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Koostööpakkumised    
(NB: lisainfot on võimalik vaadata koodi küljes olevalt lingilt või esitada huviavaldus läbi Kaubanduskoja 
kontaktisikute, kelle kontaktandmed on pakkumiste lõpus) 

 
TOIT 
 
Ukraina külmutatud mahedate marjade tootja (maasikad, vaarikad leedrimarjad) otsib 
edasimüüjaid.  Ettevõte rakendab kaasaegseid tehnoloogiaid marjade külmutamiseks vastavalt 
Euroopa Liidu standarditele. KOOD: BOUA20221117001 
 
Slovakkia pagarikoda otsib järgmiseid toiduainete tarnijaid - külmutatud puu- ja köögiviljad, õli, 
pitsapasta, tomatipasta, täidised jm. KOOD: BRSK20221108024 
 
Bulgaaria meetootja otsib toore tava- ja orgaanilise mee/meetoodete tarnijaid, et suurendada oma 
äritegevust ja kohalolekut kogu maailmas. KOOD: BRBG20221031008 
 
 
MASINATÖÖSTUS ja METALL 
 
Saksamaa internetipood otsib allhankelepingu alusel metallist linnutõkete tootjaid.  KOOD: 
BRDE20221103015 
 
Leedu ettevõte toodab automatiseeritud universaalseid biokütuse katlaid ja nende tarvikuid ja otsib 
väikese võimsusega asünkroonmootoriga reduktormootorite tootjat/ tarnijat.  
KOOD: BRLT20221019008 
 
 
PUIT ja MÖÖBEL 
 
Hispaania mööblitööstuse ettevõte otsib kasespooni puidu tootjaid. KOOD: BRES20221123022 
 
Rootsi ettevõte on kavandanud nn Gustavi stiilis mööblit ja otsib allhankelepingu alusel puidust toolide 
tootjat. KOOD: BRSE20221103008 
 
Taani uste ja akende tootja otsib vanamoodsa ja traditsioonilise disainiga puidust aknatootjaid, et 
valmistada puidust aknaid, mis sobivad klassikalistesse hoonetesse. KOOD: BRDK20221026003 
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PLAST ja PAKEND 
 
Prantsusmaa ettevõte, kes töötas välja uuendusliku basseinipuhastuse varustuse, otsib plastmassi 
sissepritsetoodete tootjat, kes projekteeriks ja valmistaks tootmislepingu alusel ning pakuks 
täisintegreeritud lahendust (projekteerimine, tootmine, osade komplekteerimine ja tarnimine 
kliendile). KOOD: BRFR20221123011 
 
Prantsusmaa puuviljamahlade, siidrite, alkoholivabade vahujookide, limonaadide, õlu ja erinevate 
vahutavate aperitiivide tootja otsib klaaspudelite tarnijat. Ettevõte on huvitatud 1 L ja 75 cl valgest 
klaaspudelist ja 75 cl klaasist rohelisest pudelist. 
KOOD: BRFR20221026005 
 
 
TEKSTIIL  
 
Türgi tekstiilitootja pakub tootmise- ja allhankelepingu alusel oma teenuseid, tulevane koostööpartner 
saab valida tarneaja, koguse, kanga ja toote mudeli.  
KOOD: BOTR20221123021 
 
Taani Petit Philou iduettevõte otsib väikese suurusega tekstiilnukkude ja mänguasjade tootjaid. 
KOOD: BRDK20221123003 
 
Taani VKE otsib tootmislepingu alusel nende arendatud veespordi  päästevestide tootjat. KOOD: 
BRDK20221104003 
 
 
MUU 
 
Ukraina eraarstikeskus on huvitatud koostööst Ukrainas toimetavate kindlustusseltsidega, kõige 
enam pakuvad huvi partnervõrgustikud, mis pakuvad meditsiinilist tuge Ukrainasse (eriti Lvivi) 
ärireisidel viibivatele reisijatele. KOOD: BOUA20221109022  
 
Ukraina kanalisatsioonikaevude tootja, kes tegeleb ohutu linna infrastruktuuri juurutamisega, otsib 
investeerimispartnereid. KOOD: BRUA20221116019 
 
Prantsusmaa mänguasjade müügiga tegelev ettevõte pakub turustusagentuuri teenuseid uuenduslike 
ja jätkusuutlike laste mänguasjade tootjatele, kes soovivad siseneda Prantsusmaa turule. KOOD: 
BRFR20221122018 
 
Poola tööstussektoris tegutsev ettevõte pakub turustusteenuseid Euroopa tootjatele, kes soovivad 
siseneda Poola turule, pakkudes igakülgselt toetust äri avamisest, kontorite üürimise ja 
tootmishoonete ehitamiseni. KOOD: BRPL20221116014 
 
 

LISAINFO: 

 
 
Huvi korral palun otsi täiendavaid koostööpakkumisi aadressil: 
https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities lisades otsingumootorisse huvipakkuvaid filtreid. 
Huvi avaldamiseks ja/või koostöö huvi täpsustamiseks leitud koostööpakkumiste kohta palun võta 
ühendust kaubanduskoja kontaktidega: Kadri Raik, E-post: kadri.raik@koda.ee või Merit Fimberg-
Espuch, E-post: merit.fimberg-espuch@koda.ee 
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