069568-78ab-4c55-a583-a454494982f9?OrgaId=cz00399

