
 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          
             
           

 

 

Nabídky: 

 

BOSK20190927001 
 
Slovenský výrobce nealkoholických nápojů vyrobených z přírodních surovin, jako jsou sypané čaje, byliny a koření, hledá 
zahraniční distributory střední velikosti se znalostí místních trhů zaměřených na tuto komoditu. Všechny nápoje jsou 
vyráběny ručně z vybraných vysoce kvalitních sypaných čajů, bylin, koření a představují alternativní nápoj pro trh bez 
použití barviv, umělých aromat nebo konzervačních látek. Všechny produkty jsou vyráběny z vysoce kvalitních 
přírodních surovin s ohledem udržitelný rozvoj a obaly jsou pouze z recyklovaných surovin.  
 
Firma již spolupracuje s různými maloobchodními řetězci a trhy na Slovensku a nyní hledá zkušeného distributora, který 
může firmě pomoci expandovat do maloobchodních řetězců, trhů v ČR. Po dohodě je společnost schopna vyrobit 300 
tisíc lahví nápojů.  
 
BOAT20190517001 
 
Rakouský výrobce vysoce kvalitních dřevěných okenních a dveřních hranolů specializující se na zpracování laminátového 
dřeva hledá zahraniční spolupráci s výrobcem dřevěných oken nebo dveří na základě dohody o subdodávkách. Partner 
by měl být zaměřen na výrobu, zpracování a dodávku vysoce kvalitních dřevěných okenních a dveřních hranolů. Všechny 
tyto výrobky mohou být vyráběny v různých tloušťkách, šířkách a délkách - podle přání a zájmů zákazníka. 
Tento malý a střední podnik se sídlem v západním Rakousku je znám pro svou tradici a vysokou kvalitu výrobků Díky 
své špičkové technice a více než 30 letům zkušeností na domácím i evropském trhu se společnost etablovala jako 
spolehlivý a ceněný výrobce dřevěných okenních a dveřních hranolů v Evropě. 
Každý rok zpracovává více než 13 000 m³ smrku, modřínu (evropského a sibiřského), dubu a jedle na dřevěné okenní a 
dveřní hranoly. Ideálním partnerem pro spolupráci je výrobce velkých oken, nejlépe průmyslová společnost, která 
vyrábí velká množství a má zájem o dlouhodobý obchodní vztah. Malé individuální objednávky jsou však také vítány. 
 
 
BOIT20190418001 
 
Italská potravinářská společnost s více než 30 letými zkušenostmi v oboru hledá spolupráci s cílem rozšířit portfolio 
svých zákazníků 
Má zájem o spolupráci s distributory a obchodními zástupci specializujícími se na lahůdky v oblasti nabídky autentických 
potravinářských výrobků. Chuť a kvalita jsou hlavními charakteristikami jejich výrobků.  
 
Firma dodává celou řadu místních potravin, jako jsou „Polenta“, „Gnocchi“ a „Frico“. 
Tradiční domácí recepty jsou založeny na využití maxima místních surovin. Potraviny jsou vhodné pro všechny věkové 
kategorie spotřebitelů, pro vegetariány i klienty alergické na lepek.  
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65513edf-08ff-4feb-a1fc-2bb792d4b157?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8f55a20-ca22-413b-b0f7-a0d2499845fe?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00b3bb1d-c57d-46bd-80c1-1af5b811ebeb?OrgaId=cz00399


 
 

 

 
BORO20190326001 
 
Rumunská stavební společnost specializací se na návrhy interiérů nabízí své služby pro subdodavatelské smlouvy se 
zahraničními společnostmi ze stejné oblasti činnosti. 
Společnost hledá zahraničního partnera ze stavebnictví, který má zájem o subdodavatelské služby, jako jsou: 
vypracování projektů, získání stavebního povolení; vypracování projektu technické realizace a studie proveditelnosti 
atd. Rumunská společnost nese odpovědnost za služby - zaručuje kvalitu služeb, spolehlivost a dodržení časového 
harmonogramu. Společnost má bohaté zkušenosti s projektováním stavebních projektů, kvalifikovaný multidisciplinární 
tým kreativních architektů, designérů a inženýrů. 
 
BOTR20180725001 
 
Turecký výrobce v odvětví zemědělských strojů, který se specializuje na výrobu krmných směsí, dojících strojů, parních 
strojů, vypouštěcích pluhů, vodních misek, lahví na krmení zvířat, mlýnků na krmení krmiv a příslušenství zemědělských 
strojů, hledá distributory a obchodní zástupce. Zkušený partner v oboru bude mít možnost vyrábět zemědělské stroje 
dle požadavků zákazníka. 
 
BOAL20190328001 
 
Společnost se sídlem v Tiraně, Albánie specializující se na výrobu hliníkových a skleněných dveří a oken, hledá zapojení 
průmyslových malých a středních podniků do dohody o distribučních službách Sortimentem společnosti jsou skleněné 
sprchové kouty, dveře a okna, skleněné fasády a další skleněné výrobky. Materiály jsou dováženy z Itálie a ošetřovány 
v jejích hlavních provozovnách. Tímto způsobem společnost nabízí vysoce kvalitní produkty.  
Více informací a fotodokumentace zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/64742521-93f3-
470d-92ea-01eacb028295?OrgaId=cz00399 
 
 
 

Poptávky: 

 
BRDE20181107002 
 
Německá společnost působící jako dodavatel v automobilovém průmyslu v oboru kovoobrábění hledá společnost pro 
zajištění procesu lakování. Tento obchodní partner by měl zajistit katodické potahování (známé jako CDP nebo KTL) a / 
nebo cín-niklový povlak. Upřednostňováno je dlouhodobé partnerství prostřednictvím subdodávek nebo outsourcingu. 
 

BRSE20190129001 
 
Švédská firma vyrábějící pokročilé technologie obrábění pro letecký průmysl hledá cenově výhodného dodavatele 
(výrobce) malých až těžkých (20-8500 kg) odlitků z šedé litiny. Společnost exportuje své výrobky do USA a Evropy a je 
v současné době rozšiřuje svou výrobu. 
Dodavatel by měl mít certifikovaný systém řízení a schopnost předběžného obrábění a konečného obrábění vyrobených 
odlitků. Obchodní partner vyrábějící odlitky v rozsahu od 10 do 100 kusů by měl spolupracovat na základě 
subdodavatelské dohody. 
Hledaná partnerská společnost by měla mít dobré logistické umístění s ohledem na vývoz do Švédska. Také jednotkové 
výrobní náklady by měly být na konkurenční úrovni. Potenciální partner by měl již mít v současné realizované i jiné 
vývozní aktivity. 
Fotodokumentace zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55af5c2e-a688-469c-8261-
084b1999e8d6?OrgaId=cz00399 
 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d520bb44-d476-4a1c-a396-00b275b645ac?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a215612d-c1de-4b55-ad5d-034bf2aff4c9?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/64742521-93f3-470d-92ea-01eacb028295?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/64742521-93f3-470d-92ea-01eacb028295?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/64742521-93f3-470d-92ea-01eacb028295?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb9bcf3d-6bb3-4a21-9e13-76e241835ab6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55af5c2e-a688-469c-8261-084b1999e8d6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55af5c2e-a688-469c-8261-084b1999e8d6?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55af5c2e-a688-469c-8261-084b1999e8d6?OrgaId=cz00399


 
 

 

 
BRFR20190926001  
 
Francouzská společnost vyrábí vlastní designový nábytek pro knihovny a prostory veřejného sektoru, vyrobený z kovu, 
dřeva a plastu. Výroba probíhá s ohledem na zásady ochrany životního prostředí a udržitelný rozvoj. Firma hledá 
partnera pro zajištění subdodávek, který by měl být schopen vyrobit opěradla, sedadla a skořepiny pro židle z bukové 
překližky v rozměrech, tvarech a tloušťkách odpovídajících technickým specifikacím. Tyto dřevěné části jsou pak určeny 
k finální montáži židlí ve Francii, odkud bude následně odeslán koncovým zákazníkům. Potenciální partner by měl být 
schopen zajistit i lakování výše uvedených součástí.  
 

BRDK20190520001 
 
Slavný dánský designér lamp hledá partnera pro dlouhodobý strategický vývoj, výrobu a montáž svých výrobků. 
  
Dánská společnost je globální značkou dekorativních a architektonických produktů osvětlení interiéru a exteriéru, které 
jsou navrženy známými dánskými designéry. V současné době optimalizují svůj dodavatelský řetězec a hledají 
strategického dlouhodobého výrobního partnera z východní Evropy (Česko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, 
Slovensko), který zajistí výrobu a montáž produktů LED osvětlení navržených dánskou společností. 
 
Četné designový výrobky, které zahrnují vše od malých stolních lamp po velké pouliční lampy, jsou vyrobeny z kovu a 
skla a funkce i design lamp jsou přizpůsobeny tak, aby odrážely a podporovaly rytmus přirozeného světla. Sítě jsou 
obvykle vyrobeny z nerezové oceli, potaženého kovu, chromu, mědi a mosazi s bílým nebo případně barevným sklem. 
 
Společnost chce udržet pověstnou kvalitu svých výrobků a vyžaduje proto 100% odhodlání k dodržení špičkové kvality 
a hledá partnera se silným citem pro detail. Plánovaná spolupráce bude probíhat na základě dohody o výrobě. Od 
potenciálního partnera se zároveň očekává, že zajistí i potřebné materiály, které dánská společnost nedodá. 
 
Velikost objednávek bude záviset na konkrétní skupině produktů a nelze ji v této fázi specifikovat, ale protože 
společnost je v této oblasti jednou z největších na světě, může partner očekávat přiměřeně velké množství. 
 
BRNL20190702001 
 
Nizozemská agentura pro prodej a marketing hledá výrobce „šumících bomb“ do koupele 
Tyto šumící koule budou použity jako propagační předmět. Společnost hledá partnera spolupracujícího na základě 
dodavatelské smlouvy. Cílovou skupinou pro tento výrobek jsou primárně ženy pracující na pozicích jako např. 
sekretářka, marketingová manažerka, HR manažerka apod. Potenciální partner by měl mít zkušenosti s výrobou 
podobných výrobků z oblasti kosmetiky. Výrobek (koupelové šumící bomby) by měl být vyroben pouze z přírodních 
přísad a neměl by být testován na zvířatech. U některých sérií bude v průběhu výroby požadováno vložení malých 
dárkových předmětů do výrobku.  
 
BRFR20190920001 
 
Francouzský obchodní zástupce hledá výrobce suvenýrů, jako jsou plyšové hračky, klíčenky, ozdobné šperky, magnety, 
sněhové koule, trička, domácí povlečení, předměty pro interiérový design atd. Na základě zvířecích a horských témat. 
Obchodní zástupce také hledá přírodní polodrahokamy (jako je ametyst, akvamarín, křemen atd.), které lze volně 
prodávat nebo prodávat jako ozdobné šperky. 
Obchodní zástupce nabízí pouze smlouvu o prodejní agentuře na základě provize (bez smlouvy o distribuci). 
Více informací zde: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a78dbb3d-d14d-449a-aaee-
024d1bcbe6e2?OrgaId=cz00399 
 
 
 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/774847d5-31e6-40fc-97d2-2d945772c525?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4e2370c-171b-4a73-b850-fb50b49fc982?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/186c0733-0e38-414b-aa1e-7d118d83eb62?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a78dbb3d-d14d-449a-aaee-024d1bcbe6e2?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a78dbb3d-d14d-449a-aaee-024d1bcbe6e2?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a78dbb3d-d14d-449a-aaee-024d1bcbe6e2?OrgaId=cz00399


 
 

 

 
BRPL20191209001 
 
Polská společnost působící jako obchodní zástupce se specializuje na uvádění všech druhů výrobků na domácí trh a 
umožnění jejich prodeje. Kromě toho poskytuje širokou škálu služeb zaměřených na rozvoj prodeje a rozšíření trhu 
prostřednictvím marketingových a vývojových projektů. Firma nabízí služby zprostředkování prodeje, služby 
zákazníkům a celou škálu služeb v oblasti vývoje trhu a produktů na polském trhu. Společnost má širokou škálu kontaktů 
na velkoobchodníky a přístup k elektronickým obchodním platformám a je schopna poskytovat služby marketingových, 
finančních, dopravních a právních odborníků. 
Společnost nabízí pomoc při vytváření a implementaci nových strategií uvádění produktů na polský trh, zastupování 
klientů, oslovování zákazníků, řízení zákaznických služeb, přípravu a vedení vyjednávání jménem svých klientů, 
zprostředkovatelské služby, organizace místních úřadů a prodejní struktury, tvorba a implementace marketingových 
strategií, podpora logistických, celních a právních procesů. Společnost se zaměřuje na kategorie spojené s přímým a 
nepřímým prodejem a jejich hlavním zájmem je rozvoj trhu s průmyslovými produkty a řešeními z takových odvětví, 
jako jsou automobilový průmysl, offshore, high-tech, farmacie atd. 
Společnost je ochotna jednat jako obchodní agentura pro zahraniční společnosti se zájmem o vstup na polský trh. 
 
 
BRRO20190122001 
 
Rumunská společnost nabízí projekční a prováděcí služby pro elektroinstalace, solární systémy, topení, plyn a sanitární 
zařízení. Společnost má zkušený personál a je držitelem všech zákonných povolení k poskytování vysoce kvalitních 
služeb. Společnost se těší dobré pověsti na trhu jako důvěryhodný partner díky serióznosti a profesionalitě svých služeb. 
To vedlo k neustálému zvyšování portfolia klientů, které v současné době zahrnuje jednotlivce a právnické osoby po 
celé Transylvánii. Rumunská firma nabízí služby pro průmyslové, bytové a administrativní budovy. Vzhledem k rozvojové 
strategii společnosti a pozitivnímu vývoji solárních panelů v Rumunsku má společnost zájem stát se distributorem 
fotovoltaických a termálních solárních panelů. Společnost tak hledá obchodní partnery, výrobce nebo distributory k 
uzavření dohod o distribučních službách. 
 
 
BRIT20200128001 
 
Italská společnost má více než 30 let zkušeností jako distributor zdravotnických prostředků. Jeho hlavními klienty jsou 
veřejné národní nemocnice a soukromé kliniky se solidním vztahem k lékařským odborníkům. Firma hledá průmyslová 
odvětví vyrábějící jednorázová, implantovatelná, nositelná a přenosná zdravotnická zařízení s označením CE. Nabízí své 
distribuční služby pro zahraniční partnery na italském trhu. 
Firma se začala zaměřovat na kardiochirurgii a otorinolaryngologii již v roce 2004 a dosáhla obratu 2bil Euro a za 
otorinolaryngologii téměř 3bil Euro. 
Nabízí své distribuční služby pro zahraniční partnery na italském trhu. 
 
BRDE20200220001 
 
Německá společnost byla založena v roce 1996 a od té doby se specializuje na distribuci různých zařízení na výrobu 
elektroniky. Společnost chce rozšířit své stávající produktové portfolio, které zahrnuje např. Programovací systémy IC 
(integrované obvody), systémy a materiály pásek a cívek, testovací systémy pro desky plošných spojů (desky s plošnými 
spoji) a další. Dodávané produkty by mohly být např. kamerové systémy, mikroskopy atd.  
Kromě prodeje poskytuje společnost také související servis a podporu veškerého prodávaného zařízení, protože důraz 
je vždy kladen na spokojenost zákazníka. Společnost prodává průmyslové výrobky pouze podnikovým zákazníkům 
(B2B), nikoli spotřebitelům. Těžištěm trhu je Evropa se zvláštním zaměřením na Německo, Rakousko a Švýcarsko; 
existují také partnerství s distributorovými společnostmi v jiných evropských zemích. Německá společnost hledá 
výrobce, kteří hledají spolehlivého a dlouhodobého distribučního partnera. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d10c7e3a-0aab-4009-b94e-06fbd7725598?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/8af64528-4b77-4b99-b49e-0967a6ea37be?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec610a1e-8f09-479e-ab39-0975cf6e3ef3?OrgaId=cz00399

