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TOIDUAINETÖÖSTUS  
 
Belgia toidusektorivaldkonna ettevõte otsib nii toiduainete tootjaid kui ka tarnijaid. Eelkõige huvitavad tooted: 
piima- ja lihatooted, puu- ja köögiviljad, privaatkaubamärgi all valmistatud toidukaubad. Lisaks ollakse nõus 
esindama ettevõtteid, kes pakuvad seadmeid või erinevaid tehnoloogiaid toidusektorile. 
Lisainfo: KOOD: BRBE20210210001 
 
Ukraina kondiitritoodete turustaja soovib laiendada oma tooteportfelli ja pakub turustamise teenuseid 
kondiitritoodete tootjatele.  
Lisainfo: KOOD: BRUA20210103001 
 
Venemaa mee ja meetoodete tootja otsib mee (tatramee, pärnamee jt), marjade  (jõhvikad, mustikad, maasikad, 
murakad jt) ja ravimtaimede (piparmünt, tüümian, kummel, saialill jt) tarnijaid.  
Lisainfo: KOOD: BRRU20210302001 
 
Prantsusmaa toiduainetööstuse ettevõte pakub allhanget toiduainetööstusvaldkonnas biotehnoloogiale 
spetsialiseerunud ettevõtetele liha ja / või mereandidest valgu-hüdrolüsaat pasta tootmiseks. Toodetakse 
kõrvalproduktidest nagu rümbad, liha, rasv, fileerimise kõrvalsaadused jms.  
Lisainfo: KOOD : BRFR20210216001 
 
Austria ettevõte, kes ekspordib tooteid Euroopa turult Lähis-Idasse ja Aafrikasse, keskendudes Araabia riikidele, 
pakub FMCG toidukaupade (va värsked kaubad) tootjatele hulgimüüja, edasimüüja ning turustamise teenuseid. 
Lisainfo: KOOD: BRAT20210211001 
 
Kosovo toidukaupade hulgi- ja jaemüügiga tegelev ettevõte otsib piimatööstuse ettevõtet, kes tegeleb 
toidukoore ja vahukoore toomisega ning on huvitatud sisenema Kosovo turule.  
Lisainfo: KOOD: BRXK20210211001 
 

 
RÕIVAS JA TEKSTIIL 
 
Saksamaa sokkide ja sukkade jaemüügi ja disainiga tegelev ettevõte otsib tootmislepingu alusel bambuskiust 
sokkide tootjat. Lisainfo: KOOD: BRDE20210312002 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e30ce69f-d583-4b23-ba62-14e2246eb27e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ced98ce-95a5-43d0-b233-683007d8c29a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34cb61e0-9521-4fc5-99c8-7588cea65a11
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10874ebf-e73c-4c04-927a-eef3dd26be72
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f763397a-c02c-44ac-9836-a8b9c4d80b7e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84f314de-f128-4fc1-b0b8-ff0aa6e68728
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f1059bc-ea12-490e-a6b0-82a54159267b
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Poola e-poe kaudu rõivamüügiga tegelev ettevõte otsib piiratud koguses toodetud meeste ja naiste 
vabaajarõivaste hooajalisi kollektsioone (nt. erinevad dressipluusid, dressipüksid ja T-särgid). 
Lisainfo: KOOD: BRPL20210216001 
 
Taani trendikate kodusisustuskaupade müügiga tegelev ettevõte otsib kodutekstiilide tootjaid luksuspatjade 
tootmiseks. Lisainfo: KOOD: BRNL20210205001 
 
Prantsusmaa päikesevarjude tootja otsib uusi kanga tarnijaid. Kangas peab vastama järgmistele kriteeriumitele:  
materjal - polüester, suure tihedusega polüetüleen (HDPE), akrüül; kaal - vahemikus 200 kuni 250 grammi 
ruutmeetri kohta; päikesekaitse tase - UV-kaitse tegur 50+; veekindlus - 30mmWC 
Lisainfo: KOOD: BRFR20210216002 
 
Hollandi moetööstuse ettevõte on loonud uue naistele mõeldud kaubamärgi ning otsib tootjat, kes suudaks toota 
reisimiseks esmaklassilisi naiste rõivaid nt ülikonnad, pusad ja T-särgid. Potentsiaalne partner peab olema 
valmis tootma väiksemates kogustes erinevate suurustega tooteid. 
Lisainfo: KOOD: BRNL20210222001 
 
Prantsusmaa ettevõte otsib tekstiilisektoris ettevõtet päikesevarjude, pergolate, vihmavarjude toomiseks, kes 
omab varasemat kogemust antud toodete toomise osas. Tulevane koostööpartner peab olema valmis osutama  
nii lõikamise, juurdelõikamise, õmblemise jm teenuseid. Lisainfo: KOOD: BRFR20210216004 
 

 
MÖÖBEL JA PUIT 
 
Prantsuse VKE otsib partnerit, kes suudaks toota kõrge kvaliteediga viimistletud puidust lastemööblit (toole, 
riiuleid, kirjutuslaudu, vt lisainfot fotodega). Tooted peavad olema lakitud värvitu mattlakiga. Lisainfo: 
KOOD: BRFR20210203001 
 
Rumeenia pehmemööbli jaemüüja soovib laiendada oma toodete portfelli ja otsib kaasaegse disaini ja hea 
kvaliteediga diivanite tootjaid. Tulevane partner peab olema võimeline tarnima tooteid max. 6 nädala jooksul.  
Lisainfo: KOOD: BRRO20210106001 
 
Venemaa puidutööstuse ettevõte otsib uut tarnijat, kes tarnib ümarpalke lehtpuust ja okaspuust.  
Lisainfo: KOOD: BRRU20210301002 
 
Hollandi ettevõte otsib mööblitootjat diivanite ja toolide tootmiseks. Lisainfo: KOOD: BRNL20210211002 
 

 
IT ja ELEKTROONIKA  
 
Rumeenia ettevõte pakub allhanget digitaalteenuste osutajatele, kes töötavad sotsiaalmeedia kontode 
arendamise ja haldamisega, veebisaitide loomise ja hooldamisega ning keerukate veebiturunduse projektidega.  
Lisainfo: KOOD: BRRO20210208002 
 
Sloveenia ettevõte, kes arendas välja karpaalsündroomi ennetamiseks mõeldud uuendusliku seadme, otsib 
puidusektori ettevõtteid puidust korpuste toomiseks (täpsustav foto lisatud). Lisainfo:  
KOOD: BRSI20210209001 
 
Rumeenia e-kaubanduse ettevõte pakub turustusteenuseid erinevate tooterühma tootjatele müües nt rõivaid, 
puhastusvahendeid, käsitöötooteid, väiksemõõtmelisi elektroonikatooteid (sh arvuteid) ja majapidamistarbeid.  
Lisainfo: KOOD: BRRO20210105001 
 
Leedu ettevõte on viimistlemas oma uut mängu VR-põgenemistuba jutupõhise mõistatuste lahendamisega ja 
nad otsivad koostööd mängude arenduse kiirendiga või eraturundusettevõtet, kes on spetsialiseerunud 
mängude arendamisele. Lisainfo: KOOD: BRLT20210202001 
 
Kreeka e-teenuste ja tarkvaraäri lahenduste valdkonnas tegutsev VKE soovib laiendada oma e-poe 
elektrooniliste toodete portfelli ning otsib erinevate elektroonikatoodete tarnijaid või tootjaid (nutikad wi-fi /  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f948483-3169-4d11-8652-0873ee147612
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83605d57-4494-40e3-824c-27509d57216a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6cc76ba-5c3c-4b88-97cf-3c6b04fbb49b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9a2f1d7-5055-42a0-8b3d-47886755f3e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2973421d-441d-4884-8bfb-5e33306a5484
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/160d8b29-b6ce-41f0-956a-7da0e3f4655c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af0d39e2-955a-43c8-b57a-df8f158ac6d8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27f9c3c9-f58e-4fae-8b98-7c4556015513
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34798690-72e5-4b55-8cce-cca05af2cc02
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86b918e7-5e96-4689-b241-bbfc68813d12
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a1ac5ae-cb87-402f-a90c-482d4e6b698f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2daf771a-9589-4d7d-83ff-456aa3ee9af8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b4088404-d655-41d9-b83c-2c42731b55a8
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Bluetooth / zigbee koduandurid; valvekaamerad; traadita seadmed nt. ruuterid/lülitid; erinevad nutikellad, 
käepaelad, kõrvaklapid jm). Lisainfo: KOOD: BRGR20210126001 
 
Suurbritannia elektriseadmete disainer otsib elektrilise kohvipressi prototüübi tootjat. Ideaalne koostööpartner 
on köögitehnika tootja, kes võtab enda peale nii toodete katsetamise kui ka vastavusse viimise ELi 
ohutusstandarditega. Lisainfo: KOOD: BRUK20210208001 
 

 
MEDITSIINISEADMED, -TARVIKUD ja RAVIMID 
 
Kreeka VKE, kes tegeleb spetsiaalsete kliiniliste toitumistoodete ja meditsiiniseadmete müügiga, otsib 
enteraalseid toitumistoodete tootjaid, kes on nõus sõlmima ainuõigusliku esindamisõigusega 
kaubanduslepingu. Lisainfo: KOOD: BRGR20210310001 
 
Suurbritannia erivajadustega (dementsus, õpiraskused jne) inimestele mõeldud toodete müügiga tegelev 
ettevõte soovib laiendada oma tegevustoodete valikut, et toetada nende klientide konkreetseid vajadusi. 
Otsides erinevate toodete tootjaid/tarnijaid nt. sensoorne stimulatsioon; osavust ja koordinatsiooni arendavad 
vahendid; loovus, kunst ja käsitöötarbed; erinevad mängud ja mõistatused; empaatia nukud; rahustava muusika 
või heliga tooted jne. Lisainfo: KOOD: BRUK20210304001  
 
 

MUU 
 
Hispaania tuuletornide ja turbiinide hooldusega tegelev ettevõte otsib uusi varuosade (nt labad, pumbad, 
käigukastid, elektrimootorid või pidurid) tarnijaid. Toodetel peavad olema ISO sertifikaadid. Lisainfo: KOOD: 
BRES20210205001 
 
Malta vegankosmeetika tootja, kes tegeleb ka kosmeetika tooraine müügiga nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, 
otsib ökoloogiliste toorainete, vannitoa aksessuaaride ja ökoloogilise pakendite tarnijaid nt. looduslikud vahad; 
tahked õlid, võided ja geelid; erinevad savid ja pulbrid; kuivatatud ürdid ja taimede kroonlehed jne. Lisainfo: 
KOOD: BRMT20210212001 
 
Prantsusmaa VKE, kes tegeleb käsitsi kaunistatud juukseklambrite tootmisega, otsib juukseklambrite 
metallraamide ja -osade tootjat (vt lisatud fotot). Lisainfo: KOOD: BRFR20210304001 
 
Hollandi VKE, kes tegeleb mööbli, keraamika ja luksuslike kodusisustuskaupade müügiga, otsib luksus- ja 
disainkeraamika ning muude sisekujunduselementide tarnijaid. Lisainfo: KOOD: BRNL20210211001 
 
Türgi ettevõte, kes on spetsialiseerunud hüdrauliliste komponentide (nt. ajamid, toiteplokid, testimissüsteemid) 
müügi ja paigaldamisega mere- ja tööstussektori jaoks, pakub turustamisteenuseid laevaehitusseadmete 
tootjatele. Lisainfo:  KOOD: BRTR20210208001 
 
 
Suurbritannia hobuste hooldusvahendite tarnija otsib kvaliteetsete hobuse harjamise harjade tootjat. Lisainfo: 
KOOD: BRUK20210211001 
 

 

 

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/2c3846d1-9e91-447a-91ed-1ba9eb04290d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00ec260b-d5bd-46f3-aced-73ab51cc422d
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http://www.enterprise-europe.ee/

