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B2B AKCE
 8. 3. - Contact: Business Meetings (veletrhy Zuliefermesse a Intec)

Obory: stavba automobilů a vozidel, strojů, elektronika a elektrotechnika, technologie a zpracování plastů 
atd.

 29. – 30. 3. - SIFER 2023 – International Railway Brokerage Event (SIFER konference)

Zaměření: kolejová vozidla, infrastruktura, technologie osobní dopravy, interiér kolejových vozidel

 4. – 20. 4. - Technology & Business Cooperation Days 2023 (veletrh Hannover Messe) – hybridní 
formát

Zaměření: průmysl 4.0 a Smart Factory řešení, výrobní technologie účinně využívající zdroje a energii, 
udržitelná energie a mobilita, nástroje pro měření

 21. 3. - Business with Ukraine - Status quo and perspectives – webinář + B2B akce

Pohled německých firem působících na Ukrajině na automobilový sektor (na Ukrajině a v Německu); 
vystoupí ukrajinské společnosti z různých odvětví



DATABÁZE EEN: www.enterprise-europe-network.cz/databaze-prilezitosti/ 



NABÍDKY/POPTÁVKY Z DATABÁZE EEN
 BRNL20230202005 – Nizozemská firma hledá dodavatele montážních rohoží pro kontrolu emisí

Firma se specializuje na dodávky, opravy, renovace a čištění (komplexních) výfukových systémů, 
především na čištění/revize filtrů pro nákladní automobily. Nyní používá značku Unifrax, u jiné značky je 
třeba zachovat obdobné parametry.

Požadavky na partnera: stabilní dodací lhůty (cca 8 týdnů), konkurenceschopné ceny, vynikající kvalita

 TRDE20230116006 – Německá firma chce ověřit novou koncepci kapalinového chlazení 
elektronických řídicích jednotek

Německý dodavatel automobilů hledá výrobce elektroniky, aby ověřil nový koncept kapalinového chlazení 
elektronických řídicích jednotek. Firma reaguje na rostoucí poptávku po odvodu tepla v důsledku 
elektrifikace a autonomních jízdních funkcí. Výhodou je nižší hmotnost (-35 %), méně místa (-50 %) a lepší 
chlazení (+10 %). 

Hledají se partneři, kteří by prototyp testovali (TRL5), uvedli jej do tržní zralosti a případně působili jako 
prodejní partneři.



 TODE20230109005 – Německá společnost nabízí své odborné znalosti v oblasti baterií a motorů pro 
projekty e-mobility

Německý malý a střední podnik vyvinul specializované know-how v oblasti e-mobility, konkrétně v oblasti 
bateriových článků, bateriových systémů a motorů. 

Firma hledá komerční společnosti, univerzity, výzkumné ústavy a další partneři pro spolupráci, ať už při 
vývoji nových bateriových technologií/e-mobility nebo při industrializaci a upscalingu stávajících produktů.

 RDRFR20230207023 – Významný hráč v oblasti elektronických systémů pro řízení, výkonovou 
elektroniku a skladování energie hledá konsorcia, která by se přihlásila do klastru HORIZON EUROPE 5

Francouzská firma se specializuje na návrh a výrobu kritických elektronických systémů pro řízení, 
výkonovou elektroniku a aplikace pro skladování energie v železničním, leteckém, 
obranném/bezpečnostním a lékařském sektoru. Společnost má zkušenosti se mezinárodními projekty v 
oblasti výzkumu a vývoje, vytipovala konkrétní výzvy v programu Horizont Evropa a hledá konsorcia, kde by 
mohla přispět svými aktivitami a odbornými znalostmi. Společnost má zájem o práci na systémech pro 
správu baterií (BMS).

Firma se uchází o roli partnera (nebo vedoucího pracovního týmu), ale nechce být koordinátorem projektu. 


