
 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          
             
           

 

 

Nabídky: 

 

BORS20180126001 

Srbský výrobce zdravých svačinek, nabízí dětem občerstvení na bázi cereálií. Tyto svačinky jsou vyrobeny z vybraných 
speciálních přísad s nízkým obsahem uhlohydrátů a bez lepku. U každé svačinky je k dispozici online hra a každé balení 
obsahuje zajímavou hračku s QR kódem, která umožňuje hráči získat body v jedné ze čtyř online vzdělávacích her 
vyvinutých pro telefony se systémy Android a iOS. Hračky jsou navrženy tak, aby jejich sestava rozvíjela motorické 
dovednosti dětí. Cílem firmy je rozšířit produkci v zahraničí.  

Více informací, včetně fotodokumentace, naleznete zde: 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f9259a0-bbd0-401d-9ea5-
1e3c5b4d9027?OrgaId=cz00399 
 

 
BORU20200113018 

Ruská společnost specializující se na výrobu různých typů výtahů (dieselové, elektrické a kompaktní dobíjecí) nabízí 
výtahy pro účely stavebních prací a ve skladech. Společnost má vlastní konstrukční kalendář a výroba zahrnuje celý 
cyklus od formování dílů až po kompletní montáž. Tato společnost hledá nové zákazníky na základě smluv o 
distribučních službách.  
 

 
BOPL20181204002 

Polská společnost se 17letou tradicí vyrábějící zdravotnické prostředky z plastů (v rotační vstřikovací technice) a gumy 
(v lisech), je přední společností na polském trhu. Sortiment společnosti zahrnuje: lékařské žárovky, gumové lékařské 
výrobky, inhalátory a příslušenství, výrobky pro matku a dítě atd. Výrobce nabízí dohody o výrobě nebo subdodávkách.  

Fotodokumentace zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f46f5d8-ba07-4f75-991b-
11968a6a570b?OrgaId=cz00399 
 

 
BODE20180719001 

Německý výrobce, který pracuje na vývoji vysoce sofistikovaných produktových řešení v oblasti ambulantní 
elektroterapie a biofeedbackového vybavení, hledá mezinárodní distributory pro svůj nový produkt, který by zlepšil 
senzomotorické schopnosti ruky při rehabilitaci po poškození mozku a jiných vzácných neurologických onemocněních. 
Jedná se o klinicky testovaný a schválený produkt podle evropské směrnice o zdravotních prostředcích. Účinnost a 
bezpečnost této terapie byla prokázána v klinických studiích. Společnost již distribuuje v Německu, Švýcarsku, Polsku a 
Velké Británii. Tato společnost hledá další mezinárodní distributory, ti by měli být aktivní v neurologickém/neuro -
rehabilitačním/neurovědním sektoru.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f9259a0-bbd0-401d-9ea5-1e3c5b4d9027?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f9259a0-bbd0-401d-9ea5-1e3c5b4d9027?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f9259a0-bbd0-401d-9ea5-1e3c5b4d9027?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fba9a14-b5be-4c42-9428-18fe0f3a8308?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f46f5d8-ba07-4f75-991b-11968a6a570b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f46f5d8-ba07-4f75-991b-11968a6a570b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f46f5d8-ba07-4f75-991b-11968a6a570b?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e184460-1316-466e-bc11-0ed8b8750381?OrgaId=cz00399


 
 

 

 
BOBG20200127001 
 
Bulharský producent organické aronie hledá obchodní zástupce a distributory se zvláštním zaměřením na ekologické a 
organické produkty po celém světě. Společnost se zaměřuje na pěstování aronie a produkcí ekologických produktů 
z této plodiny (šťáva, víno, prášek, sušená aronie apod.). Společnost má partnery v mnoha zemích (Japonsko, Austrálie, 
Kambodža, Malajsie, Švédsko, Lucembursko, Izrael, Kypr, Slovensko, Rumunsko, Vietnam). Obvyklou praxí společnosti 
je mít pouze jednoho distributora s výhradními právy v dané zemi. Společnost pomůže svým novým partnerům 
s propagací produktů.  
 

Poptávky: 

 
BRHU20180911001 
Maďarský gastro startup hledá výrobce, kteří vyrábějí speciální složky potravin zejména v Německu, severní Itálii a 
Rakousku. Společnost by chtěla rozšířit své portfolio o malé a střední podniky, které chtějí mít snadný přístup na online 
B2B trh, a dodávat své výrobky šéfkuchařům restaurací. Startup spojuje speciální, vysoce kvalitní výrobce potravin a 
chtěl by spolupracovat se společnostmi vyrábějící vysoce kvalitní potraviny a přísady, kterými jsou místní farmáři nebo 
menší výrobci.  

Více informací naleznete zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23de6d21-57fe-410d-af01-
057e5532460e?OrgaId=cz00399 
 
 
BRIT20200128001 
 
Italský distributor zdravotnických prostředků s více než 30 letou zkušeností hledá průmyslová odvětví vyrábějící 
jednorázová, implantovatelná, nositelná a přenosná zdravotnická zařízení s označením CE. Hlavními klienty společnosti 
jsou veřejné národní nemocnice a soukromé kliniky. Firma nabízí své distribuční služby pro zahraniční partnery na 
italském trhu.  
 
Více informací naleznete zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8af64528-4b77-4b99-b49e-
0967a6ea37be?OrgaId=cz00399 
 
 
BRRO20190122001 
 
Rumunská společnost má zájem stát se distributorem fotovoltaických a tepelných solárních panelů. Společnost 
v současné době nabízí projekční a instalační služby pro solární systémy a další typy elektrických instalací. Firma nabízí 
služby pro průmyslové a bytové budovy a služby pro administrativní budovy. Potenciálními partnery jsou výrobci a 
velkoobchodníci solárních panelů. Spolupráce bude založena na dohodě o distribučních službách.  
 
BRDE20190225001 
 
Německý výrobce malých mobilních kontejnerů pro přepravu jezdeckého vybavení hledá dovozce a distributory s jistou 
tradicí a zkušenostmi v oboru v Japonsku, Rusku, na Ukrajině a v USA. Mobilní kontejner je vyroben z hliníku a nerezové 
oceli a je chráněn proti korozi, lze jej přepravovat v průměrném kombi, jelikož je sklopný na polovinu.  
 
BRDE20190206001 
 
Německá obchodní agentura hledá výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu, automatizační technologii a 
podobných odvětvích, aby uzavřela smlouvu o obchodním zastoupení s cílem posílit své postavení na trhu. Firma má 
partnery v Nizozemsku, Itálii a Francii. Firma poptává výrobce odlitků, lisovacích dílů, ohýbaných trubek a profilů, filtrů 
a motorů, systémových integrátorů automatizačních technologií, výrobců komponentů automatizace, výrobců 
robotických hardwarů a vývojářů robotických softwarů.  
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7deb3f32-a666-4ce2-958c-0cde28ca85ac?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23de6d21-57fe-410d-af01-057e5532460e?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23de6d21-57fe-410d-af01-057e5532460e?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23de6d21-57fe-410d-af01-057e5532460e?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8af64528-4b77-4b99-b49e-0967a6ea37be?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8af64528-4b77-4b99-b49e-0967a6ea37be?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8af64528-4b77-4b99-b49e-0967a6ea37be?OrgaId=cz00399
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/02df6e5d-c6d4-4c71-a563-1e420c6575d1?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f098d8d5-6255-4cf2-913d-2198832eeded?OrgaId=cz00399


 
 

 

BRFR20190322001 
 
Francouzská společnost působící v oblasti elektrických motorů a generátorů hledá subdodavatele ve stejném odvětví 
v Evropě. Tato společnost přizpůsobuje produkty s různými možnostmi nastavení požadavkům zákazníků a chtěla by 
rozšířit své odborné znalosti v oblastech elektromagnetismu, tepelných aspektů, výkonové elektroniky, řízení, 
mechaniky pevných látek a tekutin, integrace systému a obecné elektrotechniky.  
 
Fotodokumentaci naleznete zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f341fde-7a52-4105-
9aaf-560ae73c2ee6?OrgaId=cz00399 
 
BRDE20200122001 
 
Berlínský startup nabízí platformu, která spojí lidi, kteří uvažují o změně své profese a chtějí zjistit, zda opravdu chtějí 
změnit své zaměstnání skrze zahraniční pracovní zkušenost v lokální autentické výrobě. Startup hledá místní výrobce, 
kteří si chtějí vydělat nějaké peníze navíc a jsou ochotni předávat své znalosti. Předpokládaná spolupráce je na základě 
dohody o poskytování služeb. Místní výrobce by měl být ochoten přijmout hostujícího pracovníka na dobu jednoho 
měsíce. Tento výrobce bude vyplacen skrze hostujícího pracovníka.  
 
Více informací naleznete zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8284979f-a82a-41fc-a8dc-
748f1a3cf00a?OrgaId=cz00399 
 
BRPL20200117002 
 
Polská společnost specializující se na výrobu vysoce kvalitního regionálního masa ze severovýchodního Polska hledá 
dodavatele různých koření a kořenících směsí pro maso. Společnost má zkušenosti s výrobou za studena vařeného masa 
pro známé maloobchodní řetězce pod vlastní značkou. Společnost hledá partnery, kteří by chtěli zahájit dlouhodobá 
partnerství na základě dodavatelských dohod.  
 
Více informací naleznete zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c06872b-e73d-465a-b6a7-
c340deae36f0?OrgaId=cz00399 
 
 
BRPL20180620002 

Polská společnost, která působí v oblasti koupelnového nábytku a bytového vybavení téměř 10 let, hledá dodavatele 
nových materiálů (jiných než konglomerátu nebo pevného povrchu), které by bylo možné použít k výrobě produktů. 
Firma se specializuje na výrobu sanitární keramiky a zajímá se o smlouvu o výrobě.  

 
BRFI20190207001 

Finská společnost, která funguje na trhu již více než 25 let, se specializuje na prodej brusných a řezných kotoučů, pásů, 
vrtáků apod. Hledá dodavatele, výrobce nebo velkoobchodníky podobných a doplňkových produktů v Polsku, České 
republice, Maďarsku, Rumunsku a Lotyšsku na základě dohody o distribučních službách, smlouvy o obchodním 
zastoupení nebo výrobní smlouvy.  

Fotodokumentaci naleznete zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a54f13f-e60b-4528-
9a1f-96e6671873f5?OrgaId=cz00399 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f341fde-7a52-4105-9aaf-560ae73c2ee6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f341fde-7a52-4105-9aaf-560ae73c2ee6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f341fde-7a52-4105-9aaf-560ae73c2ee6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8284979f-a82a-41fc-a8dc-748f1a3cf00a?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8284979f-a82a-41fc-a8dc-748f1a3cf00a?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8284979f-a82a-41fc-a8dc-748f1a3cf00a?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c06872b-e73d-465a-b6a7-c340deae36f0?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c06872b-e73d-465a-b6a7-c340deae36f0?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c06872b-e73d-465a-b6a7-c340deae36f0?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/566f1148-de5b-48bf-9d88-b7752f8666c5?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a54f13f-e60b-4528-9a1f-96e6671873f5?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a54f13f-e60b-4528-9a1f-96e6671873f5?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a54f13f-e60b-4528-9a1f-96e6671873f5?OrgaId=cz00399

