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Nauji tiekėjai Nauji klientaiNauji verslo
partneriai

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai teikia
naujausius verslo pasiūlymus!

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kiekvieną savaitę gauna naujausius užsienio
verslo pasiūlymus, kurie taip pat talpinami ir rūmų internetinėje svetainėje www.kcci.lt.
Radus Jus sudominusį verslo pasiūlymą, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu: een@kcci.lt
arba telefonu: 8 46 39 08 63, 8 46 39 08 60.
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Siekiame ir galime padėti Jūsų verslui!

https://www.kcci.lt/lt/verslo-pasiulymai
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(BRSE20220621014)
Švedijos baldų gamintojas ieško minkštų baldų apmušėjų,
turinčių patirties dirbant su oda, vinilu ir audiniais.

(TRNL20220704001)
Nyderlandų gėlių pramonės įmonė ieško visiškai perdirbtų ir
perdirbamų pakuočių.

(BRPL20220701005)
Lenkijos įmonė ieško surenkamų medinių namų, pavėsinių,
aliuminio žiemos sodų gamintojų ir tiekėjų.

(BRNL20220713011)
Nyderlandų įmonė ieško Europos partnerių kabelių/trosų
(stiklo pluošto, vario, koaksialinio ryšio) sprendimų srityje,
siekdama įkurti tarptautinę pirkimo organizaciją.

(BRRO20220715006)
Rumunijos sėdmaišių gamintojas ieško putų polistireno
granulių tiekėjų. 

ĮVAIRŪS:

Radus Jus sudominusį verslo pasiūlymą, maloniai kviečiame kreiptis 
el. paštu: een@kcci.lt arba telefonu: 8 46 39 08 63, 8 46 39 08 60.

Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe
Network), veikiančio Klaipėdos prekybos pramonės ir
amatų rūmuose verslo pasiūlymai:

ELEKTROS GAMINIAI:

(TRDE20220726002)
Inovatyvus Vokietijos nagų kosmetikos startuolis ieško
individualių UV-LED žibintuvėlių lempų gamintojo. 

https://drive.google.com/file/d/1jocsDGlQrHUrL4HhmUgaEJwDF7YCK6sV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_F9K29dVrDXlaO0E3QIVuNLzKY_psbI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QcJth8_qerGOLHY4qDWvGgd3v5AY3Vmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUIlVs5aFv4wbzNs_8RVcLfRwb5HJV5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RvipHcHAMwDmGsencwOav3RElVrhWvtu/view?usp=sharing
mailto:een@kcci.lt
https://eenlietuva.eu/
https://drive.google.com/file/d/11AbBfK30rnT4f0MnzINLcckXVkAfQQo6/view?usp=sharing


KOSMETIKOS GAMINIAI:

(TRDE20220719023)
Inovatyvus Vokietijos nagų kosmetikos startuolis ieško
naujų individualių nagų lako buteliukų gamintojo.

MAISTO GAMINIAI:

(BRIT20220628017)
Italijos įmonė ieško šaldytų maisto produktų įmonių,
norinčių patekti į Italijos mažmeninės prekybos rinką.

(BRAT20220720002)
Austrijos įmonė ieško mašinos veganiškų energijos
kamuoliukų gamybai.

METALAS IR JO GAMINIAI:

(BOHU20220726001)
Vengrijos metalo pramonės įmonė siūlo savo metalo
apdirbimo paslaugas ir domisi gamybos bei subrangos
sutartimis.

POPIERIUS IR JO GAMINIAI:

(BRES20220713006)
Ispanijos įmonė ieško pakavimo sprendimų maistui
išsinešti (makaronų dėžutės, salotų dėžutės, mėsainių
maišeliai).

MEDIENA IR JOS GAMINIAI:

(BRDE20220623004)
Vokietijos įmonė ieško aukštos kokybės malkų ir
medienos granulių gamintojų.

Radus Jus sudominusį verslo pasiūlymą, maloniai kviečiame kreiptis 
el. paštu: een@kcci.lt arba telefonu: 8 46 39 08 63, 8 46 39 08 60.

https://drive.google.com/file/d/1PHrs0PWSxGCdl9eIDZKUg7LVSutTqXTS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zxnDg5V-d0AlPX5P9hciFphuYFbazegN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11vaVhU50yB3MmHIbOqKJFQeT2y6Y1_aC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ULQwvxSj_mhlxN-1sEjc8cu42WMTHPrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YVGWmExYRoC49ITVlkG1H-xuXle3kfVb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xaikp5jBNsd8WRVJ8R_XJeIMVfn0QEs-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xaikp5jBNsd8WRVJ8R_XJeIMVfn0QEs-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xaikp5jBNsd8WRVJ8R_XJeIMVfn0QEs-/view?usp=sharing
mailto:een@kcci.lt


(BRRO20220627004)
Rumunijos įmonė ieško tekstilės ir aksesuarų gamintojų.

(BRRO20220705006)
Rumunijos įmonė ieško žaliavų moteriškam apatiniam
trikotažui ir maudymosi kostiumėliams gaminti bei jau
pagamintų moteriškų drabužių ir apatinių tiekėjų.

TEKSTILĖ:

TRANSPORTAS:

(BRDE20220706011)
Vokietijos įmonė ieško automobiliams skirtų sėdynių
konstrukcijų, antspaudų, sintetinių tepalų ar gumos,
didelių plastikinių detalių ir kitų gaminių (kompozitų,
baterijų, elektros variklių, langų pakėlimo įtaisų, kamerų,
navigacijos sistemų, jutiklių ir elektros sistemų)
gamintojų. 

(TRDE20220708008)
Vokietijos logistikos įmonė ieško pradedančiųjų įmonių,
kurios norėtų bendradarbiauti kuriant įrankį, skirtą stebėti
tiekimo grandines, bendradarbiavimo partnerius ir
krovinių maršrutus visame pasaulyje. 

STATYBA, STATYBINĖS MEDŽIAGOS:

(BRGR20220719019)
Graikijos statybų įmonė ieško nuolatinių betoninių
apsauginių užtvarų tiekėjų.

Radus Jus sudominusį verslo pasiūlymą, maloniai kviečiame kreiptis 
el. paštu: een@kcci.lt arba telefonu: 8 46 39 08 63, 8 46 39 08 60.

(BRES20220610001)
Ispanijos įmonė, asfalto mišinių gamintoja, ieško kieto
bitumo ir bitumo būgninių lydytuvų tiekėjo. 

https://drive.google.com/file/d/1haY5R1KDRgCcmaaHxaAV1hM2Q1tGbpW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wywc9dNbi5SVUyk1t-5kQVlWyAEqBKEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wywc9dNbi5SVUyk1t-5kQVlWyAEqBKEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ja0IBHJpZnnA-lbaxiwbsY1TpSHFznmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yowroo53BBG5lzHKLAh1tHEPKPlM_H8j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouxw8S39KaF2e6qXt0rkCNXlRemZ3f-n/view?usp=sharing
mailto:een@kcci.lt
https://drive.google.com/file/d/1ofZAc_OEFJ2bhyD5jrpd6C1ZTKv-QNfb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ofZAc_OEFJ2bhyD5jrpd6C1ZTKv-QNfb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ofZAc_OEFJ2bhyD5jrpd6C1ZTKv-QNfb/view?usp=sharing


(V.11130)
Izraelio įmonė ieško neaustinių poliesterio audinių
gamintojų bituminių membranų gamybai.

(V.11131)
Izraelio įmonė ieško sanitarinių ir priešgaisrinių sistemų
gaminių gamintojų.

(V.11132)
Izraelio įmonė ieško medienos/plastiko/popieriaus gamyklų
smulkiems kolekciniams gaminiams gaminti.

(V.11133)
Jungtinių Amerikos Valstijų įmonė, turinti atstovybių visame
pasaulyje, padeda įmonėms sėkmingai įeiti ir įsitvirtinti
Šiaurės Amerikos rinkoje.

(V.11139)
Latvijos įmonė ieško bendradarbiavimo galimybių su
mažmeninės prekybos tinklais ir prekių ženklų savininkais
naujų prekybos vietų statybai. Domina privatūs, pramoniniai
ir gyvenamieji statybos projektai.

(V.11137)
Bulgarijos įmonė – maisto gyvūnams gamintoja, ieško
platintojų.

KITI RŪMUOSE GAUTI PASIŪLYMAI:

Radus Jus sudominusį verslo pasiūlymą, maloniai kviečiame kreiptis 
el. paštu: een@kcci.lt arba telefonu: 8 46 39 08 63, 8 46 39 08 60.

mailto:een@kcci.lt

