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Koostööpakkumised    
(NB: lisainfot on võimalik vaadata lingilt või läbi Kaubanduskoja kontaktisikute, kelle kontaktandmed on 
pakkumiste lõpus) 

TOIT 

 

• Bulgaaria ettevõte, kes toodab külmpressitud meetodil rafineerimata õlisid, otsib 

maheseemnete ja pähklite edasimüüjaid või tootjaid. KOOD: BRBG20220801015 

 

• Itaalia külmutatud toodete turustamisega tegelev ettevõte pakub külmutatud tooteid 

pakkuvatele toiduainetööstuse ettevõtetele võimalust siseneda Itaalia jaemüügiturule. KOOD: 
BRIT20220628017 

 

 

AUTO ja MASINATÖÖSTUS  

 

• Austria VKE soovib toota veganitele mõeldud energiapalle pähklitest ja datlitest ning otsib 

vastava seadme hankimiseks koostööd kas toiduainetööstuse masinate tootjaga või vastavate 

kvaliteetsete seadmete müüjaga. KOOD: BRAT20220720002 

  

• Saksamaa autotööstuse agentuur, kes esindab orginaalvaruosade ning 1. ja 2. astme tarnijaid, 

pakub esindamise teenuseid autotööstusettevõtetele, kes toodavad autoistme konstruktsioone, 

valmistavad metallist ja plastist suuri survevaludetaile, toodavad sünteetilisi määrdeid või 

järgmisi tooteid: komposiidid, akud, elektrimootorid, aknareguleerimis- ja kerimismootorid, 

kaamerad, navigatsioonisüsteemid, andurid ja elektrisüsteemid. KOOD: BRDE20220706011 

 

• Saksamaa ettevõtja, kes müüb põllumajandussektori masinaid ja seadmeid, otsib metallist 

põllumajandusmasinate osade tootjat. KOOD: BRDE20220608005 

 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/b2a5ad51-e8c5-480a-9d0f-0182596c38cd
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/d67ac2a6-6259-4133-be1c-0181aa634c09
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/c1e7fc9b-07a4-4fe2-8dba-01821a945dd5
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/93352656-14f4-49d2-a777-0181d3b93124
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/85157b63-2c85-4b88-992c-0181425aba0f
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PUIT ja MÖÖBEL 

 

• Hollandi meretööstusettevõte otsib puitmööbli ja -tarvikute tootjaid. KOOD: 
BRNL20220624005 

 

• Slovakkia mööblitootja otsib Euroopa Liidust vineeri tootjat või tarnijat. KOOD: 
BRSK20220712007 

 

• Rootsi VKE otsib puitkomponentide tootjat, kes suudaks toota ettevõtte poolt väljatöötatud 

kokkupanemise funktsiooniga riidepuid, mis peaks olema luksususlikest puitmaterjalidest ning 

eelistatavalt toodetud puidujäätmetest. KOOD:  BRSE20220530020 

 

PLAST ja PAKEND  

 

• Leedu plastijäätmete ringlussevõtja pakub koostööd plastitööstusettevõttele, kellel puudub 

võimalus taaskasutada ja/või sorteerida segaplastijäätmeid. KOOD: BRLT20220808010 

 

• Sloveenia ettevõte otsib eri suurusega sulguritega (minigrip / zip-lock) kilekottide edasimüüjaid 

või tootjaid. KOOD: BRSI20220726004 

 

• Rumeenia plastkottide tootja otsib vahtpolüstüreenist (EPS-50) helmeste tarnijaid. KOOD: 
BRRO20220715006 

 

• Hispaania ettevõte otsib suures koguses papist, jõupaberist ja polüetüleenist paberist 

toidukarpide tootjat nt nuudlikarpide, hamburgerile mõeldud paberite, salatikarpide 

tootmiseks. KOOD: BRES20220713006 

 

 

TEKSTIIL  

 

• Rumeenia ujumisrõivaste ja naistepesu tootja otsib tekstiilitarvikute tarnijaid (nt tikandid, 

ribad) ning aluspesule ja ujumistrikoodele aksessuaaride valmistajat. Samuti otsib 

tekstiilitootjatelt järgmiseid valmistooteid: sukad, pidžaamad, hommikumantlid. KOOD: 
BRRO20220705006 

 

• Hispaania ettevõte otsib laste ujumistrikoode tootjat. KOOD: BRES20220527009 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/63321ba2-b573-4d89-97dd-0181956d2994
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/154309dc-f4dc-49b5-8b7d-0181f1880b6f
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/2e993cd6-dffc-4488-9246-018115019a88
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/c00d4521-fd99-4865-ac4c-01827d9c6e70
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/80f387a9-4568-4a06-b248-018239d0ae91
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/5ffcba60-f108-4a7a-bc6c-018201131a3e
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/bf2473cb-cc26-48e4-b9e7-0181f6fbe82e
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/b4f38d95-5ae6-4026-8ce1-0181cd68f060
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/6287418b-8780-41e6-b704-018104a6dc92
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MUU 

 

• Hollandi ettevõte pakub allhanget 3D-modelleeritud vibudele, mida lõigata ja vormida CNC 

abil lõplike mõõtmeteni. KOOD: BRNL20220725010 

 

• Poola kaubavahendusteenuste pakkumisega tegelev VKE pakub oma teenuseid tervisliku 

toidu, vaba aja rõivaste ning spordivarustuse tootjatele ja hulgimüüjatele. Lisaks pakub oma 

teenuseid ettevõttele, kes ei ole sobivat teenust või toodet leidnud, viies nad kokku sobiva 

ettevõttega. KOOD: BRPL20220808011 

 

• Energiatõhususe valdkonnas tegutsev Itaalia ettevõte pakub koostööd samas sektoris 

tegutsevatele ettevõtjatele, kes toodavad kvaliteetseid keskkonnasäästlikke tooteid (nt 

fotogalvaanilised tooted, päikesesüsteemid) turustus- ja kommertsteenuslepingute alusel. 

KOOD: BRIT20220804017 

 

• Hollandi ettevõte, kes tarnib Euroopas oma e-poe kaudu põllumajandustooteid, pakub nii 

põllumajandustoodete toojatele kui ka tarnijatele koostööd kaubanduslepingu alusel (väetis, 

kütus, määrdeained, sööt, seemned, silomaterjalid, käsitööriistad). Samuti pakub teenuseid, 

nagu päikesepaneelide puhastamine ja jäätmete kogumine. KOOD: BRNL20220725006 

 

• Kreeka tee-ehitussektoris tegutsev ettevõte otsib betoonist õhutuspiirete tootjat. Nõutav on CE-

sertifikaat ja EN 1317 testimine. KOOD: BRGR20220719019 

 

• Poola IOT-le, CBR-ile ja telekommunikatsioonile spetsialiseerunud ettevõte pakub allhanget 

ja/või alltöövõttu väikestele IT-ettevõtetele ja vabakutselistele IT-spetsialistide, kes valdavad 

C# keele programmeerimist ja tunnevad .NET Core’i süsteemi. KOOD: BRPL20220707018 

 
 

 

 

 

LISAINFO: 

 

Huvi korral palun otsi täiendavaid koostööpakkumisi aadressil: https://een.ec.europa.eu/partners 

lisades otsingumootorisse huvipakkuvaid filtreid. Huvi avaldamiseks ja/või koostööhuvi 

täpsustamiseks leitud koostööpakkumiste kohta palun võta ühendust kaubanduskoja kontaktidega: 

Merit Fimberg-Espuch, Tel: +372 604 0066, E-post: merit.fimberg-espuch@koda.ee, Aleksandra 

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

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/eff88ca7-eff4-4d27-9f7e-01823555c0c0
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/58b8fd48-6fec-43d2-b0e0-01827db23479
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/5d27bbf7-1e7e-47b5-916f-0182699beac8
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/dcfa9fe1-4df2-47b2-a6e1-01823502cc9f
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/ae467c1e-aea1-4756-8140-0182169133ee
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/debd23ec-0cd8-4cc7-b45f-0181d8747a5c
https://een.ec.europa.eu/partners
mailto:merit.fimberg-espuch@koda.ee

