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Koostööpakkumised    
(NB: lisainfot on võimalik küsida läbi kaubanduskoja kontaktisikute, kontaktandmed pakkumiste lõpus) 

 
TOIDUAINETÖÖSTUS 
 

• Belgia ettevõte pakub kaubandusagendi teenuseid toiduainetööstuse ettevõtjatele, eelkõige 
piima-, liha-, puu- ja juurvilja toidukaupade ning erakaubamärgi all toiduaine tootjatele. Lisaks 
pakub toiduainete sektori seadmete ja/või tehnoloogia tootjatele esindamisteenuseid. KOOD: 
BRBE20220330008 

 

• Saksamaa kala ja mereandide maaletooja otsib vegan või taimetoidust kala ja mereandide 
alternatiivide tootjaid. Ettevõtet huvitavad valmis ehk ready-to-eat tooted. KOOD: 
BRDE20220328012 

 

• Poola ettevõte otsib konserveeritud, külmutatud, kuivatatud puu- ja köögivilja tootjaid ning 
pakub koostööd turustamislepingu alusel. KOOD: BRPL20220316003 

 
 
PUIT ja MÖÖBEL 
 

• Prantsusmaa ettevõte otsib männipuidust aiapostide tootjat (töötlemata kui töödeldud 3. klassi 
märgistusega). KOOD: BRFR20220325033 

 

• Soome köögimööbli hulgimüüja otsib mööblifurnituuri tootjat või hulgimüüjat (nt hinged, 
raamid, liitmikud, kapimehhanismid, restid, kronsteinid, hoidikud, konksud jm). KOOD: 
BRFI20220218008 

 

• Soome ettevõte otsib puidust või vineerist triikimislaudade ja riidestange tootjat. KOOD: 
BRFI20220301010 

 

• Taani ettevõte, kes projekteerib ja arendab erikujulist disainmööblit, otsib mööblitootjaid 
lamamistoolide, söögitoolide ja diivanite tootmiseks. KOOD: BRDK20220316004 

 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/nexteen/profiles/details/30ed3f30-97cf-49c1-9517-017f91a3d941
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TEKSTIILITÖÖSTUS  
 

• Taani ettevõte otsib koertele ja nende omanikele mõeldud tekstiili- ja rõivatoodete tootjat. 
Tulevane koostööpartner peab olema võimeline hankima vajaliku materjali (kanga, nööbid, 
niidid, tõmblukud jm) ning pakkuma abi disainlahendustes. KOOD: BRDK20220322027 

 

• Hispaania looduslikest materjalidest rõivatootja otsib looduslike ning vintage kangaste ja 
tekstiili tarvikute tarnijaid  (lina, puuvill, vill; paelad, lukud, etiketid jms). KOOD: 
BRES20220323016 

 

• Soome 40+ naistele mõeldud naturaalsetest kangastest kaasaegsete rõivaste ja 
aksessuaaride jaemüügiga tegelev start-up pakub turustamise teenuseid naisterõivaste 
tootjatele (lina, siid, viskoos, puuvill, mohäär, alpaka). KOOD: BRFI20220218013 

 

• Taani naisterõivaste, -jalatsite ning aksessuaaride müügiga tegelev ettevõte, mis on suunatud 
naistele vanuses 15-30 aastat, soovib laiendada oma tooteportfelli, pakkudes koostööd 
turustamislepingu alusel naisterõivaste tootjatele/tarnijatele. KOOD: BRDK20220222017 

 

• Taani naistemoe kaubamärkide tootja  ja allhanketeenuse pakkuja soovib suurendada oma 
toomisvõimsust ja otsib rõivatehaseid, kes oleks piisavalt paindlikud ning suudaks toime tulla 
kiiresti nii suuremahuliste kui ka erineva disainiga väiksemate tellimuste ja tootenäidistega. 
KOOD: BRDK20220317026 

 
 
PAKEND 
 

• Rumeenia lavendli baasil kosmeetika tootja otsib klaasist ja plastikust erinevate konteinerite 
ja mahutite, nt. purgid, pumppudelid, klaaspudelid, tootjaid koos tarvikutega ehk 
pudelikorkidega, pumba- ja tilgutikorkidega, vedelseebi dosaatoreid jm. KOOD: 
BRRO20220316047 

 

• Soome ettevõte, kes pakub pakendamisteenust, otsib polüpropüleenist (PP) ja 
polüetüleentereftalaadist (PET) postitamise pakkekottide tootjat. KOOD: BRFI20220308033 

 
 
MASINAEHITUS ja MASINATÖÖSTUS  
 

• Saksamaa ettevõte pakub elektrooniliste ja elektromehhaaniliste komponentide tootjatele 
turustamisteenuseid. Ettevõtet huvitavad tooted nagu andurid, magnetid, releed, klambrid, 
lülitid ja kaitsmed jms. KOOD: BRDE20220328052 

 

• Soome energia- ja gaasitehnoloogia paigaldus- ja teenindusettevõte otsib energeetika- või 
gaasitehnoloogiaga seotud tehniliste komponentide, seadmete ja süsteemide või 
süsteemiosade, sh vesiniku-, biogaasi- ja tervishoiusektori küttesüsteemide (haigla 
gaasisüsteemide) tarnijad. KOOD: BRFI20220317008 

 

• Prantsusmaa elektrimootorite ja generaatorite projekteerimisega tegelev ettevõte, kes 
kohandab tooteid vastavalt klientide nõudmistele, pakub alltöövõttu samas sektoris 
tegutsevale ettevõttele, kes pakuks täiendavaid tooteid, teadmisi ja insenertehnilisi lahendusi 
termilistes aspektides ning tahke- ja vedelikumehaanika, juhtimisseadmete, jõuelektroonika ja 
elektromagnetismi valdkonnas. KOOD: BRFR20220324011 
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• Poola ettevõte, kes tegeleb toiduainete pakendite - mesilasvahast ümbriste tootmisega - 
soovib leida koostööpartnerit, kes saab hõlbustada tootmist, sh välja töötada ja toota, 
tootmisprotsessi parandavaid masinaid/seadmeid. KOOD: BRPL20220318022 

 

• Rumeenia puidutöötlemisseadmete turustamisega tegelev ettevõte pakub oma teenuseid 
puidutöötlemisseadmete tootjatele. KOOD: BRRO20220214003 

 

• Poola autovaruosade müügiga tegelev ettevõte, kes pakub nii uusi kui ka kasutatud autoosi, 
mis vastavad toodete tehnilistele standarditele, otsib uusi tarnijaid. KOOD. 
BRPL20220223010 

 

• Soome mägimatkarataste tootja otsib terasest, titaanist ja alumiiniumist mägirattaraamide 
tootjat. KOOD: BRFI20220307004 

 

MUU 
 

• Poola meditsiinseadmete turustamisega tegelev ettevõte pakub oma teenuseid  
vereülekandeseadmete tootjatele. KOOD: BRPL20220324017 

 

• Hispaania erinevate väetiste turustaja otsib biotehnoloogial põhinevatel mikroobipõhiste 
toodete tootjaid ehk mikroorganismidega biostimulantide ja/või bioväetiste tootjaid. KOOD: 
BRES20220317048 

 

• Poola ettevõte pakub turustamisteenuseid looduskosmeetika tootjatele, kes soovivad 
siseneda Poola turule.  Eelkõige huvitab ökoloogiline looduslikel koostisosadel põhinev zero-
waste kosmeetika. KOOD: BRPL20220318036 

 

• Poola toidulisandite tootja otsib toidulisandite koostisosade tarnijaid. Lisaks on ettevõte 
huvitatud naturaalsetest õlidest ja aroomiteraapia tarvikutest. KOOD: BRPL20220315033 

 

• Horvaatia interaktiivseid digikaarte valmistav ettevõte pakub allhanget ettevõtetele, kes 
tegelevad drooniga mõõdistamisega koos pildi ja video jäädvustamisega. KOOD: 
BRHR20220315010 

 

• Itaalia valgustite elektrikomponentide tootja otsib kvaliteetsete LED-driverite  tootjat, kelle 
tooted sobivad nii välisvalgustuse, tänavavalgustuse, sisevalgustuse jaoks ja vastavad EL-
standarditele. KOOD: BRIT20220314039 

 

• Rumeenia e-kaubandusettevõte pakub oma turustamisteenuseid erinevate tooterühmade 
tootjatele alustades kodumajapidamise kaupadest kuni elektroonikani (olmeelektroonika, 
kodutehnika, rõivad, moeaksessuaarid, kellad, ehted, ilu- ja isikuhooldustooted, spordi- ja 
meelelahutustooted jne). KOOD: BRRO20220228003 

 

• Slovakkia ettevõte, kes projekteerib ja ehitab haljaskatusega passiivmaju, mis on kaetud 
mullaga nii nõlvadel kui ka tasastel aladel, pakub alltöövõttu ehitusettevõtetele nende 
projektide realiseerimiseks välismaal. KOOD: BRSK20220308005 

 
 

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

http://www.enterprise-europe.ee/
http://www.enterprise-europe.ee/
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Lisainfo saamiseks KÄESOLEVATE PAKKUMISTE KOHTA (hetkeseisuga pole need 
avalikult andmebaasist leitavad), palun võta ühendust: Merit Fimberg-Espuch, Tel: +372 
604 0066, e-post: merit.fimberg-espuch@koda.ee, Aleksandra Kriventsova, Tel: 604 0079, 
e-post: aleksandra@koda.ee 
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