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Poslovne priložnosti za Januar 2011 2. del (od 29 do 40) 
 
EEN-
JAN2011-29 

Poljsko podjetje nudi strokovno prevajanje in tolmačenje v naslednjih jezikih: 
angleščini, španščini, poljščini, v kakršni koli kombinaciji. Podjetje ponuja 
podizvajalske pogodbe/zunanje izvajanje dejavnosti. 

EEN-
JAN2011-30 

Slovaško podjetje, specializirano na področju obdelave kovin in lesa, ponuja 
svoje storitve kot podizvajalec za evropska podjetja. 

EEN-
JAN2011-31 

Češka družba, ki proizvaja LED svetilke, išče distributerje in trgovce na debelo 
za svoje izdelke. 

EEN-
JA2011N-32 

Češko podjetje, ki proizvaja lesene zobotrebce, kitajske paličice (jedilno 
orodje) in nabodala, išče distributerje za distribucijo omenjenih proizvodov in 
proizvajalce živil, ki uporabljajo take proizvode. 

EEN-
JAN2011-33 

Estonsko inženirsko podjetje nudi svoje storitve kot podizvajalec pri 
oblikovanju in proizvodnji strojev za posebne namene, šablon, orodja in žigov. 

EEN-
JAN2011-34 

Slovaško podjetje, ki nudi turistične storitve po meri posameznika, išče 
trgovske posrednike za sodelovanje, in sicer predstavnike organizatorjev 
potovanj. 

EEN-
JAN2011-35 

Nemško podjetje ponuja visoko zmogljive povratno prodajne rešitve 
najuglednejših EU podjetij. Išče sodelovanje s trgovci na drobno ali druge 
udeležence na trgu recikliranja PET embalaže v vzhodni Evropi. 

EEN-
JAN2011-36 

Francosko podjetje, specializirano za poslovno svetovanje in upravljanje 

dejavnosti, strokovno vodenje, organizacijo, inženiring, upravljanje in strategije 

za kadrovsko strukturo in industrijska podjetja, Lean Manufacturing, išče 

partnerje za vzajemno sodelovanje in partnerje za podizvajalsko sodelovanje. 

Podjetje ponuja svoje storitve tujim podjetjem in zunanje izvajanje dejavnosti. 
EEN-JAN-
201137 

Avstrijsko podjetje išče distribucijske partnerje na področju oblačil in modnih 
dodatkov za motociklizem. 

EEN-
JAN2011-38 

Madžarsko podjetje nudi svoje storitve kot podizvajalec za potencialne 
partnerje. Priskrbijo tehnologijo za bio-vzgojo (preskrbo s hranilnimi snovmi, 
kompostiranje), recikliranje in ravnanje z odpadki iz organskih gnojil in 
odpadnih voda. Prav tako izdelajo načrt in namestitev sistemov za 
odstranjevanje odpadnih voda za domačo uporabo. Podjetje nudi tudi 
strokovno svetovanje na področju kmetijstva in varstva okolja. 

EEN-
JAN2011-39 

Madžarsko podjetje, specializirano za čebelarstvo, išče trgovske posrednike in 
trgovce na drobno, ki bi prodajali njihove izdelke v Evropi. 

EEN-
JAN2011-40 

Madžarsko podjetje specializirano v rudarstvu išče partnerje v EU. 

 
 
 
 


