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Шта је Европска мрежа предузетништва?
Европска мрежа 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-маил: een@rars-msp.org
тел: 051/222-120
www.eunors.org

Компанија из Велике Британије тражи партнера за производњу посебних гријача за руке и
зглобове
БРУК20170413001
Компанија из Велике Британије, специјализована за производњу водоотпорних гријача за
зглобове и руке, који су такође отпорни и на вјетар, тражи партнера који има искуства у
производњи спортске опреме. Гријачи су посебно дизајнирани за спортске и рекреативне
активности, али компанија такође има клијенте који их купују из здравствених/медицинских
разлога. Гријачи су направљени од посебног меког материјала. Од потенцијалног партнера се
очекује ласерско резање умјесто ручног, због специфичности материјала, као и да производи
буду високог квалитета.

Пољска компанија нуди услуге дистрибуције
БРПЛ20170126001
Пољска компанија са искуством у пружању посредничких услуга за различите тржишне секторе
нуди дистрибутерске услуге страним компанијама заинтересованим за улазак на пољско
тржиште. Заинтересовани су за сарадњу са компанијама из ауто индустрије (резервни
дијелови, ауто хемикалије, додатна опрема за аутомобиле), индустријска електроника
(индустријска аутоматизација, електроопрема за шумарство и грађевину), машине и опрема за
производњу, обраду метала и прераду камена. Производи могу бити иновативни, али и
распрострањени производи попут агрегата, гријача, пумпи, компресора,итд. Компанија је
заинтересована за дугорочну сарадњу.

Британска компанија тражи произвођаче опреме за купатила
БРУК2017
Компанија из Велике Британије заинтересована је за сарадњу са произвођачима опреме за
купатила. Сви производи су у традиционалном стилу, њихови главни производи су
умиваоници, бидеи, каде, wc шкољке. Заинтересовани су да успоставе сарадњу у оквиру
уговора о производњи. Од потенцијалног партнера се очекује да има искуства у производњи
опреме за купатила.

Бугарска компанија тражи добављаче свјежег воћа и поврћа
БРБГ20170316002
Бугарска компанија специјализована за производњу и велепродају сушеног воћа и поврћа
тражи добављаче свјежег воћа јабуке, марелице и брескве, те поврћа парадајза и паприка.
Компанија је заинтересована за успостави сарадњу са потенцијалним партнерима из Европе и
Турске. Производе продају углавном на подручју Бугарске али и у неким скандинавским
земљама. Од потенцијалног партнера се очекује да воће буде прве и друге класе, а поврће
прве класе, као и да испуњавају услове прописане од стране ЕУ.

Компанија из Србије тражи добављача пластичног лабораторијског прибора
БРРС20170504001
Српска компанија, специјализована за велепродају, одржавање и сервис лабораторијске
опреме и мјерних уређаја, тражи добављача или произвођача пластичног лабораторијског
прибора. Главни циљ компаније је осигурати висок ниво услуге и подршку корисницима кроз
дугорочну и успјешну сурадњу. Главна дјелатност компаније је продаја мјерних уређаја
(термометри, хигрометри, pH мјерачи, штоперице, барометри итд.) и лабораторијске опреме
(центрифуге, микроскопи, уређаји за филтрирање итд.). Компанија се бави сервисирањем и
одржавањем опреме, подешавањем и испитивањем. Компанија је своје продајне канале
усмјерила према прехрамбеној, пољопривредној и фармацеутској индустрији, малопродајним
ланцима у прехрамбеној индустрији, здравственим установама, истраживачким институтима и
институтима у подручју енергетске учинковитости и заштите околине.

Кипарска компанија тражи произвођаче прехрамбених производа
БРЦY20170203001
Компанија са Кипра, специјализована за увоз и дистрибуцију млијечних производа, јаја,
јестивих уља, масти и других производа, тражи произвођаче прехрамбених производа из
иностранства који би продавали своје производе на Кипру. Компанија за сада увози и
дистрибуира сировине за пекарску и сластичарску индустрију (млијечни производи, чоколадни
састојци, какао, итд.), сировине и материјале за хотеле, ресторане/кафиће и „catering“
компаније (HORECA), прехрамбене производе за велепродају, уља и масти за прехрамбену
индустрију, млијечне производе, мед и џемове, адитиве и конзервансе, итд. Потенцијални
партнер мора осигурати доставу производа без кашњења, као и да производи буду у складу са
законима ЕУ.

Италијанска компанија нуди дистрибуцију алата и грађевинске опреме
БРИТ20160330001
Италијанска компанија нуди посредништво и услуге дистрибуције европским произвођачима
алата и грађевинске опреме, заинтересоване за развој својих пословних могућности на
италијанском тржишту. Дистрибутерске услуге компаније усмјерене су ка произвођачима
грађевинских производа попут алата, материјала, опреме машина, итд. Компанија нуди
различите облике комерцијалних активности емаилинг, слање примјерака, посјета
потенцијалних купаца, продаја преко друштвених мрежа, итд.

Румунска компанија нуди услуге дистрибуције
БРРО20170510002
Компанија из Румуније нуди услуге дистрибуције у области грађевинског материјала.
Заинтересовани су да успоставе сарадњу са произвођачима грађевинског материјала.
Потенцијални партнери требали би бити произвођачи грађевинскког материјала са
одговарајућим искуством у међународној сарадњи, који би требали правовремено произвести
и осигурати уговорене производе. Румункса компанија заинтересована је за сљедеће
производе: тротоаре (индустријске, глатке, гумене, траву, рустикални камен, итд.); плочице и
(бетонске или ПВВ); цигле; елементе ограде; декоративне елементе, фасаде итд.

Белгијска компанија тражи добављача електричних точкова
БРБЕ20170522001
Компанија из Белгије активна у производњи контролних система, сигурних система, улазних
врата, 3Д дизајну, аутоматских производа тражи произвођача електричних точкова, на основу
уговора о производњи. Од потенцијалног партнера се очекује одговорност и ажурност, те
квалитетан производ.

Холандска компанија тражи добављача опреме за ваздушне пушке
БРНЛ20170215001
Компанија из Холандије која се бави продајом преко интернета тражи произвођача или
добављача опреме за ваздушне пушке. Заинтересовани су за производе као што су оптички
оквири, пригушивачи, мете. Компанија је заинтересована за сарадњу са потенцијалним
партнерима на основу уговора о дистрибуцији.

Италијанска компанија тражи произвођача доњег веша
БРИТ20170526001
Италијанска компанија специјализована за дистрибуцију веша за спавање, доњег веша, купаћег
веша тражи партнере на основу уговора о дистрибуцији. Компанија има широку мрежу
контаката. Компанија постоји још од 1985 - године, а највећу сарадњу имају са компанијама из
Шпаније. Од потенцијалног партнера се очекује квалитетан производ и могућност брзе доставе.
Компанија је заинтересована за дугорочну сарадњу.

Фински дизајнер накита тражи партнере
БРФИ20170526001
Компанија из финске која се бави дизајном накита тражи партнере на основу уговора о
производњи. Заинтересовани су да успоставе сарадњу са произвођачима накита од
нехрђајућег челика, прије свега са произвођачима наруквица, минђуша, огрлица. Компанија се
бави дизајном накита од 2010. године. Од потенцијалног партнера се очекује да посједује
неопходне машине за производњу накита, као и искуство.

