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(NB: koodi küljes on link lisainfole)  
 

TEKSTIIL  
 
Hollandi lastebränd otsib laste tepitud mängumattide tootjat, kes on võimeline ise tarnima vajalikke 
materjale (OEKO TEX) ning mõtlema kaasa toote arendusprotsessides. Lisaks otsitakse laste seljakottide, 
tekkide, tekikottide tootjaid. KOOD: BRNL20211004001 
 
Rumeenia start-up – naiste, meeste ja laste vabaajarõiva tootja otsib tootmiseks vajalike rõivatööstuse 
kangaste (puuvill ja softshell) ja aksessuaaride tarnijat. KOOD: BRRO20211015001 
 
Suurbritannia VKE projekteerib, toodab ja müüb käsitööna valmistatud nahast tooteid (nt telefoni- ja 
tahvelarvutiümbrised, vööd, rahakotid, kotid ja kompaktsed reisitarvikud) ning otsib nahktoodete tootjaid 
sarnaste toodete valmistamiseks. KOOD: BRUK20211123001 
 
Suurbritannia tõstespordi rõivastele ja CrossFiti spordivarustusele spetsialiseerunud ettevõte otsib  
taastusravi/füsioteraapia ning CrossFiti toodete tootjat, kellel on sarnaste toodete valmistamise kogemus. 
KOOD: BRUK20211018001 
 
 
TOIDUAINETÖÖSTUS  
 
Saksamaa kondiitritööstus, kes on spetsialiseerunud mahe- ja veganšokolaadide jm maiustuste tootmisele, 
otsib tarnijalepingu alusel uuenduslike tehnoloogiate tarnijaid - tootmisprotsesside masinad, 
juhtimisseadmed jne. KOOD: BRDE20211029002 
 
Rumeenia toidu- ja farmaatsiatööstuse ettevõte, kes tegeleb aromaatsete ja fütofarmatseutiliste taimede ja 
seemnete kauplemisega, otsib mahepõllumajanduslikult kasvatatud koriandri- ja sinepiseemnete tarnijaid. 
KOOD: BRRO20210922003 
 
Saksamaa kondiitriäri otsib toorainetarnijad: a) šokolaadi jm maiustuste tootmiseks vajalikku toorainet sh 
kakao, kakaopulber, kakaovõi, kohvioad, lisandid (nt maasikad, ürdid, kanep) jm; b) pakend ja pakkematerjal. 
KOOD: BRDE20211029001 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a9ff338-ef24-4e46-b437-78871217e442?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e64d97b-9253-45ef-a043-0cdfb724d568?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/171efd7b-bb6e-4b80-838c-5f993c8621f9?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/456b0189-3d21-4ac2-9558-5080ce9e5cc7?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6ab25aa-9ca2-4e00-8141-26a193ee0fe8?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23fbd31a-e9fa-4eb0-b2fc-2516663490d7?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7cd924d-cbf0-48c4-8574-0d7a44617e8d?OrgaId=ee00253
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Portugali traditsiooniliste piirkondlike kondiitritoodete tootja (koogid, küpsised, kommid) otsib jahvatatud 
maitseainete  tarnijaid (muskaatpähkel, nelk, aniis, kaneel jm). KOOD: BRPT20210922001 
 
 
MASINATÖÖTUS, METALL ja SEADMED   
 
Rootsi hammasratastega puurmasinate tootja pakub alltöövõttu CNC-töödeldud hõõrdkeevitatud 
sammaste tootmiseks. Eeldus, et partneril on ISO9001, ISO14001 sertifikaadid, mõõteseadmed ja valmidus 
toota tooteid vastavajalt joonistele 2-6 nädala jooksul. KOOD: BRSE20211012001 
 
Rumeenia põllumajandustehnika müügiga tegelev ettevõte pakub põllumajandustehnika tootjatele, kes 
soovivad siseneda Rumeenia turule, kaubandusagendi või turustamise teenuseid (nt traktorite ja 
niisutussüsteemide tootjatele jne). KOOD: BRRO20210921002 
 
Hispaania  müügiagent pakub masinate ja masinaehituse sektoris tööstuslike rakenduste või masinaehituse 
seadmete valmistajatele kaubandusagendi teenuseid. KOOD: BRES20211020001 
 
Itaalia kullassepa- ja pangandussektori turvalisuse tagamisega tegutsev ettevõte otsib uuenduslike seifide 
tootjat. Seifid peavad olema sertifitseeritud vastavalt Euroopa ohutusstandarditele (1143.1 I – XIII tase) 
KOOD: BRIT20211115001 
 
Kreeka jäätmekäitlusrajatiste projekteerimisele, ehitamisele, käitamisele ja hooldamisele spetsialiseerunud 
VKE otsib ultrafiltratsiooni (UF) ja pöörd-osmoosi membraanidega jäätmekäitluse rafineerimisseadmete 
tööstuslikku tootjat. KOOD: BRGR20211027001 
 
Bosnia ja Hertsegoviina veisekasvatusega tegelev ettevõte otsib kariloomade jälgimisseadmete tootjaid ning 
pakub neile turustamise teenuseid. KOOD: BRBA20211001001 
 
 
FARMAATSIA ja MEDITSIIN  
 
Türgi ortopeedia valdkonnas tegutsev ettevõte otsib  füsioteraapia ja/või ortopeediatehnoloogia valdkonnas 
pneumaflex seadmete tootjat (nn pneumafleksist otroosid). Tooted peavad vastama patsiendi poolt esitatud 
mõõtudele. KOOD:  BRTR20211104001 
 
Venemaa meditsiinimaterjalide ja -seadmete tootmisega tegelev ettevõte otsib  meditsiiniliste  
konnektorite tootjaid/tarnijaid. KOOD: BRRU20211111003 
 
Suurbritannia nõelravile spetsialiseerunud tervishoiuettevõte otsib meditsiinilise/kirurgilise kvaliteediga 
kleebis-liimribade või plaastrite tootjat või tarnijat. Partner peab olema registreeritud ja auditeeritud FDA ja 
Euroopa volitud asutuse poolt ning omama nõuetekohast CE-märgistust. KOOD: BRUK20211104001 
 
Suurbritannia  tervishoiuettevõte otsib väikeseid (5 mm läbimõõt x 2 mm d) kullatud N35-3800 gaussi 
neodüümmagneteid ja kullatud 800 gaussi ferriitmagnetite tootjat. Magnetitel peab olema vastav 
sertifikaat/dokument,  mis kinnitab, et koostis hüpoallergeenne. KOOD: BRUK20211105001 
 
Venemaa meditsiiniseadmete tootja otsib respiraatorifiltrite jaoks paberist vahetatavate soojus-
niiskuse filterelementide tootjaid, mis on vajalikud hingamisfiltrite tootmiseks. KOOD: BRRU20211111001 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b1a38d8-26a9-4e97-b988-6b9b4f03b713?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd6b523a-8bde-4562-b778-eb0ca2800304?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa122623-5c12-4839-8465-12a19a8c4421?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4aee3ee-4ea1-4470-8c50-13e53a544eb5?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7570be06-89a6-4f5a-9304-5b86c6823540?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1988df21-4d7a-40ac-baf8-8de25439efb3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a38ab9a-615c-44a4-95b4-4af8af8f1764?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a2142b3-7a1e-41d3-8986-10311bcb72c6?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b0b5f3e-b5f5-4a9d-b513-22ca55a93d03?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c70d77dd-1d7c-4526-b760-28a87d7dd601?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc8699f2-ffd3-4ade-92da-629cce6215ef?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/979ac3a9-b3e0-4df4-a804-02855e1ce204?OrgaId=ee00253
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Venemaa meditsiiniseadmete tootja otsib hingamisreserviga meditsiinikotte, mida kasutatakse kunstlikuks 
kopsuventilatsiooniks või anestesioloogia hingamisringi osana. KOOD: BRRU20211111002 
 
Venemaa meditsiiniasutustele seadmete ja materjalide müügiga tegelev ettevõte otsib hingamisahelate 
kokkupandavate niiskuskollektorite tootjat. KOOD: BRRU20211111004 
 
ITK 
 
Rumeenia IT ja veebidisaini ettevõte, kes tegeleb veebisaitide, veebipoodide jms loomisega, pakub allhanget 
IT-valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele, kes on näiteks spetsialiseerunud veebilehtede tarkvara 
arenduslahendusele, et kaasata neid jooksvatesse projektide elluviimisse. KOOD: BRRO20211022002 
 
Rumeenia digiturunduse ettevõte pakub allhanget ITK sektori ettevõttele (projektijuhtimine, 
turundusstrateegia, andmeanalüüs, meeskonnahaldus, kontohaldus). KOOD: BRRO20210927001 
 
MUU 
 
Suurbritannias ja Prantsusmaal asuv disainimeeskond otsib jätkusuutlike välikonstruktsioonidega arendus- 
ja innovatsioonivõimelist moodulhoonete tootjat, kes on võimeline projekteerima, valmistama prototüüpe 
ja uusi konstruktsioone vastavalt ELi ja USA ohutusstandarditele. KOOD: BRUK20211020001 
 
Rumeenia raamatute, kingituste ja kontoritarvete jaemüügile spetsialiseerunud ettevõte otsib uusi tarnijaid 
(nt meediarakendusega hariduslikke ja meelelahutuslikke raamatuid, harivaid mänguasju, kirjatarbeid, 
kontoritarbeid jne). KOOD: BRRO20210922002 
 
Portugali reoveepuhastite energiatõhususe lahenduste väljatöötamisega ja rakendamisega tegelev ettevõte 
otsib uute komponentide ja tehnoloogiate tootjaid/tarnijaid. KOOD:BRPT20211012001 
 
Itaalia idufirma, kes tegeleb pilvepõhiste rakenduste ja serverivabade lahenduste kavandamise ja 
juurutamisega, otsib teenuse- ja/või litsentsilepingu alusel partnereid, et liituda uue platvormiga, mis toetab 
naiste integratsiooni ja mobiilsust. Suund naistele, kes kavatsevad kogeda elumuutvat kogemust elades 
välismaal. Partner peab jagama andmeid (nt majutuse, tööotsimise, keeleõppe jne kohta). KOOD: 
BRIT20211018002 
 
Türgi kilekottide tootja otsib plastgraanulitele tootjat. KOOD: BRTR20211104002 
 
Sloveenia mikro kohviröstikoda, kes röstib ja pakendab kohvi "white label" või oma kaubamärgi alt, otsib 
kohvikottide ja -kapslite tootjaid/tarnijaid. KOOD:  BRSI20210920001 
 
Suurbritannia tootedisainer ja leiutaja otsib kvaliteetsete jalgratta sadulate ja muude jalgrattaosade 
tootmisele spetsialiseerunud ettevõtet uuendusliku jalgrattaistme toomiseks. KOOD: BRUK20211101001 
 
Poola ettevõte otsib puusöetootjad (eelistatavalt kask, pöök, tamm), kes on võimelised pakkuma grillimiseks 
sobivat sütt, mida müüakse supermarketites ja kaubanduskeskustes. KOOD: BRPL20211031001 
 

Huvi korral palun otsi täiendavaid koostööpakkumisi aadressil: www.enterprise-europe.ee, 
lisades lehe keskel asetsevasse koostööpakkumiste andmebaasi huvipakkuvaid filtreid. 
 

Pakkumiste lisainfo: Merit Fimberg-Espuch, E-post: merit.fimberg-espuch@koda.ee ja 
Aleksandra Kriventsova, E-post: aleksandra@koda.ee 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b551395-33b8-4c50-9b6c-626b9d0026f8?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce94f286-c50e-4a8a-975b-69c410767574?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a39e3382-18cf-43a4-bd36-3360c550b2e3?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3b67bae-a4e8-4bb1-a6c6-4f062cbf7b0c?OrgaId=ee00253
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55927a2f-f005-4d24-b198-5739228799b1?OrgaId=ee00253
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6e2fb23-5d4c-4043-b09d-0b34952739a1?OrgaId=ee00253
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e9350ae-6292-47c0-809b-889258cb5777?OrgaId=ee00253
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