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Шта је европска мрежа предузетништва?
Европскa мрежa предузетништва, као инструмент подршке предузећима,
покренута је још 1987. године на иницијативу Европске комисије у циљу
подстицања развоја предузећа. Европска мрежа је распрострањена у 60
земаља широм свијета и на тај начин омогућава малим и средњим
предузећима да остваре пословну сарадњу са иностраним партнерима.
Чланови Европске мреже предузетништва Републике Српске су, осим
Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа као
координатора, Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Бањој
Луци, Универзитет у Источном Сарајеву и Иновациони центар Бања Лука.
Посматрачи активности ЕУНОРС-а су Министарство индустрије, енергетике
и рударства, Министарство финансија и Министарство за економске
односе и регионалну сарадњу. Главни циљ функционисања ЕЕН је подршка
предузећима и предузетницима, тако да су они најважнији корисници овог
механизма подршке али и научне и развојне институције, кластери,
инкубатори, владине институције, финансијске организације и др. Дакле,
ЕЕН представља систематичан механизам подршке предузећима, али и
институцијама из различитих области.

Понуда и потражња пословне и
технолошке сарадње
Више информација на
е-mail: een@rars-msp.org
тел: 051/222-120
www.eunors.org

Грчка компанија тражи дистрибутере маслина и уља
БОГР20161125002
Грчка компанија која производи маслине, тјестенину, дјевичанско маслиново уље,
грожђе, суво грожђе у потрази је за дистрибутером. Компаније постоји од 2012. године
и представља породичну фирму специјализовану за узгајање, производњу, пуњење и
велепродају. Од потенцијалног партнера се очекује да има значајно искуство у пољу
продаје хране и повезаност са маркетима. Ради лакше сарадње неопходно је
познавање енглеског језика.

Словеначка компанија пића тражи дистрибутера
БОСИ20161219001
Словеначка компаније која производи алкохолна и безалкохолна воћна пића у потрази
је за дистрибутером. Компанија се бави производњом ликера, ароматизованих вина,
воћних сирупа. Компанија је активна на тржишту преко 20. година, још од 1994.
Посједује најквалитетнији материјал, знање и искуство. Од потенцијалног партнера се
очекује искуство у дистрибуцији течних производа, а словеначка компанија је
заинтересована за дугорочну сарадњу.

Италијански произвођач вина тражи дистрибутера
БОИТ20161121001
Италијанска компанија која се бави производњом висококвалитетног вина тражи
дистрибутера. Компанија је настала као породични бизнис 2012. године. Компанија је
данас једна од водећих у свом региону и своју производњу фокусирали су на три врсте
вина: црно, бијело и розе вино. Од потенцијалног партнера се очекује искуство у пољу
продаје као и могућност продаје и у другим земљама.

Србијански произвођач беби производа тражи дистрибутера
БОРС20161205001
Компанија активно ради 5. година у пољу произвидње беби пелена и других
природних производа за бебе, мајке и породице генерално. Њихови производи се могу
наћи у преко 50 радњи у Србији, а њихови главни производи су дјечије пелене које се
могу прати, прекривачи за дјечије сједалице, јастуци за дојење, итд. Од потенцијалног
партнера се очекује да анализира тржиште, покрије трошкове промоције, минимална
поруџбина у вриједности од 10 000 еура.

Мађарски произвођач намјештаја тражи дистрибутере
БОХУ20160808003
Мађарска компанија са искуством у производњи намјештаја тражи партнере који би
били заинтересовани за дрвени намјештај у комбинацији са стаклом и металом.
Компанија се бави производњом намјештаја за канцеларије, собе, унутрашња врата,
кухиње за дјецу. Компанија постоји од 1993. године. Произвођач је у потрази за
компанијама које су заинтересоване за сарадњу око намјештаја за канцеларије
произведеног по мјери, велепродаја првенствено, али и остале компаније као што су
салони намјештаја такође су потенцијални партнери.

Турска компанија електропреносне опреме тражи дистрибутера
БОТР20161107001
Турска компанија основана 1980. године која се бави производњом електропреносне
опреме, прије свега прекидача, осигурача, трансформатора, металних постројења,
вакум контаката и компоненти тражи дистрибутера. Компанија је један од највећих
произвођача електропреносне опреме у Турској. Сви производи су произведени са
прецизношћу и тестирани у три различите МВ и ХВ лабараторије. Компанија тражи
дистрибурета како би представила своје производе на тржишту европских земаља. Од
потенцијалног партнера се очекује да буде активан у сектрору електропреноса и да
има приступ тржишту у свом региону.

Њемачка компанија тражи произвођача дијелова за косилице
БРДЕ20161206001
Њемачка инжењерска компанија која је развила иноватвну мултифункционалну
косилицу тражи произвођаче или добављаче дијелова као што су: зупчаници, окретне
компоненте, ласери, дискови, изолациони каблови, точкови, монтажни каблови, итд.
Производи морају бити високог квалитета. Од партнера се очекује да достави дијелове
високог квалитета у мањој количини, предвиђеној уговором ( до 1000 дијелова).

Руска компанија тражи произвођача инструмената за сјечу метала и опремe за
прераду метала
БРРУ20161114001
Руска компанија специјализована за производњу и дистрибуцију металних производа
тражи произвођаче и добављаче алата за сјечу метала и опрему за обраду метала како
би дистрибуирали тражене производе на руском тржишту и у околним земљама.
Компанија постоји од 2011. године. Компанија је једна од већих у Русији и има широку
базу клијената. Од партнера се очекује познавање енглеског језика ради лакшег
успостављања сарадње, као и да буде поуздан добављач тражених производа.

Турска команија из области грађевинарства тражи добављаче
БРТР20161216001
Компанија из Турске која се бави велепродајом разноврсног грађевинског материјала
тражи нове добављаче у оквиру уговора о дистрибуцији. Компанија постоји од 2001.
године и сваке године шири своје тржиште. Сарађује са грађевинским фирмама
углавном из Анкаре. Од потенцијалног партнера се очекује да достави производе у
предвиђеном року, да производ буде доброг квалитета и да је цијена прихватљива.

Пољска команија тражи добављача сувог воћа
БРПЛ20170110001
Компанија из Пољске која је активна на тржишту дуги низ година тражи добављаче
ораха и осталог сувог воћа. Компанија већ има потписане уговоре о дистрибуцији са
произвођачима из Аустрије, Чешке, Словачке, Турске. Производи морају бити паковани
у вреће од једног килограма и тражена роба мора бити достављена у мањим
количинама. Партнер мора имати позитивно финансијско пословање јер је компанија
заинтересована за дугорочну сарадњу.

Румунска компанија тражи добављача опреме за шуму и пољопривреду
БРРО20161205001
Компанија која је једна од водећих на румунском тржишту у области опреме која се
користи у шумарству, косилица, опреме за пољопривреду, те опреме у грађевинарству
тражи партнера. Заинтересовани су за дугорочну сарадњу на основу уговора о
дистрибуцији. Компанија постоји више од 11. година. Од потенцијалног партнера се
очекује да има искуства у међунардном пословању и треба да буде добављач односно
произвођач квалитетне робе.

Румунска компанија тражи добављача фармацеутских и дезинфекцијских производа
БРРО20161205003
Румунска компанија која постоји од 2010. године тражи партнере који желе да продају
своје производе у Румунији. Компанија посједује складиште за производе здравствене
заштите и његе, парафармацеутских производа и производа за дезинфекцију.
Компанија је овлаштена за рад од стране Националне агенције за лијекове.
Потенцијални партнер би требао имати значајно искуство у производњи медицинских
и парафармацеутских производа.

Бугарска компанија намјештаја тражи партнере
БОБГ20160826002
Компанија из Бугарске специјализована за производњу намјштаја и унутрашњег
уређења хипермаркета, хотела, бутика тражи партнере за производњу и дистрибуцију
њихових производа. Компанија покрива цијели процес производње, од дизајна,
креације и серијске производње. Произвођач би желио да понуди своје производне
капацитете другим компанијама или да пронађе партнере са којима би препродао
своје произвиоде на другим тржиштима. Најбољи облик сарадње подразумијевао би
подуговор или уговор о дистрибуцији али и остали облици сарадње су прихватљиви.

Данска компанија тражи добављача металних дијелова за камионе
БРДК20170118001
Данска компанија која се бави продајом дијелова за фирме које праве камионе тражи
добављача металних дијелова и дијелова направљених од челика и алуминијума.
Компанија послује још од 1968. Године. Потенцијални партнер требао би бити
произвођач метала, са приступом челику и алуминијуму, потребно је такође да
потенцијални партнер има неопходно знање, искуство и машине за производњу
висококвалитетних дијелова за камионе.

Холандска компанија тражи произвођача гумених бомбона
БРНЛ20161209001
Компанија из Холандије која је развила посебну врсту гумених бомбона тражи
партнера који би могао производити мање серије (20-400 килограма)
висококвалитетних гумених бомбона. Компанија је фокусирана на луксузна тржишта и
своје производе продаје углавном луксузним ресторанима. Производи не садрже
глутен, алкохол, маст, желатин и лактозу. Од потенцијалног партнера се очекује да
производи буду квалитетни и да испуњавају захтјеве холандске компаније.

Њемачки произвођач пољопривредних машина тражи добављаче
БРДЕ20161130001
Њемачка компанија пољопривредне опреме специјализована за производњу великих
машина које се користе за обављање пољопривредних дјелатности тражи добављаче у
пољу хидраулике и електронике. Компанија се бави производњом пољопривредне
опреме више од 100. година, посебно у области жетве. Потенцијални партнер треба да
достави робу у складу са европским и њемачким стандардима, на основу цртежа које
му достави компанија, а истовремено и да буде компетитиван када су цијене у питању.

Грчка компанија тражи добављача молерске опреме
БРГР20161205002
Компанија из Грчке тражи добављаче у пољу молерске опреме, као што су молерске
четке, стругачи, ваљци, зидни профили од полиестера, одјеће за раднике, мистрије,
итд. Компанија постоји од 1979. године као трговина молерске опреме. Потенцијални
партнер би требао да достави нове и конкурентне производе. Производи морају бити у
складу са еврпским стандардима.

Пољска компанија каблова и друге електроопреме тражи добављаче
БРПЛ20161021001
Компанија из Пољске која се бави продајом каблова и остале електроопреме тражи
произвођаче и добављаче који су заинтересовани да уђу на пољско тржиште.
Компанија постоји од 2007. године. Производи морају бити високог квалитета и у
складу са ЕУ стандрадима. Од потенцијалног партнера се очекује да достави квалитетан
производ који ће имати одговарајуће цијене.

Финска компанија тражи произвођача паметних наруквица/сатова
ТРФИ20170125001
Компанија из Финске специјализована за производњу паметних уређаја тражи
произвођача паметних уређаја који су у облику наруквица и сатова. Компанија тражи
произвођача чији ће производи бити у складу са ЕУ законима и директивама. Прототип
који посједује компанија може се погледати. Од потенцијалног партнера очекује се да
може произвести велику количину тражених производа

Њемачки технолошки парк нуди своје капацитете и истраживачку мрежу
БОДЕ20161124002
Технолошки парк у Њемачкој нуди своје капацитете и истраживачку мрежу за
истраживачке институте и компаније које су заинтересоване за научно-пословно
повезивање и корпоративне фондације. Овај технолошки парк спада у 15 највећих
научних паркова у свијету. У оквиру њега постоје центри за фотонику, микросистеме,
обновљиве изворе енергије, биотехнологију, информационе технологије. Технолошки
парк је у потрази за заједничким улагањем и партнерима у Европи. Од партнера се
очекује искуство у пољу истраживања и индустрије, као и значајне активности када је у
питању подршка у пољу истраживања.

