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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. 831241 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 

 

BRES20190527001 
Farmaceutika 
Španělská společnost prodávající farmaceutické přírodní produkty on-line hledá evropské výrobce bio 
kosmetiky, přírodní medicíny a doplňky s certifikátem ECO / BIO v rámci distribuční a / nebo agenturní 
smlouvy. 
 
BRRO20190515001 
Hedvábí 
Rumunský výrobce unikátních oděvních a textilních doplňků hledá mezinárodní dodavatele 100% 
hedvábných tkanin podle výrobních smluv. Typ hedvábí: pongee, satén, brokát a závoj; netištěná 
tkanina. 
 
BRPL20190510001 
Papír 
Polský výrobce papírových krabic pro speciální účely vysoké kvality, které jsou bez kyselin a jsou určeny 
zejména pro dlouhodobé skladování dokumentů, hledá nové dodavatele bavlněného papíru dle 
dodavatelské nebo výrobní dohody. Zájem o firmy, které mohou garantovat 100% bavlnu celulózy, s 
kvalitou certifikovanou certifikátem PAT. 
 
BRUK20190521001 
Pokladnička 
Britský návrhář hledá výrobce pokladniček pro děti dle dodaného návrhu. Navržený systém pro úsporu 
peněz/box na peníze ve tvaru stromu, je navržen tak, aby se do něho vešlo 100 britských mincí nebo eur 
a je zapečetěn, aby se zabránilo brát peníze dříve, než je dosaženo celkové částky. 

mailto:drholcova@rhkbrno.cz


BRDK20190520001 
Lampy 
Dánská společnost je celosvětovou značkou dekorativních a architektonických výrobků pro vnitřní a 
venkovní osvětlení, navržených známými dánskými designéry. V současné době optimalizují svůj 
dodavatelský řetězec a hledají strategického dlouhodobého výrobního partnera pro dodávky, vývoj, 
výrobu a montáž LED svítidel navržených dánskou společností. Požadavky:  
• Zkušenosti v technologii LED a zpracování kovů•  Znalost principů LEAN• Povrchová úprava (práškové 
lakování)• Obrábění plechů•  
 
BRDE20190227002 
Zdravotnická technika 
Německá společnost pro distribuci zdravotnických prostředků hledá nové produkty zdravotnické 
techniky v oblasti in-vitro diagnostiky, které budou distribuovány v Německu v rámci dohody o 
distribučních službách.  
 
BRUK20190611001 
Ochranný obal 
Britská společnost používající přírodní vlnu v odvětví akustiky hledá dodavatele ochranných obalů, které 
nepoužívají plasty. Obaly musí chránit výrobky z vlny před vlhkostí a prachem a být šetrné k životnímu 
prostředí a lehké. Současné balení (plastická fólie) se dodává na roli pod šířkou jednoho metru, každá 
role váží 250 g. Zájem o podobný produkt. 
 
BRPL20190606001 
Náhradní díly 
Polská společnost působící ve velkoobchodním a maloobchodním prodeji automobilových dílů a 
příslušenství hledá zahraniční výrobce a distributory všech druhů náhradních dílů a příslušenství pro 
automobily, kteří chtějí zvýšit prodej svých výrobků na polském trhu na základě dohody o distribučních 
službách.  
 
BRDE20190606001 
Rozvaděče 
Německá společnost hledá výrobce nebo subdodavatele rozváděčů, měřicích a regulačních prvků jakož i 
technologie měření, řízení komponentů a elektronického vývoje. Klasifikace rozváděčů - vnitřní, 
venkovní, spodní nebo horní vstup, větrané vnitřní prostory, v nebezpečném prostředí, v oblasti 
postřikovačů nebo v korozivním prostředí, chodníky nebo v jiných rozlišujících sadách. 
 
Léčiva do Afriky (Nabídka je platná do 27.10.2019) 
Tuniská farmaceutická společnost nabízí mimo vlastních produktů také podporu při registraci výrobků, 
vyřízení místního povolení, subdodávkách, distribuci a propagaci léčiv a medicínských produktů v 
Tunisku a v severní Africe. Další podrobnosti ZDE 
 
Technologie pro neurologickou rehabilitaci (Poptávka je platná do 02.07.2019) 
Španělská klinika specializovaná na pomoc pacientům s mrtvicí při obnovení pohyblivosti a 
každodenních schopností vyvinula inovativní tělocvičnu, kde tito pacienti mohou pracovat na zlepšení 
své pohyblivosti. Společnost hledá inovativní technologie, aby pomohla pacientům s neurologickým 
poškozením obnovit kromě pohyblivosti i kognitivní schopnosti. Další podrobnosti ZDE 
 
Dodavatel infračervené optiky (Poptávka je platná do 21.07.2019) 
Turecká společnost se sídlem v İzmiru vyrábí průmyslové laserové systémy. Firma hledá dodavatele, 
kteří by jí poskytovali infračervené zaostřovací optické komponenty. Požadovaným typem spolupráce je 
smlouva o dodávání zboží. Další podrobnosti ZDE 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5582-leciva-do-severni-afriky
https://www.enterprise-europe-network.cz/podpora-inovaci-temata/nabidky-a-poptavky/poptavka-spanelska-firma-hleda-technologie-pro-neurologickou-rehabilitaci
https://www.enterprise-europe-network.cz/podpora-inovaci-temata/nabidky-a-poptavky/poptavka-turecky-vyrobce-prumyslovych-systemu-hleda-dodavatele-infracervene-optiky


 
Přesná nerezová ocel z Indonésie (Nabídka je platná do 20.09.2019) 
První a jediný výrobce nerezové oceli pro tenké a přesné materiály z Indonésie hledá partnery pro 
spolupráci v ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
Nabídky ruských firem (Nabídka je platná do 15.08.2019) 
Naši partneři z Ruské agentury na podporu malého a středního podnikání v rámci sítě Enterprise Europe 
Network nabízí k dispozici aktuální profily ruských zájemců, kteří mají zájem o mezinárodní spolupráci. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Švédská společnost poptává české lešenáře (Poptávka je platná do 29.06.2019) 
Společnost má zájem o nábor lešenářů z EU, zejména z České republiky (čeští pracovníci jsou ve Švédsku 
vysoce ceněni) prostřednictvím personální agentury. Hledají zkušené lešenáře pro jednorázové projekty. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Italský výrobce balerínek z kůže hledá partnera v ČR (Nabídka je platná do 28.06.2019) 
Malá italská firma vyrábějící balerínky z pravé kůže (cena 150-200 €), s italskými dodavateli materiálů, 
má zájem o otevření kamenných prodejen v ČR, příp. v obchodních galeriích. Další podrobnosti ZDE 

 
Italská firma hledá partnera pro založení výzkumného ústavu zaměřeného na Big Data v ČR (Nabídka 
je platná do 28.06.2019) 
Podrobnější popis navrhované spolupráce a další podrobnosti ZDE 
 
Klimaokno (Nabídka je platná do 30.06.2019) 
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze hledá 
potenciální výrobce, distributory a další zájemce o komercializaci technologie KlimaOkno. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Záclony a bytový textil (Nabídka je platná do 31.07.2019) 
Polská společnost obchodující se širokým sortimentem záclon, závěsů, ručníků a dalšího bytového textilu 
doplňků hledá spolupráci s velkoobchody a obchody s textilem či bytovými doplňky v ČR. Další podrobnosti ZDE 

 
Nabídky a poptávky z Itálie 
Brožura ke stažení zde. 
Pokud budete mít zájem získat kontaktní údaje firmy, zašlete prosím KÓD nabídky/poptávky na email: 
drholcova@rhkbrno.cz. 
 

 

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.  

  
 
 
 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5576-presna-nerezva-ocel-z-indonesie
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5572-nabidky-ruskych-firem
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/5558-svedska-spolecnost-lesenari
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5535-italske-firmy-balerinky
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5536-italske-firmy-big-data
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5513-klimaokno
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5569-polsky-textil
https://een.rhkbrno.cz/images/Business_Profiles_Catalogue-_Sicindustria.pdf
mailto:drholcova@rhkbrno.cz
mailto:martinkova@rhkbrno.cz


 
AKTUÁLNÍ AKCE 2019 

 
 

V4+ Logistics Forum 
Díky loňskému velkému úspěchu bude letos na Hungaroringu v termínu 21. června 2019 opět 
organizováno Logistické fórum V4. Cílem akce, pořádané ve spolupráci s maďarským Ministerstvem 
zahraničních věcí a obchodu, je vytvořit platformu, kde odborníci z logistiky zúčastněných zemí mohou 
vést dialogy o technologickém pokroku, nejnovějších trendech, výzvách a budoucnosti. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Seminář k 1. VS Programu DOPRAVA 2020+  
Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu Ministerstva dopravy 
na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+, který se uskuteční dne 
26. června 2019 v Praze. Další podrobnosti ZDE 
 
CZECH – EMIRATI BUSINESS FORUM 
Česko - emirátské business fórum (dále CEBF) 2. - 4. července 2019 v ČR je pořádáno ve spolupráci Czech 
Business Council Dubai, s Dubajskou obchodní komorou, za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu 
České republiky, jehož jménem poskytl tomuto projektu záštitu jeho ministr Karel Havlíček. Další 
podrobnosti ZDE 

 
Podpora podnikání z evropských a národních zdrojů – jak pomáhá malým a středním firmám? 
(přihlášky do 3. září 2019) 
Zveme Vás v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network 5. září 2019 na seminář, kde se dozvíte více o 
výhledu české ekonomiky na příští rok, zda jsou výhodnější dotace nebo je lepší si vzít na rozvoj Vašeho 
podnikání úvěr či jaké možnosti nabízí Evropská investiční banka a jakou roli v tom hrají české banky. 
Další podrobnosti ZDE 

 
ENERGETIKA PRO FIRMY 21. STOLETÍ  
Na bezplatném semináři, který proběhne 11. září 2019 v Brně se dozvíte aktuální informace z oblasti 
energetických úspor určené pro podnikatelský sektor. Další podrobnosti ZDE 

 
Vše okolo větrné energie (přihlášky do 8. září 2019) 
Síť Enterprise Europe Network Šlesvicka-Holštýnska připravila dne 11. září 2019 B2B jednání v rámci 
jednoho z nejvýznamnějších veletrhů zaměřeného na větrnou energii - HUSUM Wind 2019. Další 
podrobnosti ZDE 

 
Svět kovoobrábění v Hannoveru (přihlášky do 10. září 2019) 
V termínu 16. - 20. září 2019 nabízíme možnost předem připravených schůzek a návštěvu světového 
veletrhu obrábění kovů EMO Hannover 2019. Další podrobnosti ZDE 

 
MBM FOR ARCH 2019 (přihlášky do 13. září 2019) 
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a ABF, a.s. Vás zvou 
20. září 2019 do Prahy na sedmý ročník dvoustranných mezinárodních obchodních jednání při veletrhu 
FOR ARCH. Další podrobnosti ZDE 

 
 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5592-v4-logistics-forum
http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/5598-seminar-k-1-vs-programu-doprava-2020
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5595-czech-emirati-business-forum
http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/podpora-podnikani-z-evropskych-a-narodnich-zdroju-jak-pomaha-malym-a-strednim-firmam
http://www.nceu.cz/file/edee/seminare/20190911-program-brno.pdf
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/vse-okolo-vetrne-energie-husum-wind-match-2019
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5418-svet-kovoobrabeni-v-hannoveru-2
http://forarch2019.talkb2b.net/


MEZINÁRODNÍ TENDRY (přihlášky do 23. září 2019) 
Toužíte po známém, velkém a bezproblémově platícím zahraničním zákazníkovi? Chcete výrazně zvýšit 
export, ale nevíte přesně, jak na to? Uvažovali jste už někdy o účasti v mezinárodních tendrech? Je-li 
Vaše odpověď alespoň na jednu otázku „ano“, pak byste měli navštívit bezplatný seminář, který 
proběhne 1. října 2019 na RHK Brno. Další podrobnosti ZDE 

 
Kontakt-Kontrakt 2019 (přihlášky do 30. září 2019) 
Regionální hospodářská komora Brno v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network pro Vás i letos 
připravila další pokračování úspěšného mezinárodního projektu s možností předem připravených B2B 
schůzek s firmami z celého světa. Rádi Vás přivítáme v naší jednací expozici během MSV v Brně ve dnech 
7. - 9. října 2019. Další podrobnosti ZDE 

 
DroneTech World Meeting 2019 (přihlášky do 18. října 2019) 
Připojte se ve dnech 18. - 19. října 2019 v aréně Toruń (Polsko) k mezinárodní skupině investorů, 
podnikatelů, vědců a nadšenců všeho, co se týká nejnovější bezpilotní technologie. Během této akce 
mají návštěvníci i vystavovatelé možnost zúčastnit se také B2B setkání. Další podrobnosti ZDE 
 
Mise IT firem a klastrů do Japonska (přihlášky do 20. června 2019) 
Tato obchodní mise bude organizována 19. - 22. listopadu 2019 na pozadí veletrhu Embedded 
Technology& IoT 2019 v Jokohamě. Během akce se lze zúčastnit této výstavy, B2B jednání a setkat se 
nejen s japonskými návštěvníky. Další podrobnosti ZDE 

 
Výroba světové úrovně: listopadová mise do Japonska (přihlášky do 4. července 2019) 
Jak zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu! Pětidenní tréninková mise 18. - 22. listopadu 2019 
poskytne hloubkovou analýzu metodiky japonské výroby a informace o japonských výrobních 
technikách: Kaizen, Lean, JIT... Další podrobnosti ZDE 
 
Green Energy Technologies | Korea (přihlášky do 18. října 2019) 
Od 3. do 7. února 2020 proběhne v rámci programu EU Gateway | Business Avenues v korejském Soulu 
návštěva čtvrté evropské obchodní mise, zaměřená na zelené technologie. Další podrobnosti ZDE 
 
Healthcare & Medical Technologies | Japonsko (přihlášky do 22. listopadu 2019) 
Ve dnech 15. - 18. března 2020 se bude předem vybraných až 40 nejinovativnějších evropských 
společností specializovaných na zdravotnictví a zdravotnické technologie účastnit obchodní mise do 
Japonska, kde představí své nejnovější inovace na veletrhu Medtec Japan 2020, který se koná v Tokiu. 
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 
 
 
 
 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/mezinarodni
https://cc-msv2019.b2match.io/page-3961
https://dronetech-2019.b2match.io/
https://www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4117-wcm-mise
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/green-energy-technologies-korea-2?utm_source=een&amp;utm_medium=press&amp;utm_campaign=GETKR2020
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/healthcare-medical-technologies-japan-1?utm_source=een&amp;amp;utm_medium=press&amp;amp;utm_campaign=HMTJP2020
http://www2016.rhkbrno.cz/sluzby/centrum-mezinarodniho-obchodu/4604-ipr-sme-helpdesk
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4662-prakticky-online-pruvodce-podnikanim-v-eu


Evropský portál investičních projektů – blíže investorům, více příležitostí 
Pracujete na projektu v některé ze zemí EU a chtěli byste oslovit potenciální investory z celého světa? 
Nebo jste investor, který by rád podpořil malé a střední podniky? Hledáte investiční příležitosti v 
oblastech, jako je energetická účinnost, doprava, zdravotní péče, obnovitelné zdroje energie či 
širokopásmové připojení k internetu? Na portálu najdete široké spektrum perspektivních projektů. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Databáze přístupu na trhy třetích zemí 
Market Access DataBase představuje co do rozsahu i aktuálnosti dat unikátní informační kanál 
monitorující situaci na trzích třetích zemí. Databáze slouží jako on-line zdroj, který evropským 
exportérům umožňuje zdarma získat informace důležité pro pronikání a expanzi na vnější trhy. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)  
Podniky všech velikostí z řady míst v ČR již do Kanady vyvážejí širokou nabídku zboží a služeb. Tato 
dohoda jejich činnost dále usnadní a zlevní. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní dohoda EU s Japonskem vstupuje v platnost 
Dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem v prosinci 2018 schválil Evropský parlament. 
Tím byl završen parlamentní ratifikační proces a od 1. února 2019 tak mohou evropské firmy čerpat 
výhody, které Dohoda přináší. Další podrobnosti ZDE 
 
Úspěšně inovovat na rozvíjejících se trzích  
CUBE IN je bezplatná platforma pro evropské malé a střední podniky, které mají zájem o inovace a 
informace o mezikulturních rozdílech v rozvíjejících se ekonomikách. Další podrobnosti ZDE 
 
Jak importovat do Evropy?  
Bezplatný online průvodce „TRADE HELPDESK“, který nabízí Evropská komise, Vám pomůže zabezpečit 
mezinárodní dodavatelské řetězce tak, aby vaše koncové produkty byly konkurenceschopnější na 
globálních trzích. Další podrobnosti ZDE 
 
Praktické informace ohledně brexitu 
Evropská komise spustila webovou stránku věnovanou dopadům brexitu, na kterou bude postupně 
umisťovat důležité dokumenty týkající se budoucího fungování vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. 
Další podrobnosti ZDE  
 
Pomoc při vstupu na trhy ve Středozemí 
Mechanismus na usnadňování euro-středomořského obchodu a investic (EuroMed Trade 
Helpdesk/EuroMed Trade and Investment Mechanism – TIFM) byl předběžně spuštěn dne 30. června 
2017. Další podrobnosti ZDE 
 
Preferenční obchodní vztahy EU s třetími zeměmi 
Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S 
dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná. Další podrobnosti ZDE 
 
Aktualizace brožury „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ 
Publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně 
právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. V nové aktualizované verzi z ledna 2019 
ji najdete ZDE 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4878-evropsky-portal-investicnich-projektu
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4978-databaze-pristupu-na-trhy-tretich-zemi-2
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5035-komplexni-hospodarska-a-obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5033-uspesne-inovovat-na-rozvijejicich-se-trzich
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5072-jak-importovat-do-evropy
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/afrika-a-blizky-vychod/euromed-trade-helpdesk-je-vitanym-pomocnikem-pri-vstupu-na-rychle-se-rozvijejici-trhy-ve-stredozemi--235242/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/preferencni-obchodni-vztahy-eu-s-tretimi-zememi--92562/
http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/


Export do Izraele 
v návaznosti na naši spolupráci se zástupci Federace izraelských obchodních komor nabízíme možnost 
předání Vašich obchodních nabídek izraelským importérům. Další podrobnosti ZDE 
 
IPR SME Helpdesk Latinská Amerika  
Bezplatná služba, jejímž hlavním zaměřením je zlepšit informovanost, management a ochranu majetku 
duševního vlastnictví malých a středních podniků z EU, které působí, nebo mají v úmyslu vstoupit na trh 
Latinské Ameriky s cílem zlepšit jejich globální konkurenceschopnost. Další podrobnosti ZDE 
 
Zajímá Vás Asie?  
Hledáte způsob, jak rozšířit své podnikání směrem na východ? Program EU Gateway | Business Avenue 
cílí v roce 2019 na různé obory i země v tomto teritoriu. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní využití duševního vlastnictví: Interní vývoj výrobků 
Nová publikace z produkce Evropského helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví je určena 
zejména malým a středním podnikům, které aktivně přistupují k vlastnímu internímu vývoji a inovování 
svých výrobků nebo služeb. Další podrobnosti ZDE 
 
 

 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5369-zajimate-se-export-do-izraele
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5371-ipr-sme-helpdesk-latinska-amerika
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4771-zajima-vas-asie
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/seznamte-se-s-novou-publikaci-o-ochrane-a-vyuziti-dusevniho-vlastnictvi
https://cc-msv2019.b2match.io/page-3961

