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Têxteis e vestuário  
Fornecedores de têxteis e vestuário adequados para personalização de merchandising 

BRRO20220628002 

 

Empresa Romena especializada na criação de vestuário e outros produtos promocionais (t-shirts, bandeiras, 

pufes, sapatilhas, etc.) procura fornecedores de têxteis e vestuário adequados para personalização de 

merchandising. A empresa pretende estabelecer parcerias com base em acordo de fornecedor. 

 

Outras atividades e serviços 
Artigos de papelaria sem marca e tecnologia para personalização de merchandising 

BRRO20220628021 

 

Empresa Romena com 15 anos de experiência na conceção e produção de produtos promocionais procura 

fornecedores artigos de papelaria sem marca e tecnologia adequada para personalização no setor de 

publicidade. A empresa pretende estabelecer parcerias com base em acordo de fornecedor. 

 

Distribuição 

Distribuição de uniformes médicos de luxo exclusivos 

BRHR20220826003 

 

Empresa fabricante de uniformes médicos de luxo LUUN exclusivos de qualidade premium. Com design 

moderno e elegante, os uniformes LUUN são feitos de materiais duráveis de alta qualidade que os distinguem 

da concorrência. Os uniformes LUUN alcançaram resultados significativos no mercado da UE e são 100% 

fabricados na UE. A empresa procura expandir o LUUN em toda a UE e procura distribuidores, para estabelecer 

um acordo comercial. 
 

Indústria transformadora 
Fornecimento ou fabrico de componentes de espuma plástica 

BRFI20220826005 

 

Empresa finlandesa de design ecológico procura um fornecedor ou fabricante de componentes plásticos de 

espuma projetados e redondos. O diâmetro do componente é de 90 mm. A empresa pretende estabelecer um 

acordo de fabrico ou subcontratação. 

 

Eletricidade, gás e água 

Fornecimento de soluções de sistemas de armazenamento de energia em contentores de um único 

módulo a um rack de bateria completo com um sistema de gestão de bateria integrado 

BRGR20220819007 

Empresa grega que fornece serviços especializados para concessionárias de energia, produtores independentes 

de energia (IPPs) e o setor de energia renovável procura parceiros para construir soluções de sistemas de 

armazenamento de energia em contentores. Esses sistemas são usados para armazenar energia. A energia 

armazenada pode ser utilizada posteriormente para realizar operações úteis. A empresa grega está à procura de 

fornecedores e parceiros de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) e pretende estabelecer um acordo 

comercial. 

 



Reciclagem 
Reaproveitamento ou reciclagem de tapetes de dormir ao ar livre 

TRNL20220901016  

 

Especialista holandês de venda a retalho de produtos para vida ao ar livre procura soluções sustentáveis para o 

fim de vida dos tapetes de dormir. Desde há dois anos que os seus clientes têm a oportunidade de entregar 

seus produtos antigos e usados. No entanto, os colchões de dormir não podem ser devolvidos, para reciclagem, 

porque não há uma boa opção de fim de vida. A empresa holandesa está à procura de parceiros que possam 

oferecer soluções ou ideias (de TRL 1-9) para reaproveitar ou reciclar tapetes de dormir ao ar livre. A empresa 

pretende estabelecer um acordo comercial com assistência técnica. 
 

Indústria transformadora 
Fabrico de cofres inovadores 

BRIT20220901010 

 

Empresa italiana, fundada em 1992, esta empresa localizada no centro sul do país, é uma empresa líder em todo 

o país no mercado de segurança ativa e passiva no setor de ourivesaria e bancário. A empresa especializada em 

prevenção de riscos procura um fabricante de cofres inovadores certificados pelas normas de segurança europeias 

para a inclusão de uma nova marca no mercado italiano através de um acordo de distribuição exclusiva. 

 

Investimento 
Venda de empresa de móveis e estofados 

BRPL20220829006 

Fabricante polaco de móveis e estofados procura um investidor para adquirir a propriedade de produção de 

serviços juntamente com a linha de produção completa e equipamentos utilizados diariamente pela empresa 

polaca. A empresa pretende estabelecer um contrato de aquisição/investimento. 

 

Distribuição 
Distribuição de bolachas e biscoitos 

PL-2022-260 

 

Empresa polaca produtora de bolachas e biscoitos, procura distribuidores em Portugal para os seus produtos. 

 

Outras atividades e serviços 
Reparação e montagem de móveis e produção de módulos para habitação temporária 

BRUA20220901007 

Empresa Ucraniana que está a criar um centro de formação e produção para a formação de especialistas na 

reparação e montagem de móveis, a produção de módulos para habitação temporária procura parceiros para 

organizar a produção conjunta. O projeto planeia cobrir inicialmente duas grandes regiões afetadas pela guerra: 

as regiões de Kiev e Kharkov. O projeto proporcionará aos clientes serviços integrais de reparação, montagem 

de mobiliário, aquisição de acessórios para mobiliário e todos os equipamentos necessários à vida. A empresa 

pretende estabelecer um acordo de investimento. 

 

Manifeste o seu interesse numa Oportunidade de Negócio através da área My Enterprise Europe Network ou contacte um 
dos membros do consórcio , enviando o formulário EoI preenchido em língua Inglesa. 
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