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Koostööpakkumised    
 

 

Toiduainetööstus  
 

• Türgis asuv vürtside müügiga tegelev ettevõte otsib uusi turustajaid ja edasimüüjaid. 
Lisainfo: KOOD BOTR20201006001 

• Hiina looduslike magusainete ja muude taimeekstraktide tootja otsib edasimüüjaid. 
Lisainfo: KOOD BOCN20201012001 

• Kosovo Türgi maiustuste (lokum) tootja otsib edasimüüjaid.  

Lisainfo: KOOD BOXK20201104001 

 

Tekstiil ja rõivatööstus  

 

• Rumeenia ettevõte otsib  innovaatilise ja futuristliku disainiga meeste ja naiste spordi- ja 
vabaajajalatsite tootjat, kes toodaks jalatseid Rumeenia ettevõtte kaubamärgi all.  
Lisainfo: KOOD: BRRO20200918001 

• Poola luksuslike ööriiete ja vabaajariiete tootja otsib edasimüüjaid.   
Lisainfo: KOOD BOPL20200929001 

• Hollandi aksessuaaride disainer otsib vegan-naha tarnijaid ja/või vegan-nahast 
aksessuaaride (nt. vööd, käekotid, sülearvutikottide, rahakottide) või jalatsite tootjaid. 
Lisainfo: KOOD BRNL20200710001 

• Prantsusmaa VKE otsib tekstiilisektorist kottide tootjat insuliinipliiatsi kaitseümbrise 
tootmiseks. Lisainfo: KOOD: BRFR20201009001 

• Türgi kudumite ning kangatootmisega tegelev ettevõtte otsib edasimüüjaid.  
Lisainfo: KOOD BOTR20201002002 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e5171c00-16fd-4ad2-87dd-72e57b163eba
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70e48987-15f2-4dce-ade1-441bb70323b9
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-manufacturer-turkish-delight-lokum-searching-distributors
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ec362cd-9b58-472f-9807-d35c7e27df68
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e387413-6fa0-48d5-9462-58864ce66ecc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72915407-1db1-4e5d-b743-f592fdd17ce9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55851b2a-b352-4f71-a7b3-2c2d8d730ee7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ebe7963f-672b-4778-a0f6-eb74fb5e1c2b
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Masinatööstus, plasttööstus ja elektroonika  

 

• Saksamaa ettevõte pakub allhanget jalgrataste ja elektrijalgrataste tootjatele. Oluline on 
tootja võimekus ise tarnida kõiki vajalikke materjale ja komponente. Lisainfo: KOOD 
BRDE20201026001 

• Suurbritannia ettevõte pakub elektrijalgrataste tootjatele turustamisteenuseid 
Suurbritannias ja Iirimaal. Lisainfo: KOOD BRUK20201008001 

• Saksamaa ettevõte otsib autotööstuse-, lennunduse- ja tarbesõidukite osade tootjad ja 
automatiseerimistehnika tarnijad. Lisainfo: KOOD BRDE20200731001 

• Sloveenia ettevõte, kes töötas välja seadme kettsaagide teritamiseks, otsib 
plastist/alumiiniumist survevalu tööriistu tootvaid ettevõtteid, et valmistada oma seadme 
täiustatud versiooni tootmislepingu alusel. Lisainfo: KOOD BRSI20200804001 

• Rumeenia ettevõte otsib sisekihiga kottide tootjat, kelle tooted vastavad EL-i nõuetele, 
vedelike ja veini jaoks. Lisainfo: KOOD BRRO20201014001 

• Suurbritannia ettevõte otsib plastklambrite tootjat, kes suudaks toota plastklambreid 
elektrikaabli paigaldamiseks kasutava klambripüstoli jaoks.  
Lisainfo: KOOD BRUK20201009001 

• Taani ettevõte otsib tootmispartnerit, kel oleks võimekus printida spetsiaalse kujuga 
pöördnuppudele, mida kasutatakse elektroonilisel seadmetel. Partneril peaks olema 
spetsiaalne masin, mis suudab printida otse pöördnupu koonuse keskele, et kinnitus detaili 
oleks võimalik pöörata 6 asendisse. Potentsiaalne partner peaks olema meditsiiniliste ja 
plasttoodete väljatrüki kogemusega. Lisainfo: KOOD BRDK20201013001 

• Prantsusmaa komposiittorude tootja otsib termoplastiliste komposiitlintide tootjat, selleks 
et arendada enda loodud tootmisprotsessi lihtustavat süsteemi, mis võimaldaks toota torusid 
otse paigalduskohas. Ettevõte teeb koostööd Prantsuse Tehnoloogia Instituudiga ning  
tulevane koostööpartner peab olema võimeline tootma kohandatud linte ehk komposiit tüüpi 
maatriksist HDPE (High Density PolyEthylene) ja klaaskiust linte.  
Lisainfo: KOOD BRFR20201023001 

 

Pakend  

 

• Rumeenia seebipõhise kosmeetika tootja lastele ja täiskasvanutele otsib erineva suurusega 
klaasist kosmeetikakonteinereid ja muid pakenditarvikuid. Koostööd soovitakse 
tootmislepingu alusel. Lisainfo: KOOD BRRO20201020001 

 

Muu 

 

• Türgi idufirma, kes tegeleb päikesepaneelide väljatöötamisega otsib sügavtrükiseadmete 
tootjaid. Lisainfo: KOOD BRTR20201030001 

• Kreeka ettevõte otsib enda loodud alumiiniumprofiilide süsteemi jaoks sertifitseeritud 
katselaboreid, mis vastavad standardile BS EN 1634 + A1 – 2018. Standard viitab materjalide 
ja toodete vastupidavusele tulekahjule. Lisainfo: KOOD BRGR20201023001 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f668867-5932-4bd1-aa6e-5aa199494619
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd9a834f-a50f-4add-b1b7-e22c657e0a7d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e091789b-9f7a-4efe-bff8-a2183b7a6a15
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4952c5fd-1a4b-4957-ba50-85416d0c6d15
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4dbd5fd7-7c8f-4fec-9c28-723290372ff4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8d57b63-13fb-44d4-ae8d-f41d4f26be67
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/abb455a7-f8e1-4260-9d1b-86d74250d4c5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/564edfe3-f7f4-4c75-bafc-250d4dab4460
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab02eed2-8df6-4677-95ed-2521f0aa8eea
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6686567e-7c16-49f0-ad9e-9e18f6a09a8a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9dcc1875-0221-4cbe-909d-5afb37cfa4af
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• Soome ettevõte otsib eakamatele autojuhtidele lisavarustuse tarnijaid nt. 
turvavöödekinnituse käepidemed, peatoed, käepäraselt paigaldatavad käepidemed, 
istmepadjad jne. Lisainfo: KOOD BRFI20201110001 

• Poola puitmaja tootja pakub kokkupandavatele element puitmajatootjatele enda 
turustamise teenuseid. Lisainfo: KOOD BRPL20201009002 

• Poola dekoratiivkleebiste ja tapeediaplikatsioonide tootja otsib lausmaterjalist ehk non-
woven tapeetide ja pilttapeetide tootjat. Lisainfo: KOOD BRPL20201030002 

• Bulgaaria reisikorraldaja otsib välismaalt partnereid, kes pakuksid pärast Covid-19 
pandeemia lõppemist kaubandusagendi lepingu alusel huvitavate sihtkohtadega 
reisipakette, mis  sisaldavad majutust, toitlustust, vaatamisväärsuste külastamist ja muid 
tegevusi. Lisainfo: KOOD BRBG20201029001 

• Luksemburgi teede ja taimeteede müügiga tegelev ettevõte otsib keraamilise teeserviisi, 
teekannude ja tasside tootjat. Lisainfo: KOOD BRLU20200803001 

 

 

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/e0e94b10-10c7-46f0-b836-83f956859190
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7062d07d-0af5-444d-9ceb-aa580c38fcce
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/430438a0-103d-457d-b84a-2cee7f46fefc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6e805b3-6951-4ca3-9771-2ce25247856d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/828f8b93-17b8-4616-95dc-26c258467ff5
http://www.enterprise-europe.ee/
http://www.enterprise-europe.ee/

