
Nabídky: 

 

 

BOHU20170816002 

Maďarský výrobce alternativních topných systémů nabízí své výrobky v Rumunsku, Slovensku, Srbsku 

a České republice. Firma vyrábí kotle s výkonem 20-800 Kwh. V případě zájmu zákazníka možnost 

libovolné úpravy (kaskádovitě). Zařízení jsou vhodná pro vytápění živočišných farem, zemědělských a 

industriálních oblastí, prostor místní samosprávy atd. Výrobce hledá distributory nebo obchodní 

zástupce pro vstup na další trhy v EU. 

BODE20161005001 

Německá společnost, která vyrábí vzduchové systémy a vysokotlaké nářadí pro potápění a sportovní 

střelbu, hledá partnera ve střední Evropě. Partnerství by mělo zahrnovat prodej výrobku a distribuční 

služby. K cílovým zemím patří Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Česká republika, Slovensko. 

Standardní produktový segment zahrnuje: 

- Menší vysokotlaké kompresory (200 bar, 70 l/min, střídavý motor: 1,5 kW -230 V/50 Hz) 

- Větší vysokotlaké kompresory (300 bar, 70 l/min, střídavý motor: 1,5 kW-230 V/50 Hz) 

- Industriální kompresory (300 bar, 90 l/min, 2,2 kW-230 V/50 Hz) 

BOUK20170830002 

Britský výrobce systémů na odstranění mastnot v kuchyni hledá distributory, kteří jsou schopni 

dodávat produkt do restaurací, supermarketů, hotelů a nezávislých zařízení na přípravu jídel. Cílové 

trhy jsou Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Švédsko. Výrobky jsou plně automatizované 

systémy pro odstraňování tuků a odkapávání. Kompaktní jednotky z nerezové oceli pohodlně 

zapadají do kuchyně a automaticky každodenně zachycují a odstraňují mastnotu. Fotodokumentace 

zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08781ddb-8371-4a94-911d-

8105ce28953f?OrgaId=cz00399  

BONL20180528001 

Holandská společnost byla založena v roce 1898 a je rodinnou společností. Tři generace vyvíjely barvu 

s nejvyššími možnými standardy. Společnost bere v úvahu udržitelnost svého produktu, proto nejsou 

tyto barvy škodlivé pro životní prostředí. Firma hledá distributory a obchodní zástupce ve Španělsku, 

Lotyšsku, Itálii, Rakousku a České republice. Specializují se především na malování dřeva a jsou lídrem 

na trhu v dřevozpracujícím průmyslu. Mají jedinečné výrobky pro vnější a vnitřní prvky a nabízejí 

širokou škálu průmyslových výrobků. Vysoko kvalitní nátěry někdy poskytují příležitost zaručit 

bezúdržbové lakování po dobu až deseti let. 

BOKR20170616001 

Jihokorejská společnost byla založena v roce 1997 a specializovala se na výrobu soustružnického 

válce pro brzdové kotouče. Po výrobě tohoto brzdového soustruhu úspěšně expandovala na 

domácím i zámořském trhu. Tato společnost nyní usiluje o rozšíření podnikání a očekává setkání s 

bulharskými, českými a polskými partnery, kteří jsou schopni představit produkt na evropském trhu v 

rámci dohody o distribučních službách. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0637401-1528-40b2-90df-cf2c1925b22b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4277b077-5ebd-4f38-9f9c-b163e5bbcb48?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08781ddb-8371-4a94-911d-8105ce28953f?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08781ddb-8371-4a94-911d-8105ce28953f?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08781ddb-8371-4a94-911d-8105ce28953f?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/388d60bf-7371-4b72-aff0-3126514fa9e5?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/698d4aaa-a452-44bf-ae60-e9a60a169218?OrgaId=cz00399


Poptávky: 

BRDE20180828001 

Německá společnost, která se specializuje na prodej, technické poradenství a vývoj produktů pro 

automobilový průmysl s odbornými znalostmi v oblasti odlitků, výkovků, obrábění a syntetických 

maziv, hledá výrobní partnery. Společnost disponuje více než 20ti letou mezinárodních zkušeností v 

oblasti prodeje a inženýrských službách pro dodavatele a pro zákazníky z oblasti automobilového 

průmyslu, zatupuje také dodavatele automobilového OEM 1. a 2. stupně. Požaduje výrobce 

konstrukcí sedadel, výlisků, syntetických dílů, pryže, velkých plastových dílů a dalších výrobků, kteří 

by měli zájem o trvalé zakázky.  

BRMK20180815001 

Makedonský výrobce vysoce kvalitních strojních součástí a nástrojů, který působí na makedonském 

trhu od roku 1997, hledá zahraniční dodavatele surovin pro výrobu kovů, prutů a profilů. Jejich 

výrobky se používají hlavně v automobilovém průmyslu, strojírenské výrobě (stroje a zařízení), balení, 

dopravě, užitkových vozidlech, farmaceutickém a zemědělském průmyslu. Více informací zde: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de27c1fb-579f-4a41-a26b-

8c865cbe3a93?OrgaId=cz00399  

BRPL20180910001 

Polský podnik založený v roce 2010, který se specializuje na distribuci spotřebních a potravinářských 

výrobků, chce rozšířit své portfolio o vonné svíčky. Společnost má zájem o svíčky v různých barvách, 

tvarech a vůních: stolní svíčky, kuželové svíčky, koule svíčky, stožárové svíčky, čtvercové svíčky a další. 

Nemá žádné specifické požadavky na tvar, barvu a vůni svíček.  Společnost se chce dohodnout o 

distribučních službách s výrobci vonných svíček. 

BRFI20171110001 

Finská společnost vyrábí, dováží a distribuuje textilní a designérské výrobky ve skandinávských 

zemích od roku 1990. Finská společnost má zvláštní zájem o nové dodavatele a výrobce čepic. 

Spolupráce, kterou hledají, jsou subdodavatelské dohody o partnerství s novými dodavateli oděvů z 

Francie, Řecka, Itálie, Portugalska, Španělska a České republiky. Finská společnost hledá spolupráci, 

která by mohla být: obchodní dohoda o zastoupení založená na provizi; dohoda o distribučních 

službách, ve které je finská společnost odpovědná za distribuci produktů svých partnerů na 

vybraných trzích; a smlouva o subdodavatelském partnerství, v níž finská společnost přiděluje část 

smlouvy společnostem, které mohou být dodavatelem zakázky. 

BRES20170404001 

Španělská společnost z oblasti informačních a komunikačních technologií vykupuje mobilní telefony 

(běžně používané). Tuto aktivitu provozuje již téměř deset let a nyní hledá mezinárodní partnery, 

kteří mohou poskytovat mobilní telefony, aby je španělská firma mohla obnovit nebo recyklovat. 

Požadovaný druh nebo partnerství je dohoda o obchodním zastoupení. 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0191184-4c2e-4e6e-86dc-b797d5f3bf0b?OrgaId=cz00399
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dfc4921-5f2e-43d5-8c43-46da8b9d09df?OrgaId=cz00399


BRRU20171221028 

Firma z Ruska, působící od roku 2013, se specializuje na chov a zpracování ryb. Společnost má zájem 

o nalezení partnera, který je schopen navrhnout a spravovat webové stránky v angličtině v rámci 

dohody o službách. Úkolem partnera je poskytnout společnosti informace o obsahu webu, aby se 

web stal úspěšným a zvýšil počty návštěv a nákupy na eshopu. Popis zakázky: navrhnout webové 

stránky s využitím dat poskytovaných společností; rozvíjet webové stránky a prezentovat je 

společnosti. 

BRIT20170317001 

Italská společnost vyvinula inovativní řadu zařízení, redukující vibrace motoru a kalibrující emise 

plynných proudů produkovaných spalovacími motory. 

Tyto funkce dokáží snížit spotřebu paliva jakéhokoliv motoru a v důsledku toho snížit škodlivé emise. 

Společnost hledá dlouhodobého partnera v zahraničí pro výrobní aktivity, který by mohl zařízení 

zlepšit a rozvinout. Zařízení firmy je vyrobeno z nerezové oceli (bez pohyblivých částí) a bez 

elektrických přípojek, takže nevyžaduje údržbu (s výjimkou paliv obsahujících žíravé látky a zařízení, 

která jsou jimi poháněna). Jako regulátor průtoku systém snižuje vibrace a rezonance, snižuje 

spotřebu paliva a zlepšuje průměrnou životnost motoru včetně jeho součástí. Zařízení mohou být 

jednoduše namontována ve vozidlech, člunech nebo elektrárnách, aniž by bylo nutné znovu sestavit 

celý motor. 

BRNL20180921001 

Holandský výrobce originálního vybavení, který vyrábí vakuové zvedací nástroje pro stavebnictví, 

hledá výrobce obráběných a svařovaných kovových dílů. Společnost má zájem o uzavření 

subdodavatelského, výrobního nebo outsourcingového partnerství. Společnost navrhuje díly pro 

vakuové zvedáky a hledá partnera, který tyto kovové součásti pily, vrtá nebo svaří. Partner by měl být 

schopen vyrábět díly v sérii 5 až 50 kusů. Holandská společnost preferuje partnery, kteří mohou tyto 

díly sestavit s elektrickými/pneumatickými součástmi, jako jsou čerpadla (dodávaná nizozemskou 

společností) do fungujícího stroje. Fotodokumentace zde: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/111b7a3c-1488-4d89-bf80-

c999a5173b06?OrgaId=cz00399  

BRDE20180712001 

Německá společnost, která vyrábí tepelně ochranné oděvy, hledá smluvní výrobní závod se sídlem ve 

střední a východní Evropě. Potenciální partner musí být specializován a certifikován na šití rukavic a 

ochranných oděvů.  Silné kožené šicí stroje výhodou. V rámci spolupráce je nabízena dohoda o 

výrobě. 

BRPL20180727001 

Polská společnost působící v oblasti distribuce pneumatik pro nákladní automobily, dodávky, 

zemědělské stroje a traktory by chtěla uzavřít dohody o spolupráci s novými výrobci/dodavateli 

těchto produktů v rámci dohod o distribučních službách. Společnost řídí svou nabídku především 

firmám působícím v automobilovém průmyslu a v dopravě, v průmyslu a zemědělství, které se 

zabývají prodejem pneumatik nebo potřebují spolehlivého a profesionálního dodavatele. 
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