
Nabídky: 

 

BOES20180419001 

Náhodné spadnutí telefonu do vody nebo jiných kapalin je jednou z hlavních příčin zničených telefonů. 

Španělský start-up vyvinul patentované řešení, které opravuje jakýkoli telefon poškozený kapalinou. 

Princip je následovný - vložíte telefon do plastového sáčku, který obsahuje chemickou tekutinu, která 

proniká dovnitř telefonu a odstraňuje korozi a vlhkost ze součástí, včetně základní desky. Tento postup 

trvá pouze 7 minut. 

Specifikace: 

-Neguje kontakt s vodou, pivem, nealkoholickým slazeným pitím, kávou atd. 

-Aplikovatelný pro každou značku na trhu. 

- Zachrání data uložená ve vodě poškozeném telefonu. 

- Účinnost: + 80%  

- Výrobek je dodáván v kartonovém obalu, aby byl snadno komercializován. 

Navzdory skutečnosti, že byl podnik založen teprve v roce 2017, již zahájil svůj mezinárodní rozvoj a 

výrobek se v současné době prodává v pěti zemích světa. 

Společnost hledá další celosvětové partnery, kteří jsou ochotni komercializovat produkt na základě 

dohody o distribuci. 

BOIT20161024004 

Italská, vysoce certifikovaná společnost, lídr na trhu ve výrobě kulových kohoutů a armatur pro 

hydraulický průmysl a průmyslová zařízení, která již působí na mezinárodních trzích, je ochotna dále 

zvýšit svůj podíl na vývozním trhu. Hledá proto obchodní zprostředkovatele (agenty), kteří se zajímají 

o dohody o obchodní smlouvě. Další informace včetně fotodokumentace zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6da8d7ed-1bf3-4578-b564-

35fc57ec296b?OrgaId=cz00399  

BORU20170504002 

Ruská společnost vyrábí hydraulické zařízení, zařízení pro ropný průmysl a širokou škálu náhradních 

dílů. Společnost zaujímá vedoucí postavení na regionálním trhu. Společnost se zabývá zařízením 

založeném na vertikálním pohybu válce, brzdovými kotouči, výrobky používající omezovače a 

indikátory atd. Společnost je připravena pomoci při tvorbě dokumentů, školení, přepravě a instalaci 

(je-li to nutné). Technická dokumentace může být dodána v libovolném jazyce (na vyžádání zákazníka). 

Společnost má zájem o spolupráci s partnery z obchodních sektorů s cílem uzavřít dohodu o distribuční 

službě a dohodu o obchodní smlouvě. 

BOSK20160811001 

Slovenská společnost, která působí v oblasti maloobchodního prodeje svářecích zařízení, brusiva, 

řezných a ochranných prostředků a výroby elektrod pro bodové (odporové) svařování, hledá partnery, 

kteří rozvíjejí a rozšiřují svou činnost na domácím i zahraničním trhu. Preferované typy spolupráce jsou 

prostřednictvím dohody o obchodním zastoupení nebo dohody o distribučních službách. 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30aeda63-3f5a-4532-9357-2b3946670e54?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6da8d7ed-1bf3-4578-b564-35fc57ec296b?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6da8d7ed-1bf3-4578-b564-35fc57ec296b?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6da8d7ed-1bf3-4578-b564-35fc57ec296b?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a29adb6-749e-4b47-9f8c-d5068d50f396?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8359a692-1ddf-4f34-8a07-a3331222d964?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8359a692-1ddf-4f34-8a07-a3331222d964?OrgaId=cz00399


BOPL20170717001 

Polská společnost, která vznikla v roce 2010, nabízí ručně vyráběné včelí vosky. Čisté, zcela přírodní a 

neobsahující chemické přísady. Firma je připravena dodávat pod soukromou značkou dle dohody o 

výrobě. Rovněž hledají zahraniční zástupce v rámci dohody o obchodním zastoupení. V obou případech 

se firma zajímá o spolupráci s kosmetickými obchody, obchody s domácím vybavením, reklamními 

společnostmi a dodavateli. Více informací a fotodokumentace zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a37900ed-1bfa-480d-ab25-

23b33dc56671?OrgaId=cz00399  

 

Poptávky: 

 

BRAT20160804001 

Rakouská firma vyrábí ventilační díly a zabývá se zpracováním kovů. Hledá společnost zabývající se 

zpracováním kovů se zkušenostmi a vhodnými zdroji při zpracování plechů, respektive ve výrobě 

komponentů pro strojírenství. Dalším úkolem partnera by měl být nákup surovin. Společnost hledá 

partnera v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a v Rumunsku. Fotodokumentace zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/533ada75-0a51-4166-9ede-

f82bc1abe7de?OrgaId=cz00399  

BRLT20180223001 

Litevská společnost nabízí produkty týkající se kávy. Sortiment společnosti zahrnuje specializovanou 

kávu z celého světa. Nabídka služeb zahrnuje řešení balení a značek, pražení kávy atd. Společnost může 

také vytvořit identitu značky, koncepci a styl komunikace, realizaci výroby a řešení balení. Společnost 

nabízí řešení pro zpracování káv dle potřeb a rozpočtu zákazníka. V tuto chvíli firma hledá možnosti 

rozšíření podnikání a chtěla by rozšířit portfolio svých výrobků o vybavení pro výrobu a servírování 

kávy. Společnost také hledá vysoce kvalitní dodavatele zelené kávy a jedinečné čajové značky, které 

chtějí vstoupit na nový trh. Společnost hledá spolupráci v rámci dohody o distribučních službách. 

BRPL20170314001 

Polská firma byla v roce 2016 založena bývalým obchodním zástupcem nábytkářských společností. S 

využitím svých zkušeností a rozsáhlých kontaktů si firma založila vlastní síť klientů ve Skandinávii. 

Nejenže distribuují výrobky, ale vyrábějí také vlastní nábytek pro HoReCa. Společnost spolupracuje s 

firmami z Dánska a Švédska. Firma hledá výrobce stolů, židlí a jiného domácího nábytku. Dále se 

zajímají o nábytek pro komerční budovy, zejména pro HoReCa a maloobchod.  Společnost má zájem o 

dlouhodobé partnerství ve formě dohody o distribučních službách. Chtěli by spolupracovat s výrobci 

nábytku. Od partnera se očekává, že poskytne produkty v množství a kvalitě požadované polskou 

firmou. 

BRFR20170602001 

Francouzský podnik navrhuje, vyrábí a prodává inovativní konstrukční hru. Tato konstrukční hra je 

založena na kusech materiálu tvarovaného za tepla. Společnost hledá průmyslové partnery, kteří mají 

zkušenosti s tepelně tvarovanými výrobky složenými z tkaniny a pěny EVA (Ethylene-Vynil Acetate) k 

výrobě částí této nové hry. Francouzská společnost hledá partnery k uzavření výrobní smlouvy. 
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BRUK20171213001 

Britská společnost zabývající se automatizačními a řídicími systémy hledá subdodavatele v Polsku, 

Rumunsku, Bulharsku, České republice nebo Slovinsku. Partneři budou mít silné technické zázemí a 

budou muset předkládat koncepční návrhy v technických oblastech, jako je automatizace, montáž a 

testování zboží, mechanická manipulace a paletizace, návrh strojů, robotika, vybírání a umístění, 

průmyslový proces zvětšování a zlepšování. Partneři by měli mít zájem o průmysl 4.0. 

BRDE20170920002 

Společnost z Dolního Bavorska byla založena v roce 2002 a od té doby rozšířila své aktivity v oblasti 

interiérového designu. Specializuje se na tradiční dřevěný nábytek, individuálně vyráběný podle potřeb 

zákazníků. Vzhledem k tomu, že společnost roste ve všech třech sektorech, je již zapojena do 

přeshraničních činností. S nárůstem objednávek v divizi vestavěného nábytku, hledá společnost další 

výrobce v rámci dohody o výrobě. 

BRFI20170703002 

Finská společnost pro úpravu vody hledá surové chemikálie pro vlastní výrobní účely. Partneři hledají 

v Litvě, Polsku, České republice, Maďarsku nebo Rumunsku smlouvu o výrobě nebo subdodávce. 

Požadované surové chemikálie zahrnují MEG, MPG, amoniakální vodu 24,5%, kyselinu citrónovou, 

MEA, EDTA. Podrobné informace v angličtině zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9ac1803-d3bf-465e-b8f8-

1d460e4e4971?OrgaId=cz00399  

BRPL20180328001 

Polská společnost vznikla v roce 2015 v sídle firmy, která je jedním z největších polských výrobců 

motorů. Roky zkušeností s profesionálními službami zákazníkům umožňují společnosti udržovat si 

vysokou pozici na trhu. Již několik let společnost doplňuje nabídku prodeje náhradních dílů pro známé 

značky automobilů. Společnost nabízí širokou škálu produktů: náhradní díly pro automobily, vybavení 

pro autoservisy, náhradní díly pro údržbu a vysokozdvižné vozíky. Společnost chce rozšířit nabídku 

produktů. Proto hledají výrobce a dodavatele všech druhů náhradních dílů a příslušenství pro známé 

značky automobilů, kteří chtějí vstoupit na polský trh. Společnost nabízí mezinárodní dlouhodobou 

spolupráci ve formě dohody o distribuci. 

BRKR20170428001 

Korejská technologicky orientovaná společnost v oblasti řízení bezpečnosti elektrických zařízení by 

chtěla najít dodavatele, který by mohl dodávat snímače nebo části polovodičů. Jako prodejce s 

přidanou hodnotou očekává společnost zavedení produktů vyvinutých evropskými společnostmi na 

korejský trh včetně velkých společností, jako jsou Samsung, LG nebo Hyundai Motors. Snímač nebo 

jeho části by měly být použity k detekci objektů nebo životních znaků. Společnost nabízí dohodu o 

obchodním zastoupení nebo distribuční službě. Více informací zde: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c737689c-d5b9-452e-9a2b-

392a13edf2dd?OrgaId=cz00399  

BRSE20170613001 

Švédská společnost se zaměřením na návrh interiéru hledá výrobce skleněných lahví (součástky pro 

vlastní vázu). Společnost hledá výrobce s konkurenčními cenami a schopností splnit stanovené 

požadavky skleněných lahví. 
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