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Koostööpakkumised   
  
Toiduainetööstus   
  

• Leedu gluteenivaba ja vegan maiustuste ja snäkkide tootja otsib edasimüüjaid. Lisainfo: KOOD: 
BOLT20190117001  

• Itaalia veini- ja palsamiäädika tootja otsib turustajaid. Lisainfo: KOOD: BOIT20200715003  

• Iirimaa alkoholivaba džinni- ja toonikjookide tootja otsib turustajaid.  
Lisainfo:  KOOD: BOIE20200611001  

• Läti mineraali lisanditega vitaminiseeritud joogivee tootja, otsib edasimüüjaid. Lisainfo:   KOOD: 
BOLV20200812001  

  
  

Tekstiil ja rõivatööstus   
  

• Hispaania veebikauplus otsib pluss suuruses atraktiivse ja noorusliku disainiga rõivaste tarnijaid, et 
pakkuda madala ja keskmise hinnaga kvaliteetseid rõivaid,  mis vastavad praegusele 
moesuunale. Lisainfo: KOOD: BRES20200917001  

  
  

Masinatööstus ja energeetika   
  

• Saksa masinaehitaja, kes tegeleb põllutöömasinatele ja traktorite komponentidega nt 
jõuvõtuvõllide, veovõllide, sidurite, traktori kinnitussüsteemide ja haakeseadmete tootmisega otsib 
allhankepartnerit leegilõikamiseks (laser- ja plasmalõikuseks). Lisainfo: KOOD: BRDE20200915001  

  

• Prantsusmaa  ehitustehnika ja ehitussõidukite seadmete varuosade müügi- ja remondiga tegelev 
ettevõte otsib ehitussõidukite varuosade tarnijaid. Lisainfo: KOOD: BRFR20200720001  

  

• Itaalia energiatõhususe valdkonnas tegutsev ettevõte pakub turustamise teenuseid fotogalvaaniliste 
toodete ning nende kinnituskonstruktsioone tootjatele, kontrollitud mehaanilise ventilatsiooni 
tootjatele (VMC) ja päikeseenergia toodete/seadmete tootjatele. Lisainfo: KOOD: 
BRIT20200805001  

  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af235b23-c9fd-4a24-befc-f0995a6c05dc?OrgaId=lt00384
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een.ec.europa.eu 
enterprise-europe.ee 

Vastutus käesoleva infolehe sisu eest lasub autoritel. Käesolev veebileht ei väljenda tingimata Euroopa 

Komisjoni arvamust. Euroopa Komisjon ei vastuta käesoleval lehel toodu informatsiooni kasutamise 

eest. 

 

• Rumeenia patenteeritud pilvetehnoloogia mobiilsusteenuse arendaja otsib telemaatika- 
ja IoT seadmete tootjat sõidukitele (nt ühendatavaid kontrollerid, andurid), et 
hõlbustada kaugjuhtimist. Lisainfo: KOOD: BRRO20200729001  

  

Farmaatsia  
  

• Poola ettevõte otsib tootmislepingu alusel probleemsele nahale loodusliku õli või seerumi tootjat. 
Toode peaks ravima aknehaavu ja -arme ning sobima kasutamiseks kahjustatud 
nahal. Lisainfo: KOOD: BRPL20200708001  

  
  

Pakend   
  

• Taani logistikaettevõte, kellel on kogemus puidust pakendilahenduste ja kasutatud kaubaaluste 
vahendamisel, otsib puidust transpordikastide ehk kõrgendustega kaubaaluste tootjat, kes suudab 
tarnida nõuetekohased, kindla suurusega kaubaaluseid koos kõrgenduste ja 
kaantega. Lisainfo: KOOD: BRDK20200729001  

  

• Taani portselantoodete disainiga tegelev ettevõte, otsib pakendi tootjat, kellel on kogemus habraste 
esemete jaoks pakendite tootmises. Lisainfo: KOOD: BRDK20200904002  

  
  

Muu  
  

• Poola ettevõte pakub turustamise teenuseid kodukeemia tootjatele (köögi ja vannitoa puhastamise 
ja majapidamisvahendid), beebitarvete tootjatele (mähkmed, niisked salvrätikud, õrnad 
pesuvahendid – šampoonid ja seebid),  kohvijookide ja kakaotoodete tootjatele (lahustuv 
kohv, cappuccino, kakao, kuum šokolaad), biotoiduainete tootjatele (vürtsid, toiduõlid, jahu, tangud, 
riis). Lisainfo: KOOD: BRPL20200916001  

  

• Suurbritannia animeeritud telesaadete, filmide ja digitaalse sisu arendaja otsib mänguasjatootjat, 
kelle toodang on ökoloogiliselt eetilistest materjalidest, et luua eelkooli lastele vanuses 4-7 aastat 
sobiv mänguasjade kollektsioon. Lisainfo: KOOD: BRUK20200908001  

  

• Suurbritannia keskkonnasõbralike majapidamistarvete (nt puhastuslapid, käterätikud, 
tualettpaber) turustaja otsib tarnijaid tootmislepingu alusel. Lisainfo: KOOD: BRUK20200922001  

  

• Taani kaubandusettevõte, kes teeb koostööd jaekettidega Skandinaavias ja Poolas, otsib tekstiili 
ettevõtteid ning puidu- ja metallisektorist ettevõtteid kindlate kodusisustustarvete ja aksessuaaride 
toomiseks nt. laste voodipesu, metallist väike laud, puidust riiul, seina nagi, geomeetriline 
küünlahoidja jne. Lisainfo: KOOD: BRDK20200814001  

  

• Rootsi ettevõte otsib  batuutide tootjat, kes suudab toota batuute vastavalt ohutusstandardile EN 71-
14. Lisainfo: KOOD: BRSE20200225001  

  

• Prantsusmaa ehitus- ja tsiviilehitusgrupi kontsern otsib tuuletõkkevõrgu tootjat (tooteid valmistakse 
tavaliselt põllumajandussektori jaoks). Lisainfo: KOOD: BRFR20200724002  

  

• Belgia beebi- ja lastekaupade tootja ning edasimüüja otsib mänguasjade tootmiseks EVA ehk vaht 
etüleenvinüülatsetaadist vahttoodete tootjat. Lisainfo: KOOD: BRBE20200831001  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ac84e79-7924-470d-aca8-82e862df0d5d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfe5d861-c939-456f-b22f-841d5ab70225
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b10bd90-64d0-4c81-a4ac-b75541aad94d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6587aff9-bf11-4fac-9f6b-4e6c9c19eb9f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9549af5-670f-43d1-88ab-d9524881cb2b
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2339081-1444-4c46-963e-4eb314ac803d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e5d4c59-7149-4d1d-82e8-979077c98a40
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee3be439-9bb2-490d-be9d-0539c0f69e8c
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• Ungari ettevõte pakub puitpõrandate, vannitoa- ja köögimööbli ning sanitaartehnika 
tootjale turustaja ja/või kaubandusagendi teenuseid. Lisainfo: KOOD: BRHU20200715001  

  

• Norra jalgrattarehvide tootja, kes tõi turule roostevabast terasest tõmblukuga jalgrattarehvid, mis 
võimaldavad jalgratturitel oma rehve kohandada vastavalt muutuvate teeoludega, otsib uusi 
partnereid jalgrattatootjaid, jalgrattabrände või rattavarustuse ning 
rehvide jaemüüjaid. Lisainfo: KOOD: BRNO20200817001  

 
 
 
 

Huvi korral palun otsi täiendavaid koostööpakkumisi aadressil: www.enterprise-europe.ee, 

lisades lehe keskel asetsevasse koostööpakkumiste andmebaasi huvipakkuvaid filtreid. 

 
Lisainfo saamiseks võta ühendust: Aleksandra Kriventsova, Tel: 604 0079, E-post: 
aleksandra@koda.ee 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93b14000-86fc-4be9-a242-02d084238366
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6a93689-388b-4abb-a473-89c07fb34486
http://www.enterprise-europe.ee/

