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Koostööpakkumised   
(NB: koodi küljes on link lisainfole)  
 

 

TOIDUAINETÖÖSTUS  
Ukraina lihatoodete tootja otsib edasimüüjaid (nt. keeduvorst, suitsuvorst, peekon, suitsutatud liha, gurmee 
lihatooted jt). KOOD: BOUA20210511001 
 
Soome loodusliku supertoidu ja toidulisandite tootja (nt. põhjamaised marjad, männikoor, chaga jt) otsib 
rahvusvahelisi turustuspartnereid, kellel on head kontaktid apteekide, jae- ja hulgimüüjatega. 
KOOD : BOFI20210414001 
 
Armeenia männikäbidest looduslike siirupite, mooside ning marjadest ja puuviljadest alkohoolsete jookide 
tootja (sh viin) otsib turustajaid.  
KOOD: BOAM20210513002 
 
Poola ettevõte pakub toidutööstuse ettevõttele, kes toodavad koort, kitsepiima, lehmapiima, Kreeka 
jogurtit, Feta juustu, aga ka mahe toidutootjatele ja toidulisandite tootjatele, turustamise teenuseid.  
KOOD: BRPL20210426001 
 

Suurbritannia ettevõte pakub kaubandusagendi teenuseid mahetoidu-, tervishoiutoodete-, ning 
vaakumpakendatud orgaaniliste tervisetoitude ja jookide tootjatele sh Hiina taimsete ravimite tarnijatele. 
KOOD: BRUK20210427001 
 

Rumeenias asuv Araabia turu kaubandusagent pakub Euroopa ettevõtetele, kes tegelevad kuivtoidu, 
konserveeritud toidu, kosmeetika, meditsiinitarvete ja farmaatsiatoodete tootmisega, turustamise 
teenuseid. KOOD:  BRRO20210429001 
 
 

RÕIVAS JA TEKSTIIL  
Armeenia naiste ja meeste käekottide ja laste seljakottide tootja otsib edasimüüjaid. KOOD: 
BOAM20210510002 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e747c57-95f1-4afa-88fc-2ecfe331eac2
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/bea580b3-882c-43cb-b97d-ca743d1c1332
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d774d36-fbf4-4d26-b017-c059549d6bc7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5318585-aa5f-4448-9a0c-247ffe134a67
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e26a9f9-453e-473b-8e7a-04c4f429938b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/add0a227-dd18-4934-bafb-45f87d87d9ac
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef988430-0971-4b23-a2da-1ac2bfe6931c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef988430-0971-4b23-a2da-1ac2bfe6931c
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Iirimaa ettevõte otsib tekstiiliettevõtet, kes CMT (Cut, Make, Trim) või FPP (Full Package Production)  
teenusena toodaks unisex-kudumeid, salle, särke, veste, pintsakuid ja sokke jm. KOOD: BRIE20210324001 
 
Hollandi idufirma otsib naistepesu tootjaid pesukomplektide tootmiseks dropshipping´u ja  tootmislepingu 
alusel, kes on nõus tootma erinevates suurustes väikseid koguseid. KOOD: BRNL20210329001 
 
Hollandi VKE pakub kaubandusagendi teenuseid läbi rahvusvahelise online veebituru platvormi 
moedisaineritele või brändidele, kes toodavad eksklusiivseid piiratud koguses naiste ja meeste rõivad ning 
aksessuaare.  KOOD: BRNL20210521001 
 
Suurbritannia eakatele ja puuetega inimestele suunatud rõivatootja ja edasimüüja otsib uuenduslikku 
rõivakinnituslahendust särkide, kampsunite, kudumite ja jaoks, mis riietumisel võimaldaks kergelt 
avada/sulgeda. KOOD: BRUK20210413001 
 
Ukraina moebränd, kes toodab kaasaegseid etnilisi rõivaid naistele, meestele ja lastele otsib esindajaid ja 
turustajaid. KOOD: BOUA20210426001 
 
Rumeenia kõrgkvaliteetsest nahast kingatootja otsib edasimüüjaid. KOOD: BORO20210420002 
 
Hollandi veganmaterjalidest (nt. viigimarja- ja viinapuu lehtedest, apelsinikoortest, kaktusest jne) naiste 
käekottide tootja otsib veganmaterjalide töötlemiskogemusega tootmisettevõtet käekottide tootmiseks.  
KOOD: BONL20210506001 
 
 

PLASTITÖÖSTUS 
Saksamaa toidu kohaletoimetamise onlineteenuse osutaja otsib toidupakenditele plastikaante tootjat 
silikoon- ja termoplastkummist (TPE) / polüpropüleenist (PP) / polüetüleenist (PE). KOOD: 
BRDE20210511002 
 
Leedu plastitööstuse ettevõte otsib pressitud PVC (polüvinüülkloriid) profiilide tootjat Saksamaalt, Poolast, 
Eestist, Lätist.  
KOOD: BRLT20210524001 
 
Rumeenia oakottide tootja otsib  vahtpolüstüreenist graanulite - EPS 50 tarnijaid. 
KOOD: BRRO20210405001 
 
Soome ettevõte otsib Euroopast  PP ja PET plastikust nn postiümbrikute/kottide tootjat. 
KOOD: BRFI20210506001 

 

IT JA ELEKTROONIKA  
Malta turvasüsteemide, automaatikaseadmete (nt. kaamerad, alarmseadmed, juurdepääsu 
kontrollsüsteemid, väravate ja sõidukite tõkked, sh Interneti IOT lahendused, loomadehaldamise süsteemid 
jt) pakub kaubandusesindaja teenuseid turvasüsteemide valdkonnas tegutsevatele tootjatele ja tarnijatele.  
KOOD: BRMT20210317001 
 
Itaalia põllumajandusettevõte pakub turustamise teenuseid  innovaatiliste põllumajanduslahenduste, 
süsteemide, andurite ning tööriistade tootjatele,  kelle tooteid saab kasutada kasvuhoones või põllul (nt 
valgustugevuse-, õhuniiskuse-, temperatuuri-, pH mõõtjad;  kahjurite seire süsteemid jne) 
KOOD:  BRIT20210507001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c5879c7-6461-4e4a-85ee-b30e8c3432a3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac33ce2b-c2f2-40ee-a305-55a8595dc7e7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76b298da-4b15-4113-a396-a0a5a991e27d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0534ca06-c00f-4ced-885a-ddfe4b285be9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/828ef6e9-8ac3-4982-901e-1aa9d58c9668
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6166c5b3-1b2d-430a-9066-0558e5440852
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47e3881b-e9d5-480c-a980-c52a9582f502
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6290d86-37d9-444e-bd1a-5c25a6d0b746
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6290d86-37d9-444e-bd1a-5c25a6d0b746
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90bd6608-1930-4753-bbff-54303ca15c0d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dd92ed7-acfa-44ff-b79b-0ec7359b5769
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/150d6c4b-d238-4c59-9905-b0f1ca9b7eb3
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/4347f086-7e9c-4599-b4f3-1a0b8933414c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b0eb454b-69f5-4a63-8df8-3baa7223898e


 
 
een.ec.europa.eu 
enterprise-europe.ee 

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. 

 

METALLI- JA MASINATÖÖSTUS 
 
Horvaatia erinevate metallosade tootmise ja metalltoodete hulgimüügiga tegelev ettevõte pakub 
metalltoodete tootjatele kaubandusesindaja teenuseid.  KOOD: BRHR20210422001 
 
Belgia ettevõte otsib terasplaatidest spetsiifiliste terastrumlite tootjat. Tootja peab valtsima terasplaate 
(S235 ja Hardox 400), mille laius on kuni 2500 mm ja paksus kuni 20 mm, et toota trumleid läbimõõduga 1800 
mm või 2400 mm (vt lisainfot)  
KOOD: BRBE20210422001 
 
Poola ettevõte otsib erineva läbimõõduga tsingitud, roostevabast terasest trosside tootjad ja tarnijad.  
KOOD: BRPL20210521001 
 
Venemaa metallitööstusettevõte otsib metallitarnijat (struktuurteras, roostevaba teras, tsingitud teras, 
alumiinium ja messing paksusega kuni 20 mm). Tarnitav kaup peab vastama ISO standarditele.  
KOOD: BRRU20210325001 
 

MUU  
Saksamaa lemmikloomatoodete tarnija otsib vitriinide/tootestendide lahenduste pakkujat, kes valmistaks 
vastavalt visandile kergmetallist sahtlitega/korvidega stendi, kus saab esitleda lemmiklooma toidukausside 
alusmatte. Samuti võib teha pakkumisi puidust, papist ja plastikust tootestendidele. 
KOOD: BRDE20210419002 
 
Prantsusmaa ettevõte otsib klaasitööstuse ettevõtet kahes suuruses (120 ml ja 250 ml) klaasist 
toidunõude/konteinerite tootmiseks. Tooted peavad olema mikrolaineahju, sügavkülma ja 
nõudepesumasina kindlad. KOOD:  BRFR20210518001 
 
Prantsusmaa SPA- ja iluteenuste ettevõte otsib spetsiaalsest lahendust, mis takistab unekortsude tekkimist 
näo-, kaela ja dekoltee piirkonnas (näoribad, silikoonist padjad või geelid, pehmest kangast padjad; looduslik 
kosmeetika eliksiir või fikseeriva toimega geel). KOOD: BRFR20210416001 
 
Rumeenia ettevõte pakub kaubandusagendi teenuseid kvaliteetsete laminaatparkett põrandate ning 
keraamiliste sanitaartehnika ja plaatide tootjatele (keraamilised plaadid, põrandaplaadid ja fajanss). KOOD: 
BRRO20210325001 
 
Leedu transpordiettevõte pakub alltöövõttu maanteetranspordi valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele, 
kellel on  varasem ekspedeerimise kogemus. KOOD: BRLT20210513001 
 
Saksamaa meditsiinitehnoloogiaettevõte pakub turustamise teenuseid innovatiivsete meditsiinitehnoloogia 
toodete tootjatele (in vitro diagnostika meditsiinseadmed, ambulatoorsed diagnostikavahendid, 
haavahooldus ja -ravitooted). KOOD:BRDE20210503002 

 

Huvi korral palun otsi täiendavaid koostööpakkumisi aadressil: www.enterprise-europe.ee, 

lisades lehe keskel asetsevasse koostööpakkumiste andmebaasi huvipakkuvaid filtreid. 

 

Pakkumiste lisainfo: Aleksandra Kriventsova, Tel: 604 0079, E-post: aleksandra@koda.ee 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d9f0702-e085-4a10-b02f-fe2331e62597
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83f3280e-0821-4bd2-918a-d4a4104a6eb3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cfd2c26-9f3f-4150-a6b0-57c54d9299f3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d508c93-f8ba-4a96-835a-a724cfa9fff0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b822294-0455-446c-a725-3d48fc767af0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62bd5c9b-895a-4e1b-8f60-30822b3a1788
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/2b966f9c-08c7-48e1-a586-055ec62e333e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9843f294-4c07-4a69-99c8-a709f9acc674
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9843f294-4c07-4a69-99c8-a709f9acc674
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e41fd216-8bc4-4d5a-9098-588d3da2baf1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5dbe9b92-d40c-4d6d-835b-05c389f13105
http://www.enterprise-europe.ee/

