
Nabídky: 

 

BOPL20170206002 

Polský přední výrobce dřevoobráběcích strojů na tříštění dřevěného odpadu nabízí širokou škálu strojů 

a zařízení pro pily, výrobce nábytku, společnosti zabývající se správou a údržbou stromů, municipality, 

společností působící v lesním průmyslu atd. Společnost by ráda zahájila spolupráci v rámci 

distributorských služeb.  

Firma hledá společnosti, které se zajímají o spolupráci tří typů: 

1) Smlouva o poskytování služeb, podle které společnost nabízí poskytování služeb, tj. Návrh a výrobu 

štepovaček. Cílem spolupráce je vytvoření střednědobého nebo dlouhodobého partnerství s partnery, 

pro které společnost poskytne konkrétní služby. 

2) obchodní smlouva, podle níž společnost vybere agenta, který bude zodpovědný za zastupování 

produktů klienta. Platba agentovi bude prováděna formou provize. 

3) Smlouva o distribučních službách, podle které společnost hledá distributory pro své výrobky. Cílem 

této spolupráce je vytvoření střednědobého či dlouhodobého partnerství s distributorem, který bude 

nakupovat a prodávat produkty polské společnosti. 

BOHR20160712002 

Chorvatský designér a výrobce skládacích úložných prostor hledá distributory inovativních produktů. 

Nabízený produkt umožňuje realizovat vertikální zahrady v domácnostech a kancelářích. Produkt je 

dodáván ve třech velikostech a je naprosto nepromokavý, ideální pro všechny druhy povrchů. 

Společnost je v současné době aktivní na domácím trhu a chtěla by nabídnout svůj produkt v zahraničí. 

Další informace včetně fotodokumentace zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0d2b883-6618-4755-b539-

18ff1fb72bb8?OrgaId=cz00399  

BORU20180130003 

Ruská společnost vyvíjející aplikace pokročilých počítačových a zdravotnických technologií ke sledování 

mozkových funkcí, diagnostiky spánku, neurofyziologických, psychofyziologických a psychologických 

studií a zařízení pro trénink a rehabilitaci, která se široce používá ve sportu lékařství, výzkumu a klinické 

praxi. Společnost hledá partnery v rámci dohody o distribučních službách. Budoucím partnerem by měl 

být distributor zdravotnického vybavení a ruská společnost bude dodavatelem. Výsledkem této 

spolupráce je rozšíření tržního podílu v Evropě a získání spolehlivého partnerství. 

BOES20180306007 

Tato španělská společnost vyrábí a distribuuje širokou škálu barev, které jsou vhodné pro jakýkoli druh 

povrchu. Ve firmě působí specialisté v oblasti produktů s přidanou hodnotou, jako je izolace 

navrženého korku, ekologicky šetrné izolační řešení atd. Společnost hledá 

velkoobchodníky/distributory barev a izolačních řešení v zemích V4. Specializace prodeje na 

maloobchodní stavební firmy a obchody s nátěrovými hmotami nebo společnosti v oboru stavebnictví 

a dekorace. 

BOFR20180227001 

Francouzská společnost vyrábí inovativní, specifické spotřební materiály pro svařování a pájení. 

Specializují se na dodávky cenných materiálů a mají zkušenosti s velmi náročnými průmyslovými 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92f9e0da-212d-485e-8c37-219c3c8e769a?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0d2b883-6618-4755-b539-18ff1fb72bb8?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0d2b883-6618-4755-b539-18ff1fb72bb8?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0d2b883-6618-4755-b539-18ff1fb72bb8?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cee9e572-154e-40ea-9c3a-9a0feac521fa?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/246be802-9775-44b6-92fd-5f69103f243e?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/246be802-9775-44b6-92fd-5f69103f243e?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35f65773-0a75-4bef-8446-ab28d2b9db12?OrgaId=cz00399


segmenty, které vyžadují vysoké standardy kvality, specifické vlastnosti nebo chemické prvky. Firma 

hledá obchodní agenturu nebo distribuční služby. Více informací a fotodokumentace zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35f65773-0a75-4bef-8446-

ab28d2b9db12?OrgaId=cz00399  

 

Poptávky: 

 

BRAT20180223001 

Nový, inovativní rakouský start-up vyvinul tři různé typy polštářů naplněné dřevěným granulátem 

z borovice kamenné. Vzhledem k rostoucímu zájmu hledá společnost evropského výrobního partnera, 

který je schopen šit, brousit a plnit polštáře dřevěným granulátem. Cílem dohody o výrobě je zvýšení 

počtu vyrobených jednotek a snížení nákladů. Fotodokumentace zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ca08e8f-900b-4c6f-b6e9-

0f3f4f04aced?OrgaId=cz00399  

BRPL20170413001 

Polská společnost je jedním z největších výrobců koncentrovaných sirupů v Polsku. Současná řada 

výrobků se skládá ze 140 produktů včetně ovocných sirupů, barmanských sirupů, čerstvých i 

pasterizovaných džusů, ovocných nápojů atd. Firma zaměstnává téměř 200 zaměstnanců na plný 

úvazek a spolupracuje se 150 obchodními zástupci. V současné době se chtějí zaměřit na klienty, kteří 

mají zájem o ekologické produkty a obecně o velmi zdravý životní styl. Proto by chtěli doplnit sortiment 

výrobků o organické šťávy a džusy z nekoncentrátů. Společnost hledá dodavatele organických džusů a 

složek organických džusů. Firma považuje dohodu o výrobě za nejvhodnější formu spolupráce.  

BRBE20161108001 

Belgický podnik hledá nové dodavatele obalů tištěných potravin, tištěných tkaných a netkaných sáčků, 

design elektronického obchodu a digitálního papíru. Ideálním partnerem by byla společnost ze střední 

Evropy, a to přednostně z Polska nebo České republiky, která se specializuje na tisk a design produktů. 

Forma spolupráce bude založena na subdodávkách. 

BRNL20180215001 

Nová nizozemská společnost vyrábějící obuv rozšířila portfolio o nový typ sandál. Tyto sandály musí 

být vyrobeny z pravé kůže, mají širokou škálu módních barev (černá, koňaková, zlatá, stříbrná) a byly 

inspirovány tradičními sandály nošenými starověkými Řeky. V tuto chvíli společnost prodává své 

výrobky prostřednictvím svého internetového obchodu, kamenným obchodům s obuví a módním 

prodejnám v Nizozemsku. Společnost hledá výrobce sandálů, který je ochoten působit v rámci výrobní 

dohody. 

BRUK20170410001 

Britská společnost vyrábí zcela novou řadu výrobků určených k prevenci požárů v elektrických 

instalacích. Firma kombinuje svou technologii v zásuvkách pro domácí použití a hledá výrobce, kteří 

mohou vyrábět nejen britské ale i mezinárodní zásuvky na základě dohody o výrobě. Fotodokumentace 

a více informací: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65c9f4ff-fc5a-4608-

bb12-d0f5812c2bd5?OrgaId=cz00399  
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BRDE20161026001 

Německá společnost, která působí jako dodavatel automobilových součástek, působící v oblasti 

kovoobrábění, hledá výrobce nástrojů. Nástrojář by měl být schopen vyrábět složité nástroje pro stroje 

těžkého průmyslu. Dále má německá firma zájem o společnost, která je schopna zajistit nátěry 

vyrobených materiálů. Pro nátěrové procesy by měla česká společnost nabízet katodickou nátěrovou 

hmotu nebo povlak cínu a niklu. Preferováno je dlouhodobé partnerství prostřednictvím subdodávek 

nebo outsourcingu. Více informací: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05aca887-319b-461a-a9bc-

103bca9e6a9f?OrgaId=cz00399  

BRES20170609001 

Španělská společnost, se sídlem na Mallorce, která má více než 45 let zkušeností v oblasti dodávek, 

montáží a oprav námořní elektroniky a sanitace. Tato firma poskytuje kompletní navigační systémy v 

mezinárodním měřítku. Španělská společnost hledá nové, podvodní elektronické systémy a 

technologie pro místní trh a navrhuje zastupovat zahraniční společnosti v rámci distribučních dohod. 

BRPL20180313001 

Polská společnost se od počátku své činnosti zabývá distribucí chirurgických nástrojů. Vzhledem k 

portfoliu hledá společnost špičkové dodavatele výrobků pro četné ale i jednorázové použití v 

nemocnicích (provozní bloky, oddělení intenzivní medicíny a oddělení neonatologie). Polská společnost 

nabízí dobře vyvinutý prodej a kontakty mezi příslušnými zdravotnickými osobami. Zajímá se pouze o 

dohodu o výhradní distribuci sortimentu nebo o roli zástupce potenciálního výrobce zařízení.  

BRIT20170317001 

Italská společnost vyvinula inovativní řadu zařízení, která snižují vibrace motoru a kalibrují tok plynu 

produkovaný spalovacími motory. Tato funkce dokáže snížit spotřebu paliva jakéhokoli motoru v 

důsledku snížení škodlivých emisí. Společnost hledá dlouhodobého partnera v zahraničí pro výrobní 

aktivity. Partner by mohl zařízení zlepšit a rozvinout. Zařízení firmy je vyrobeno z nerezové oceli s 

pevnými mechanickými součástmi a bez elektrických přípojek, takže nevyžaduje údržbu. Zařízení 

mohou být jednoduše sestavena ve vozidlech, člunech nebo elektrárnách bez nutnosti přestavby 

celého motoru. Systém není závislý na typu paliva a lze jej zlepšit použitím specifických slitin. Z tohoto 

důvodu a vzhledem k tomu, že skutečná produkce činí 5-7 kusů denně, společnost hledá výrobního 

partnera v zahraničí, aby zlepšil a industrializoval zařízení. 

BRDK20180322001 

Dánská společnost je na domácím trhu výhradním prodejcem příslušenství, nástrojů a vybavení pro 

grilování. Společnost prodává prostřednictvím svých on-line internetových stránek a prodává po celé 

Evropě, hlavním trhem je však Dánsko. Tato firma má však ambice rozšiřovat se o důvěryhodnou 

dodavatelskou základnu. Dánská společnost má zájem o dohodu o výrobě, přičemž objednávky se 

mohou lišit podle sezóny, ceny, stylu apod. Více informací a fotodokumentace zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d47b6855-6faa-43fd-94bd-

0de76131bfe2?OrgaId=cz00399  
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