ZPRAVODAJ ZAHRANIČNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ

ČÍSLO 8/2017

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.

BOHU20161006003
Antény
Maďarský výrobce telekomunikačních antén z Györu nabízí vysoce kvalitní vývoj a výrobu široké škály antén objev v 5G technologiích. (materiály na vyžádání u horakova@rhkbrno.cz )
BOPL20161208007
Zdravotnické pomůcky
Polský výrobce medicínských pomůcek usnadňujících život nemocným a postiženým hledá distributory a
obchodní zástupce. Jedná se výrobky: speciální matrace proti proleženinám, sedací polštáře, spací polštáře,
ložní podložky a rehabilitační zařízení s využitím nejnovějších dostupných technologií. Společnost usiluje o
zahraniční distributory nebo prodejce/obchodníky se zkušenostmi v distribuci obdobných výrobků.
BOPL20161214001
Tříkolky
Polský vývojář a výrobce tříkolek s elektrickým pohonem hledá distributory. Vhodné pro dojíždění do práce
nebo rekreaci.
Financování výzkumu
Italský partner nabízí
martinkova@rhkbrno.cz

českým

partnerům

roční

financovaní

výzkumu

genové

terapie.

Více

na

Ručníky
Dánská firma poptává českou firmu, která vyrábí ručníky na zakázku. Více na martinkova@rhkbrno.cz
Dřevěné výrobky
Dánská firma poptává českou firmu, vyrábějící zakázkové dřevěné výrobky (drobné dekorace na stůl apod.).
Více na martinkova@rhkbrno.cz

een.ec.europa.eu

Hodinové ručičky
Dánská firma poptává českého výrobce hodinových ručiček. Více na martinkova@rhkbrno.cz
Doplňky a produkty
Dánská firma, zabývající se podporou žen při a po léčbě rakoviny, hledá českého partnera poskytujícího
jakékoliv doplňky a produkty z této oblasti – potravinové doplňky, prádlo, léčebné pomůcky atp.
Více na martinkova@rhkbrno.cz
BRJP20170327001
Kosmetické výrobky
Japonský distributor kosmetických výrobků hledá výrobce prostředků pro péči o vlasy a dalších kosmetické
výrobky pro prodej v Japonsku.
BRUK20170306002
Pokrývky hlavy
Anglická firma hledá výrobce turbanů, pokrývek hlavy a klobouků z organického materiálu.
BRFI20170310001
Stany
Finská společnost hledá výrobce zahradnického výrobku z umělé hmoty/tkaniny/pletiva/nerezových kovových
části; použitá technika šití. Produkt se skládá z 9 m2, jednoduchá stanová konstrukce s háčky.
BRFI20170316001
Koše na prádlo
Finská firma hledá výrobce košů na prádlo a menších košů do koupelny dle dodaných návrhů. Materiál:
dřevo, bambus nebo jiný přírodní materiál případně plast nebo lehký kov - lehký, ale silný a dlouhotrvající.
Barva bílá + další lehké odstíny. Vnitřní materiál: - látka, která musí být snadno odstranitelná a omyvatelná.
Víko. První objednávka 100 - 500 ks. Rozměry cca 80 cm a šířka / průměr 50 cm. Menší koš asi 10 - 20 cm
vysoký a šířka asi 10 - 20 cm. Přesné rozměry těchto produktů se liší a závisí na stylu a materiálu.
BRUK20170317002
Skládací vycházkové hole
Britský výrobce luxusních doplňkových produktů hledá výrobce/dodavatele skládacích vycházkových holí.
Specifikace: • rozložit hůl v 5 nastavitelných krocích (2,5 cm) na 95cm • Skládaná výška 30 cm a maximální
šířka 15 cm • průměr hole 2cm • Vodotěsný nátěr na dřevěné rukojeti • stříbro/chrom • barvy: tmavě
námořnická modř, tmavě fialová, hnědá / zlatá všechny mají černou rukojeť, černý ferule, černé prstýnky
(mezi úseky hřídele). Mat a lesk. Zkoušky a certifikáty dle předpisů EN12182: 2012. EN1985: 1999, EN ISO
11334-4:1999.
BRNL20170224001
Nátěrové technologie
Nizozemský velkoobchodní prodejce svařovací techniky a příslušenství hledá výrobce nebo dodavatele
unikátních laserových nátěrových technologií tzv. Asso.
BRLV20170323001
Mýdla
Lotyšská společnost hledá spolupráci s výrobci certifikovaných EKO mýdel. První zakázka 10 000 - 15 000
kusů.

Zveřejněte si i Vy svůj firemní profil v celosvětové 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

Italští strojaři v Brně
Italsko-česká obchodní komora ve spolupráci s RHK Brno Vás zve na b2b setkání s italskými firmami z oboru
automatizace průmyslové výroby, Průmyslu 4.0 a mechatroniky, která se budou konat 27. dubna 2017. Další
podrobnosti ZDE
Konzultace německého práva
Dne 9. května 2017 se koná v sídle RHK Brno pravidelný konzultační den německého práva. Další
podrobnosti ZDE
Potravinářské sympozium ve Vídni
Pozvánka na akci „6th FOODSEG Symposium“, která se bude konat v budově Univerzity veterinární medicíny
ve Vídni ve dnech 11. - 12. května 2017. 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 b2b 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
Invest in Flanders
Pan velvyslanec Grégoire Vardakis a Flanders Investment & Trade by Vás rádi pozvali na seminář, zaměřený
především na startupové firmy, který proběhne 17. května 2017 v Praze. Další podrobnosti ZDE
Obchodní jednání při veletrhu Autopromotec 2017
Zveme Vás na obchodní dvoustranné schůzky s italskými dodavateli automobilového průmyslu, které
proběhnou 24. května 2017 v italské Boloni. Další podrobnosti ZDE
Automotive Day 2017
Zveme vás na konferenci a diskusi na téma „Průmysl budoucnosti / Industry 4.0“, odpolední mezinárodní B2B
jednání mezi firmami a klastry a následnou návštěvu výrobních areálů 18. května 2017 v německém
Saarlandu. Další podrobnosti ZDE
Technologický den „Hybrid Lightweighting“
Nabízíme Vám ve spolupráci s našimi německými kolegy možnost jednání s nákupčími v rámci b2b akce a
exportního fóra, které proběhne 31. května 2017 ve Stuttgartu. Další podrobnosti ZDE
Obchodní mise na Ukrajinu
Máte zájem navázat nové kontakty ve Lvovské oblasti? RHK Brno aktuálně zvažuje možnost ve spolupráci s
Jihomoravským krajem uspořádat na podzim 2017 podnikatelskou misi do tohoto regionu. Další podrobnosti
ZDE
Obchodní příležitosti v Tunisku
Možnost pro navázání kontaktů ve druhém největším města Tuniska a průmyslově nejdynamičtější oblasti
země za účasti představitelů Jihomoravského kraje v průběhu září 2017. Další podrobnosti ZDE
Možnost jednání na Polagra FOOD 2017
Enterprise Europe Network z poznaňského Vědeckého a technologického parku spolu s dalšími partnery sítě
mají potěšení pozvat Vás k účasti na 7. ročníku kooperační akce, která se bude konat 26. září 2017 během
mezinárodního potravinářského veletrhu v polské Poznani. Další podrobnosti ZDE

Kontakt - Kontrakt 2017
Pro firmy z oboru strojírenství a automatizace a dalších oborů z nomenklatury MSV 2017 je určen další ročník
naší kooperační akce Kontakt-Kontrakt, který proběhne 9. - 10. října 2017 v Brně. Registrujte se do konce
května zdarma. Další podrobnosti ZDE
Podnikatelská mise do Francie
Setkání českých a francouzských firem v Bordeaux se zaměřením na oblast IT, připravované na konec října
2017 za podpory statutárního města Brna, Velvyslanectví ČR v Paříži a honorárního konzula ČR v Bordeaux.
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
Mapa globálních oborových příležitostí
Nástroj připravený MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO ČR přináší nový pohled na exportní příležitosti
pro české podnikatele. Další podrobnosti ZDE
Průvodce podnikáním v Evropě
Internetový portál "Vaše Evropa" nabízí praktické informace o životě a podnikání v EU. Další podrobnosti ZDE

