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Z databáze nabídek a poptávek pro Vás vybíráme to nejzajímavější. Vy sami si můžete také vhodné 
poptávky vyhledávat ZDE. Nově si můžete v databázi vytvořit účet a díky přesně definovaným 
kritériím Vám budou generovány jen ty profily firem, které Vás opravdu zajímají. Více informací 
ZDE.  

 

Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám Vám rádi poskytneme: 

e-mail: drholcova@rhkbrno.cz, tel.: 532 194 932, Magda Drholcová. 

 

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na 
základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 

 
BRNL20170113001 
Elektronický displej 
Nizozemská společnost hledá vývojáře a výrobce elektronických displejů s dotykovým řešením, 
který je schopen vyvíjet a vyrábět požadované rozměry tohoto specifického displeje. Použité 
technologie jsou otevřeny k diskusi, ale může být TFT (Thin Film Transistor), OLED (Organic Light-
Emitting Diode), E-Paper (elektronická kniha) nebo jakékoliv jiné technologie. Je důležité, aby 
použité technologie splňovaly specifické rozměry a ostatní parametry. 
 
BRUK20170213002 
Plastové láhve a sklenice 
Britská společnost hledá výrobce plastových láhví a sklenic. Jedná se o zakázkovou výrobu na 
základě jejich koncepce technologie a duševního vlastnictví. 
 
BRPL20170215002 
Zmražené ryby 
Polská firma hledá dodavatele zmražených filetů z lososa. 
 
BRRO20161205002 
Papírnictví 
Rumunský prodejce knih, dárkového zboží, vzdělávacího a kancelářského zboží, usiluje o nové 
zahraniční výrobky pro rozšíření své nabídky. Zájem o nové dodavatele. 
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BRUK20170201001 
Postýlka 
Anglický vynálezce inovativní postýlky hledá výrobního partnera s odbornými znalostmi a 
technologií nejprve na výrobu prototypu postýlky a pak jít do plné výroby. Design a specifikace 
budou poskytnuty. Požadovaný materiál: hliníková trubka, ocelová prášková barva, síťovina a 
bavlna na obložení, vstřikováním ABS (Butadienstyrenový styren) a části PP (polypropylen), dřevo 
(MDF nebo kompozitní deska). Ideální by bylo najít továrnu, která může pracovat s měkkými 
tkaninami vč. zámečnických prací.  
 
BRSI20170113001 
Čaj 
Slovinská společnost, specializující se na zpracování čaje a kávy, hledá dodavatele různých vysoce 
kvalitní složek/ingrediencí čaje. 
 
BRRU20170126001 
Náhradní díly 
Ruský výrobce jednotlivých náprav přívěsů hledá dodavatele náhradních dílů. 
Zájem o spolupráci s MSP - výrobce náhradních dílů a další automobilové techniky; včasné dodání 
vysoce kvalitních produktů na dlouhodobé bázi. Zájem o pravidelný nákup až 700 kvalitních kusů za 
měsíc. Ruská firma hradí poplatky za dopravu. 
 
BRAT20170214001 
Kabelky 
Rakouská módní značka hledá výrobního partnera pro výrobu módních kabelek a doplňků 
z průmyslového PVC a zbytků plachet. 
 
BRFR20170215001 
Nábytkové kování 
Francouzská firma hledá nové dodavatele předmětů a montážního kování pro interiérový nábytek. 
Jedná se o položky jako jsou závěsy, šrouby, kliky a další produkty vyrobené z různých surovin, 
nátěrů, stylů a barev (železo, nikl, plast, zinek, chrom, hliník, mosaz / matný, leštěný, kartáčovaný, 
atd.) Produkty mohou být volně ložené nebo balené. Společnost pak může přizpůsobit balení v 
souladu s potřebami zákazníků. 
 
BRUK20170213001 
Slévárenství 
Britská společnost hledá slévárny nebo hutě pro přípravu pájkové slitiny a výrobu pevných/tuhých 
drátů v rámci dohody o výrobě. Počáteční množství bude přibližně 10-50 kg v jedné dodávce, 
následně pak dojde ke zvýšení objemu. 
 
BRSI20170116001 
Obaly a balící služby 
Slovinská obchodní společnost hledá dodavatele obalů a balících služeb. 
Distributor různých značek v potravinářském průmyslu, jako jsou směsi ořechů, sušeného ovoce a 
lupínky. Společnost hledá poskytovatele obalů a spolupráci v oblasti balení svých výrobků do 
uzavřených plastových sáčků (Doy-pack balicí sáček) tak, aby stál vzpřímeně se zapínáním na zip. 
 
BRFR20170201001 
Bio hnojiva 
Francouzský podnik hledá nové dodavatele bio hnojiv využitých v zemědělství pro zlepšení růstu 
rostlin (produkce obilovin, zahradnictví, vinice, zeleniny nebo zelených ploch). Dohoda o 
distribučních službách. 
 
BRSI20170113002 
Sušené plody 
Slovinský obchodník hledá dodavatele ořechů, sušeného ovoce, fazolí, chipsů a jiných druhů 
občerstvení.  
 
 
 



 
 
BRDK20170209001 
Figurky 
Dánský designér hledá výrobce dekorativních dřevěných figurek ve tvaru zvířat (pes, králík, prase, 
kočka, myš, liška, medvěd, býk, kůň a papoušek). Hledají výrobce, kteří mají přístup k CNC strojům 
a pracují s vysoce kvalitním tvrdým dřevem. Nutné zkušenosti potřebné k výrobě dosti malých 
částí/detailů. Jedná se o vysoce hodnotné dekorativní předměty. 
Tyto figurky jsou v současné době provedeny v Dánsku, ale z důvodů efektivnosti nákladů, dávají 
přednost evropským výrobcům. 
 
BRRU20170124002 
Minerální voda 
Ruský distributor minerální pitné vody hledá dodavatele kvalitní minerální vody.  
Objem balení napájení z jednoho zásobníku 40 tun nebo více. 
 
BRDE20170206001 
Šití 
Německý módní návrhář hledá výrobce pro řezání, šití a ořezávání oděvů (košile, džíny, bundy, 
kabáty…).  
 
 
 

Zveřejněte si i Vy svůj firemní profil v evropské databázi zdarma! 
Vyplňte kooperační profil v angličtině a zašlete jej na martinkova@rhkbrno.cz. Pokud Váš profil 
zaujme některou z firem, osloví nejdříve nás, jako vašeho partnera, a my Vám následně předáme 
její kontaktní údaje. 

 
 

AKTUÁLNÍ AKCE 2017 
 
 
 
O Japonsku 
Série bezplatných webinářů, prostřednictvím kterých získají zájemci v únoru a březnu 2017 
praktické informace ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Dejte hlavy dohromady 
Zúčastněte se druhého ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Součástí doprovodného programu 
bude v Brně také bezplatná kooperační burza "Parthers4Innovation" s možností předem 
připravených schůzek, která proběhnou 1. března 2017. Další podrobnosti ZDE 
 
Jednání v Londýně 
Využijte šance na předem domluvená jednání s obchodními, technologickými a výzkumnými 
partnery za jeden den během mezinárodního veletrhu Ecobuild v londýnském ExCelu 8. března 
2017. Další podrobnosti ZDE 
 
Konzultace německého práva 
Dne 7. března 2017 se koná v sídle RHK Brno pravidelný konzultační den německého práva. Další 
podrobnosti ZDE 
 
SME Instrument - jak připravit úspěšnou žádost 
Na workshopu k SME Instrumentu 22. března 2017 v Brně budou účastníci mít možnost dozvědět 
se něco o tomto programu, jak z perspektivy hodnotitelů, tak i úspěšných firem. Odpoledne si navíc 
mohou dohodnout přímo konzultaci svého projektového záměru. Další podrobnosti ZDE 
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Smlouvy v mezinárodním obchodě 
Prakticky zaměřený seminář určený pro všechny, kteří se zabývají zahraničním obchodem. 30. 
března 2017 se v Brně dozvíte více o tématech důležitých pro správné právní nastavení “exportních 
kontraktů”, tedy zejména smluv o koupi zboží nebo smluv o dílo s mezinárodním prvkem. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Získejte nové technologie první 
Německý veletrh HANNOVER MESSE, který se koná 24. - 28. dubna 2017, je největší světová 
průmyslová výstava a globální hotspot průmyslu 4.0 a digitalizace výroby. Další podrobnosti ZDE 
 
B2B Software Days  
Během 25. - 26. dubna 2017 proběhne ve Vídni 4. ročník akce s tématem „The Future of Digital 
Business“, která se zaměřuje na společnosti z oblasti digitalizace a výzkumné a vývojové instituce z 
celého světa. Cílem je výměna informací, odborných znalostí a především navázání přímých 
obchodních kontaktů. Další podrobnosti ZDE 
 
AgroB2B@NSFair  

Mezinárodní zemědělský veletrh v Novi Sadu je nejvýznamnější zemědělsko-obchodní událostí 

Srbska, západního Balkánu a jihovýchodní Evropy. Jeho součástí je 15. května 2017 také kontaktní 

setkání firem pod výše uvedeným názvem. Další podrobnosti ZDE 

 
Obchod s Čínou bez rizika 
Máte zajímavý produkt? Už jste se etablovali na českém, slovenském a snad také evropském trhu? 
Chcete se dozvědět víc o čínské mentalitě? Možná pro Vás může být Čína zajímavou exportní 
příležitostí, více zjistíte na semináři 17. května 2017 v Brně. Další podrobnosti ZDE 
 
Budoucnost stavebnictví 2017 
Zúčastněte se konference, kontaktních jednání firem a exkurze s názvem “THE FUTURE OF 
BUILDING“ 17.-18. května 2017 ve Vídni. Podělte se o svá řešení, služby a produkty s národními a 
mezinárodními partnery. Další podrobnosti ZDE 
 
Výroba světové úrovně 
Jak zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu! Pětidenní tréninková mise v Japonsku 26. - 30. 
června 2017 poskytuje hloubkovou analýzu metodiky japonské výroby. Další podrobnosti ZDE 
 
IPR SME HELPDESK 
Využijte bezplatné nástroje pro správu Vašich práv duševního vlastnictví a řízení rizik ve vztahu k 
Číně, Latinské Americe a jihovýchodní Asii, které nabízí praktické, objektivní a faktické informace. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Průvodce podnikáním v Evropě 
Internetový portál "Vaše Evropa" nabízí praktické informace o životě a podnikání v Evropské unii. 
Další podrobnosti ZDE 
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