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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. 

 

 
 
BODE20161114005 
Vytápění 
Německý dodavatel systémů infračerveného uhlíkového vytápění hledá distributory. 
 
BODE20161215001  
Ekologický certifikát 
Německá společnost hledá firmu na servisní smlouvy v oblasti ekologických stavebních certifikátů. 
 
BOUK20170116002  
Úsporná zařízení 
Anglická firma nabízí energeticky úsporné technologie kondenzace magnetického paliva, která šetří energii a 
snižuje spotřebu plynu a oleje v institucích a komerčních objektech. Firma hledá distributory energeticky 
úsporných zařízení pro spolupráci.  
 
BRUK20170410001 
Elektrické zásuvky 
Britská společnost hledá výrobce elektrických zásuvek pro domácnosti (na stěnu). 100 000 až 250 000 
jednotek ročně. Specifikace: Hodnota odporu při otevřeném obvodu: 0 ° C až (TA - 15 ° C)> 10 GΩ @ 500 
Vdc. Hodnota odporu v uzavřeném obvodu: 0 ° C až (TA + 25 ° C)> 2 kΩ @ 1 mA. Aktivační teplota (TA): 80 ° 
C ± 5 ° C. Max. trvalé napětí v otevřeném obvodu: (DC až 500 Hz) 277V. Normální rozsah okolních teplot 
(otevřený): 0 ° C až 50 ° C. Výstupní těleso: Typ G; Typ přepínače = jednoduchý pól; Rozměry = 146 mm x 86 
mm. Země / CPC = Připojení x 2 
 
BRRO20170309001 
Oblečení 
Rumunský distributor hledá výrobce/dodavatele oblečení/oděvů zejména pro propagační účely (jednoduché 
košile, polokošile typu, mikiny, bundy, polární bundy, textilie pro pohostinnost, košile pro děti atd.). Zájem o 
produkty, které lze upravit sítotiskem, vyšíváním apod.  
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BRNL20170413001 
Tampóny 
Holandský distributor výrobků pro osobní péči hledá výrobce organických tamponů. Od každé velikostí 
800.000 kusů/rok. 
 
BRNL20170328001 
Dámské kabelky 
Holandský návrhář módních dámských kabelek hledá výrobního partnera, který používá laserové řezné 
nástroje k řezání tkanin. Potenciální partner by měl mít zkušenosti s výrobou kabelek z vysoce kvalitního 
plátna. Potřebný materiál může poskytnout nizozemská firma nebo poskytne vzory pro zajištění materiálu 
přímo výrobcem. 
 
BRDE20170406001 
Zdravotnické potřeby 
Německá firma hledá dodavatele zdravotnických potřeb používaných v pečovatelských a důchodových 
domovech. Jedná se o: obvazový materiál, odpadkové sáčky, katetrové sady, plastové kelímky, plastové 
umyvadla, kovové výrobky (lůžko, misky, zásobníky na rukavice), podsada pro pacienty s inkontinencí, 
zástěry apod. 
 
BRFR20170418001 
Potraviny, víno 
Francouzská společnost působící v potravinářském průmyslu hledá výrobce/dodavatele potravin a vín a 
nabízí své distributorské služby. Produkty: syrové maso, hotová jídla, sýry, lahůdky a víno.  
 
BRPT20160414001 
Obnovitelné zdroje energie 
Portugalská společnost chce založit partnerství s výrobci / vývojáři inteligentních a inovačních technologií, 
kteří hledají obchodní partnery na Iberském poloostrově. Zájem o technologie výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, dále o produkty / systémy s energetickou účinnosti, které vedou k inovativním energetickým řešením / 
výrobkům ve větrných a solárních oblastech. 
 
BRDE20170330001 
Personální agentury 
Německá firma hledá spolupráci s personálními agenty a náborovými agenturami v Evropě, kteří jsou schopni 
získat kvalifikované pracovníky v oblasti medicíny, zdravotnictví a geriatrické péče, stejně jako v 
průmyslových odvětvích, elektrotechnice, kovových konstrukcí, sanitárního zařízení, topení, ventilačních 
systémů, stavebnictví. Znalost německého jazyka. Potenciální partneři obdrží specifikaci práce pro 
kvalifikované pracovníky z německé společnosti a mohou na základě těchto specifikací vybrat vhodné 
zaměstnance ve své zemi. Účtování služeb na základě smlouvy o poskytování služeb bude provedeno po 
úspěšném umístění a vhodnosti kvalifikovaných pracovníků. 
 
BRES20170214001 
Plyn 
Španělská společnost hledá mezinárodní specializované výrobce plynu pro potravinářský, vinařský, 
chladírenský a lékárenský průmysl. (Technické plyny, lékařské plyny, suchý led, svařovací a řezací plyny, 
farmaceutické plyny, výroba vzduchových plynů, systémy dodávek plynu, speciální plyny). 

 
BRFR20170403001 
Skládací kola 
Francouzská společnost hledá výrobce skládacích a / nebo elektrických skládacích kol. 
Společnost by ráda začala s 300 jízdními koly ročně, 20 "a 16" kola z hliníku a nerezové oceli, respektující 
barvy ochranné známky; vyrobené pro agresivní klima, aby se vyhnuly problémům s korozí; produkty 
respektující francouzské a evropské zákony (normy a směrnice). 
 
BRSE20170421001 
Pivo 
Švédská firma hledá výrobního partnera prvotřídních pivních produktů. Požadovanou odborností je 
profesionální pivovar s vysokou kvalitou procesů. Partner by měl být schopen vyrábět vysoce kvalitní 
prémiové pivo. 
 
BRPL20170331001 
Čokoládové kousky 
Polský výrobce ovesných sušenek hledá dodavatele veganského tmavého čokoládového dropsu pro pečení. 
 



 
BRES20160322001 
Dávkovače 
Španělská firma hledá inženýrské společnosti, které mají zkušenosti s navrhováním / výrobou automatických 
(objemových nebo hmotnostních) dávkovacích a mikroemulzních směšovacích zařízení s počítačovým 
řízením, zejména v oblastech jako je palivo / biopalivo, farmaceutika nebo krmení. Za účelem navrhovat, 
vyvíjet a vyrábět nebo získávat automatické dvoustupňové dávkovací / dávkovací a míchací stroje. 
 

 
Vážení klienti, 

rádi bychom vás požádali o vyplnění anonymního dotazníku hodnotícího služby sítě na podporu podnikání 
Enterprise Europe Network. 
 
Evropská komise, která síť Enterprise Europe Network spolufinancuje, provádí hodnocení dopadu této sítě. 
Na základě vašeho hodnocení, doporučení a návrhů se bude EK snažit upravit služby sítě Enterprise Europe 
Network tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám malých a středních podniků a výzkumných institucí.  
 
Dotazník je dostupný na tomto odkaze do středy 17. 5. 2017.  
 
Děkujeme za jeho vyplnění. 

Tým sítě Enterprise Europe Network v České republice 

Průvodní dopis Evropské Komise najdete zde. 

V případě dotazů se můžete obrátit na tým společnosti Technopolis, která dotazníkové šetření prování: 
cosme@technopolis-group.com.   

 
 

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 
 
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 
 
Technologický den „Hybrid Lightweighting“  
Nabízíme Vám ve spolupráci s našimi německými partnery možnost jednání s nákupčími v rámci b2b akce a 
exportního fóra, které proběhne 31. května 2017 ve Stuttgartu. Další podrobnosti ZDE 
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IV Polish-German business meetings  
Možnost účasti na b2b polsko-německých obchodních schůzkách v rámci XII. Nového ekonomického fóra, 
které se uskuteční v Katovicích dne 9. června 2017. Další podrobnosti ZDE 
 
Fórum „Rusko - Evropa: spolupráce bez hranic“  
Moskevská asociace podnikatelů si Vás dovoluje pozvat na 10. ročník b2b kooperačního fóra, které se 
uskuteční v ruské metropoli 29. - 30. června 2017. Další podrobnosti ZDE 
 
Možnost jednání na Polagra FOOD 2017  
Poznaňský Vědecký a technologický park spolu s dalšími partnery sítě Enterprise Europe Network 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 
 
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 EU. Další podrobnosti ZDE 
 
Zajímá Vás Asie?  
Hledáte způsob, jak rozšířit své podnikání směrem na východ? Program EU Gateway | Business Avenue cílí v 
roce 2017 na dva nové trhy, Čínu a Japonsko. Další podrobnosti ZDE 
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