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Koostööpakkumised
TOIT
Poola veini- ja toiduimportija otsib BiB e bag-in-box veini tarnijat. KOOD:BRPL20190808003. Lisainfo:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c226a7b9-e4e0-4db2-b042-b690c22543cb
Rumeenia ettevõte pakub frantsiisi lepingu alusel sisenemist Rumeenia turule maiustuste, pagaritoodete ja
jäätise tootjatele. KOOD: BRRO20190624001. Lisainfo:
Https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e4afbeb-0487-4f86-8b64-92ce1d55c209

METALL/MASINAD
Iirimaa ettevõte otsib postkastide - ja pakkeautomaatide tüüpi postkastide tootjat. KOOD:
BRIE20190718001. Lisainfo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70681c8e-2cfb4daa-86fd-bf7cdfa5170f
Saksamaa ettevõte otsib auto- või terasetootmise sektorist koostööpartnerit päikeseenergia PV tracker´i
ehk PV-fotogalvaanilise päikeseenergia jälgimistehnoloogia seadme tootmiseks. KOOD:
BRDE20190806001. Lisainfo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/642e9a24-466a4e4b-8988-3eea4e82758c
Sloveenia ettevõte otsib kvalifitseeritud piduriosade tootjat, kes suudab valmistada aktiivse ratastooli
pidureid vastavalt tehnilisele kirjeldusele. Enamik osi peab olema valmistatud roostevabast terasest ja
alumiiniumist. KOOD: BRSI20190724001. Lisainfo
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86ae12a5-b86f-42bc-8d16-42bf7b526e23
Kreeka tööstusliku teraskonstruktsioonide tootmisega tegelev ettevõte otsib karastamata ehitusterase
tarnijat. KOOD: BRGR20190611001. Lisainfo:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51cc8d63-6740-4f54-8423-fc1ed71e8f25
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EHITUS/SISUSTUS
Rumeenia ettevõte otsib laevatoodete tootjaid või tarnijaid, kes saavad pakkuda terviklahendust laeva
sisustamises nt. soojusisolatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemid; siseseinte ja lagede lahendused; kajutite ja
ühisruumide mööbel; tualettide ja köögi sanitaartehnika ja seadmed. KOOD: BRRO20190605001. Lisainfo:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74de8e72-5240-4dfa-a85f55dbd9d4b5ed?OrgaId=ee00253
Saksamaa ettevõte pakub alltöövõttu tipptasemel siseviimistlusettevõtetele, kelle ülesandeks on nt.
põranda- ja plaatimistööd; kütte-, kliima- ja muude sanitaarseadmete paigaldamine; siseviimistlustööd
puidu/metalliga. KOOD: BRDE20190621001. Lisainfo:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aed08702-a53e-4e44-8d9a-9e2fd6826818
Portugali ettevõte otsib uuenduslikke ja energiatõhusaid reoveepuhastuse tooteid. KOOD:
BRPT20190709001. Lisainfo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fcc5e5b5-c4104ec7-96f3-f02ca4232f86
Poola ettevõte pakub turustamise ja kaubandusagendi teenuseid ventilatsiooni- ja kliimaseadmete
tootjatele. KOOD: BRPL20190610001. Lisainfo:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d9c1853-d020-4d4d-b427-6b30b9d4f0d0

PAKEND
Rumeenia käsitöökosmeetika tootja otsib klaaskonteinerite tootjaid. KOOD: BRRO20190607001. Lisainfo:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/adc81afe-bfc3-4238-905a-dc5e645e4bbd
Poola paberpakendite tootja otsib kartongi ja papi tootjaid või tarnijaid. KOOD: BRPL20190510002.
Lisainfo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03e1a5ac-2068-4fe9-a84664a794832d78
Prantsusmaa klaastaara turustaja otsib keeratava korgiga klaaspurkide ja pudelite tarnijat. KOOD:
BRFR20190613001. Lisainfo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dadc67a2-ea79429c-8b8a-644245652b5e

TEKSTIIL
Taani ettevõte otsib nailonist/puuvillast valmistatud koera kaelarihmade ja tarvikute tootjat, kelle
ülesandeks on ka materjali tarnimine. KOOD: BRDK20190708001. Lisainfo:
Https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b57d34ef-6a23-4f7d-a4f9-55433b607891
Suurbritannia ettevõte otsib tekstiiliettevõtet hübriidkottide tootmiseks. Toode omab nii selja- kui käekoti
omadusi ja keerukuselt sarnaneb veidi golfikeppide kotiga. KOOD: BRUK20190528001. Lisainfo:
Https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f4c8f47-8d10-49a9-b4f3-eadb47e2862d
Saksamaa hea turupositsiooniga ettevõte otsib telkide tootjat tekstiilisektorist, et ühiselt suuremas mahus
toota puuvillast ja PES-kangast telke. Tooraine pakub Saksa ettevõte. KOOD: BRDE20190711001. Lisainfo:
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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.

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d3c36a8-97f7-4527-8a66-34d03f375fd3

KOSMEETIKA ja KEEMIATÖÖSTUS
Hollandi ettevõte otsib erineva kuju, värvi ja parfüümiga vannipallide tootjat, kuhu sisse saaks lisada
ärikinkidena ka personaalseid „plahvatavaid“ sõnumeid. KOOD: BRNL20190702001. Lisainfo:
Https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/186c0733-0e38-414b-aa1e-7d118d83eb62
Rootsi ettevõte otsib kosmeetika või kodukeemia tootjat kihisevate hügieen-tablettide tootmiseks. KOOD:
BRSE20190527001. Lisainfo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9918982-41e84973-bc0c-35d1fc76a4cd
Rumeenia autopuhastus- ja salongi desinfitseerimise vahendite tootja otsib autokeemia tootjaid, kelle
tootevalikus on veevabad pesuvahendid ja vahaga spreid. KOOD: BRRO20190726001. Lisainfo:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60a89fd4-9d8c-462c-82bb-ba13030f4d9a
Leedu kosmeetika hulgimüüja (nt. parfüümid, naha- ja juuksehooldustooted) otsib kosmeetika tootjaid või
hulgimüüjaid. KOOD: BRLT20190626001. Lisainfo:
Https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bca27dd7-88f4-4da1-9974-1098b6177f6d

MUU
Suurbritannia ettevõte, kes töötas välja araabia keelt õpetava e-õppeplatvormi, otsib veebisisu hindajat, kelle
ülesandeks on pakkuda nii välist kvaliteeditagamist kui ka akrediteerimist vastavalt CEFRL-i standarditele.
KOOD: BRUK20190716002. Lisainfo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a7ac5e6db01-4484-b211-44bf29969820
Saksamaa käsitööehete tootja otsib materjali tarnijat, kes saaks pakkuda kujundustoodete valikut ( nt.
nahast paelad, looduslik kautšuk, pärlid, sametpaelad jne), viimistlus- ning kinnitustooteid (nt. hõbedast,
kullast ning roostevabast terasest ühenduslülid ja kõrvarõngaste konksud) ja pakendamise lahendusi.
KOOD: BRDE20190625001. Lisainfo: Https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbc9f9bd62bd-41a6-a5de-1d17aa487d01
Bulgaaria ettevõte otsib plastjäätmete tarnijat Euroopa Liidust. KOOD: BRBG20190723001. Lisainfo:
Https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d8ca5211-3840-4e11-af0c-f0867e97a8a4
Saksamaa mööblitootja otsib IMOS tarkvara kasutajaid mööblidisaini allhankeks. KOOD:
BRDE20190612001. Lisainfo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32150c80-5ba8429f-af43-8c62eaf175e4?OrgaId=ee00253
Rootsi kingituste ja reklaamkingituste hulgimüüja otsib jätkusuutlike ja keskkonnasõbralike meenete ja
kingituste tootjaid. KOOD: BRSE20190709001. Lisainfo:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c24c59b3-4106-4587-8f38-3fce2eb705ec
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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.

Huvi korral 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
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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.

