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Шта је Eвропска 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

Пољска компанија тражи добављача различитих производа од дрвета
БРПЛ20170331002
Пољска компанија са више од 23 године искуства, специјализована за производњу различитих
производа од дрвета тражи партнера који би могао да понуди дрвене регале, полице, кутије,
као и поједине дијелове намјештаја. Компанија тражи партнера чије би производе
дистрибуирали на пољском и другим интернационалним тржиштима. Заинтересовани су за
дугорочну сарадњу. Од потенцијалног партнера се очекује да производи буду квалитетни и да
цијена буде прихватљива.

Пољска компанија тражи произвођаче природне козметике
БРПЛ20161222002
Пољски дистрибутер природне козметике и производа за личну његу, заинтересована је за
успостављање пословне сарадње са цертификованим произвођачима који посједују нове и
иновативне козметичке производе. Компанија обавља лабораторијску провјеру сваког
производа и темељно провјерава састав. Нуди дистрибуцију произвођачима чији производи не
садрже парафинско уље, силикон, конзервансе и парабен. Компанија није заинтересована за
сарадњу са посредницима, већ само са произвођачима природне козметике.

Пољски дистрибутер резервних ауто-дијелова тражи добављаче
БРПЛ20170227001
Пољска компанија активна у области велепродаје и малопродаје ауто-дијелова тражи
иностраног добављача односно произвођача, како би проширили своје тржиште. Компанија је
основана 2015. године, а заинтересовани су за дугорочну сарадњу у оквиру уговора о
дистрибуцији. Од потенцијалног партнера се очекује достава различитих врста дијелова.

Данска компанија тражи произвођача дрвених и текстилних играчака
БРДК20170307001
Данска компанија која послује у области играчака тражи произвођача дјечијих играчака од
дрвета и текстила. Компанија постоји од 2001. године, већина њихових производа прави се у
Азији, али желе да пребаце један дио производње у Европу, приближно око 75 различитих
производа. Потенцијални партнер мора имати искуства у производњи, односно моделирању
дрвених предмета, да посједује неопходну технологију за обраду дрвета, понуди услуге
паковања производа, да буде у могућности да достави производе у року од два мјесеца.

Румунска компанија тражи добављача природних прехрамбених производа
БРРО20170224001
Румунска компанија, специјализована у велепродаји природних прехрамбених производа и
„superfood“ производа, тражи произвођаче и / или добављаче природних прехрамбених
производа, који су у стању испоручити веће количине. Асортиман производа укључује
природне прехрамбене производе, као што су: ораси, сјеменке бундеве, сјеменке сунцокрета,
сухо воће, какао у праху, какао, какао маслац, јаворов сируп, кокосово уље, кокосов шећер итд.
Румунска компанија нуди услуге дистрибуције. Потенцијални партнер требао би испуњавати ЕУ
законе када је у питању прехрамбени сектор, те да доставља производе на вријеме и у већим
количинама.

Пољска компанија из прехрамбеног сектора тражи добављаче
БРПЛ20170220002
Пољска компанија тражи добављаче сувог, смрзнутог и конзервисаног воћа и поврћа.
Компанија тражи директне произвођаче како би успоставили дугорочну сарадњу на основу
уговора о дистрибуцији. Компанија има велико искуство и широку мрежу клијената. Од
потенцијалног партнера се очекује да има искуства у интернационалном пословању и да може
да обезбиједи паковања у количини од 1 кг приликом доставе производа.

Руска компанија тражи произвођача производа од полиетилена
БРРУ20170207001
Руска компанија која се бави продајом производа од полиетилена тражи произвођаче с којима
би успоставили сарадњу на основу уговора од дистрибуцији. Компанија постоји од 2014.
године и имају своју интернет продавницу, а највише производа продају на тржишту Русије.
Најчешћи производи које компанија продаје су цераде, вреће, фолија. Од потенцијалног
партенра се очекује да производи буду квалитетни и могућност доставе производа у
контејнерима на подручје Русије.

Румункса компанија тражи произвођача обуће
БРРО20170216001
Компанија из Румуније тражи произвођача патика. Патике се производе за мушкарце, жене и
дјецу и имају флексибилан ђон направљен од гуме или синтетике, док је горњи дио патика
направљен од текстила. Компанија тражи партнере за дугорочну сарадњу, али заинтересовани
су за мање количине, прва наруџба би била око 50 пари. Од потенцијалног партнера се очекује
да има искуство у производњи обуће и властити дизајн.

Руска компанија дјечијег намјештаја тражи добављача окова
БРРУ20170124003
Компанија из Русије која се бави производњом дјечијег намјештаја тражи добављача окова и
осталих дијелова на основу уговора о производњи. Компанија је основана 1994. године и бави
се производњом намјештаја за дјецу различитих узраста. Компанија има у понуди различите
врсте дјечијег намјештаја. Од потенцијалног партнера се очекује да производи буду
квалитетни, те да посједује искуство у производњи окова.

Грчка компанија тражи дистрибутера
БОГР20161201001
Грчка компанија специјализована за производњу висококвалитетне пасте тражи дистрибутере
из Европе, Кине, Канаде, САД-а. Грчка компанија се бави производњом различитих врста пасте.
Компанија постоји од 1971. године. Паста коју компанија производи направљена је од свјежих
и квалитетних састојака, а компанија производи од 1000 до 1200 кг пасте по дану. Од
потенцијалног партнера се очекује да има искуство у продаји производа из наведене области.

Шведска дизајнерска компанија тражи дистрибутера
БОСЕ20170120002
Компанија из Шведске која се бави производњом и дизајном ексклузивних јастука и јастучића
тражи дистрибутера у Европи. Јастуци се производе у Италији, Литванији и Шведској. Јастуци
имају јединствени дизајн и доброг су квалитета. Од потенцијалног партнера се очекује да је
добро позициониран на тржишту, те да је у контакту са малопродајним радњама, интернет
продавницама, као и осталим радњама из наведене области.

Италијанска компанија тражи дистрибутера
БОИТ20161128001
Италијанска компанија специјализована за производњу брусних алата за керамику, гранит и
мермер тражи продајне агенте и дистрибутере. Компанија постоји већ 30 година и постали су
један од водећих произвођача алата за керамику, гранит и мермер, а прије 10. година почели
су да дјелују и на међународном тржишту. Потенцијални партнер мора имати продајно
искуство у траженој индустрији.

Италијанкса компанија намјештаја тражи дистрибутера
БОИТ20160808002
Италијанкса компанија која има више од 40 година искуства у области производње класичног и
модерног дрвеног намјештаја тражи продајне агенте или дистрибутере. Циљ компаније је да
прошири своје тржиште на цијелу Европу. Идеалан партнер би требао имати искуства у продаји
намјештаја, као и неопходно знање када је у питању монтажа намјештаја. Компанија је
заинтересована за дугорочну сарадњу.

