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Nozaru platformas uzņēmējiem 
Populārākās platformas, kurās iespējams izvietot 

savu piedāvājumu un 
meklēt ražotājus, izplatītājus vai iepircējus 

 

TEKSTILS, APĢĒRBI, MODE 

Tehniskais tekstils, B2B platforma. Eiropas Savienības 
un trešo pasaules valstu ražotāju informācija 

Technicaltextile.net  

Tekstils, apģērbi, dizaineru B2Bplatforma, kas apvieno 
pircējus un ražotājus. Pieejami sadarbības piedāvājumi, 
kontaktinformācija  tirgus  pētījumi  un pasākumi 

Fibre2fashion.com  

Itāļu apģērbu, aksesuāru un audumu ražotāji un dizaineru 
uzņēmumu saraksts 

ItalianModa.com 

Indijas tekstila, apģērbu ražotāju un rūpnīcu B2B platforma TextileInfomedia.com 

Audumu, apģērbu, tehniskā tekstila un aksesuāru 
pirkšanas un pārdošanas platforma 

Texvista.com 

Apģērbu ražotāju platforma. Iespēja sazināties un veikt 
pasūtījumus 

Sewport.com 

Apģērbu un aksesuāru iepircēju datubāze, iespēja iegādāties 
aģentu un iepircēju kontaktinformāciju 

ApparelBuyersContact.com 

Tekstila, aksesuāru un apģērbu ražotāju un iepircēju B2B platforma, 
kurā iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumu 

ExportHub.com 

Tekstila, aksesuāru un apģērbu ražotāju un iepircēju B2B platforma, 
kurā iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumu 

TradeWheel.com 

https://www.technicaltextile.net/
https://www.fibre2fashion.com/
https://www.italianmoda.com/
https://www.textileinfomedia.com/
https://texvista.com/
https://sewport.com/top-clothing-manufacturers
https://www.apparelbuyercontact.com/
https://www.exporthub.com/textiles-yarn/
https://www.tradewheel.com/apparel/
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Tekstila, aksesuāru un apģērbu ražotāju un iepircēju B2B platforma, 
kurā iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumu 

eWorldTrade.com 

Modes un tekstilrūpniecības B2B piegādes platforma, piedāvā viedus 
rīkus un IoT risinājumus pārdevēju meklēšanai, cenu piedāvājumiem, 
dizaina izstrādei koncentrējoties uz tekstilizstrādājumu kategorijām. 

SOWTEX.com 

Tekstilrūpniecības uzņēmumu tiešsaistes B2B tirgus. TradeUNO.com 

Platforma, kas paredzēta, lai izveidotu tiešsaistes tirgu un 
palīdzētu sasniegt lielāku auditoriju, paplašināt produktu klāstu, 
pārņemt jaunas nišas, iekļūt jaunos tirgos un reģionos. 

CS-Cart.com 

Lielākā B2B piegādes platforma apģērbam un tekstilizstrādājumiem. 
Iespējas atrast audumu un apģērbu gan pircējus, gan piegādātājus. 

Foursource.com 

PĀRTIKA UN DZĒRIENI 

Pārtikas un dzērienu ražotāju, piedevu un aprīkojuma B2B 
platforma. Iespēja izvietot pirkšanas vai pārdošanas 
pieprasījumus 

 
GlobalFoodMate.com 

Pārtikas  ražotāju  un  iepircēju  B2B  platforma. 
Iespējams izvietot pirkšanas vai pārdošanas 
piepras ījumus 

 
FoodDirectories.com 

Pārtikas un dzērienu ražotāju un iepircēju B2B platforma. 
Iespējams izvietot pirkšanas vai pārdošanas 
pieprasījumus 

ExportHub.com 

Pārtikas un dzērienu ražotāju un iepircēju B2B platforma. 
Iespējams izvietot pirkšanas vai pārdošanas 
pieprasījumus 

 
TradeWheel.com 

Pārtikas un dzērienu ražotāju un iepircēju B2B platforma. 
Iespējams izvietot pirkšanas vai pārdošanas 
pieprasījumus 

 
eWorldTrade.com 

Jūras produktu piegādātāju, pārstrādātāju un ražotāju 
datubāze SeafoodSource.com 

Indijas pārtikas, dzērienu un piedevu ražotāju, 
izplatītāju B2B platforma ExportersIndia.com 

Pārtikas un dzērienu, pārtikas piedevu ražotāju un tirgotāju 
B2B platforma FoodsTradeHolding.com 

Organisko augļu un dārzeņu iepircēju un ražotāju datubāze,   ar   
iespējām   izmantot   izplatīšanas pakalpojumus OTCorganics.com 

Pārtikas un dzērienu ražotāju datubāze. Iespējā izvietot    savu    
piedāvājumu,    kā    arī    meklēt izplatītājus,    aģentus,    
veikalus    un    pārtikas pārstrādātājus 

Food1.com 

https://www.eworldtrade.com/textile-leather-product/
https://www.sowtex.com/
https://www.tradeuno.com/
https://www.cs-cart.com/
https://www.foursource.com/
http://www.foodmate.com/company/
http://fooddirectories.com/
https://www.exporthub.com/food-beverages/
https://www.tradewheel.com/food-beverage/
https://www.eworldtrade.com/food-beverage/
https://www.seafoodsource.com/supplier-directory
https://www.exportersindia.com/industry/food-beverages.htm
http://www.foodstradeholding.com/default.cgi/action/viewproducts/classificationid/04/classification/Food/
https://otcorganics.com/en/
https://www.food1.com/food-suppliers
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Pārtikas, dzērienu un pārtikas piedevu 
iepircēju datubāze GlobalBuyersOnline.com 

Organiskās pārtikas ražotāju un izplatītāju datubāze Organic-Bio.com 

Pārtikas un dzērienu ražotāju, izplatītāju un iepircēju B2B 
platforma. Iespēja izvietot savu pirkšanas vai pārdošanas 
pieprasījumu 

GreenTrade.net 

Pārtikas un dzērienu ražotāju, izplatītāju un iepircēju B2B 
platforma. Iespēja reģistrēt savu uzņēmumu un piedāvājumu Wlw.de 

Saldētas   pārtikas,   augļu,   ogu   dārzeņu   B2B 
platforma. Iespējams izvietot savu pirkšanas vai pārdošanas 
piedāvājumu 

Frozenb2b.com 

Pārtikas iepircēju un ražotāju B2B platforma SaladPlate.com 

Itāļu pārtikas un delikatešu, dzērienu  katalogs. Platforma 
piemērota restorānu un bāru pārstāvjiem WTCFoodEmporium.com 

Pārtikas un dzērienu B2B platforma, kurā ir pieejami ražotāju, 
iepircēju, izplatītāju un tirgotāju kontakti Wego.Trade 

ASV Pārtikas nozares ražotāju un iepircēju B2B platforma Rgand.com 

Organiskās pārtikas ražotāju un iepircēju B2B platforma BioLinked.com 

Pārtikas un dzērienu ražotāju, izplatītāju un iepircēju B2B 
platforma Europages.com 

B2B e-komercijas, pārdošanas un tirdzniecības 
veicināšanas platforma PEPPERI.com 

Globāls piegādes ķēdes pārvaldības risinājumu 
nodrošinātājs pārtikas un dzērienu rūpniecībai. iTradeNetwork.com 

KOKRŪPNIECĪBA UN MĒBELES 

Kokmateriālu B2B platforma, kurā ir iespējams izvietot 
savu pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumu TimberExchange.com 

Kokmateriālu un izejvielu B2B platforma, kurā iespējams 
izvietot savu pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumu WoodBusinessPortal.com 

Mēbeļu un to aksesuāru/detaļu ražotāju un iepircēju B2B platforma. 
Iespējams izvietot pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumus ExportHub.com 

Mēbeļu industrijas pārstāvju, kokmateriālu, veikalu un dizaineru 
B2B platforma GlobalFurnitureMap.com 

Mēbeļu industrijas B2B platforma, apvienoti gan ražotāji gan 
izplatītāji un loģistikas pārstāvji Nimble-Project.org 

https://www.globalbuyersonline.com/
https://www.organic-bio.com/en/directory/
http://www.greentrade.net/
https://www.wlw.de/en/companies/foods
https://www.frozenb2b.com/
https://www.saladplate.com/
http://www.wtcfoodemporium.com/
https://wego.trade/
https://www.rgand.com/
https://www.biolinked.com/
https://www.europages.com/
https://www.pepperi.com/
https://www.itradenetwork.com/
http://www.timberexchange.com/search
https://www.woodbusinessportal.com/en/start.php
https://www.exporthub.com/furniture-supplies/
https://www.globalfurnituremap.com/
https://www.nimble-project.org/project/furniture-manufacturing-platform/
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Mēbeļu industrijas B2B platforma, ar iespēju izvietot pirkšanas 
vai pārdošanas piedāvājumu Ambista.com 

Mēbeļu industrijas B2B platforma, ar iespēju izvietot pirkšanas 
vai pārdošanas piedāvājumu TradeWheel.com 

Mēbeļu industrijas B2B platforma, ar iespēju izvietot pirkšanas 
vai pārdošanas piedāvājumu eWorldTrade.com 

Kokmateriālu un izejvielu B2B platforma, kurā iespējams izvietot savu 
pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumu Europages.com 

Maison&Objet ir izveidojis digitālo platformu, kas palīdz dekoru, 
dizaina un dzīvesveida profesionāļiem iegūt jaunus produktus un 
sazināties ar jauniem piegādātājiem. 

mom.maison-objet.com 

WoodTradeMarket.com ir specializēts tiešsaistes e-tirgus, kas 
savieno kokrūpniecības pircējus un pārdevējus visā pasaulē.  WoodTradeMarket.com 

Vadošais tiešsaistes tirgus koka profesionāļiem (baļķu ražotāji, 
kokzāģētavas, finiera rūpnīcas, paneļu ražotāji, importētāji un lielie 
rūpnieciskie lietotāji) 

Fordaq.com 

Platforma, kas paredzēta, lai izveidotu tiešsaistes tirgu un 
palīdzētu sasniegt lielāku auditoriju, paplašināt produktu klāstu, 
pārņemt jaunas nišas, iekļūt jaunos tirgos un reģionos. 

CS-Cart.com 

BŪVNIECĪBA UN CELTNIECĪBA 

Būvniecības un celtniecības nozares ražotāju, pakalpojumu 
sniedzēju un iepircēju B2B platforma. Iespējams 
izvietot pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumus 

ExportHub.com 

Būvniecības un celtniecības nozares ražotāju, pakalpojumu 
sniedzēju un iepircēju B2B platforma. Iespējams 
izvietot pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumus 

TradeWheel.com 

Būvniecības un celtniecības nozares ražotāju, pakalpojumu 
sniedzēju un iepircēju B2B platforma. Iespējams 
izvietot pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumus 

eWorldTrade.com 

Brokrete ir platforma, kas izveidota, lai būvniecības 
piegādātāji varētu pārdot tiešsaistē, kā arī, piedāvā 
darbuzņēmējiem vienkāršāku veidu, kā iegādāties produktus. 

Brokrete.com 

B2B risinājums Pērciet tūlīt, maksājiet vēlāk, kas izstrādāts 
būvniecības un būvmateriālu nozarei Hokodo.co 

KOSMĒTIKA UN SKAISTUMKOPŠANA 

Kosmētikas un skaistumkopšanas ražotāju un iepircēju,  
izplatītāju  B2B  platforma.  Iespējams izvietot pirkšanas vai 
pārdošanas pieprasījumus 

BeauteTrade.com 

https://www.ambista.com/en/companies
https://www.tradewheel.com/furniture/
https://www.eworldtrade.com/furniture/
https://www.europages.com/
https://mom.maison-objet.com/en
https://www.woodtrademarket.com/
https://www.fordaq.com/
https://www.cs-cart.com/
https://www.exporthub.com/builders-hardware/
https://www.tradewheel.com/building-construction/
https://www.eworldtrade.com/construction-real-estate/
https://brokrete.com/
https://www.hokodo.co/
https://www.beautetrade.com/
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Kosmētikas un skaistumkopšanas ražotāju, pakalpojumu 
sniedzēju un iepircēju B2B platforma. Iespējams izvietot 
pirkšanas vai pārdošanas piepras ījumus 

 

ExportHub.com 

Kosmētikas un skaistumkopšanas ražotāju, pakalpojumu 
sniedzēju un iepircēju B2B platforma. Iespējams izvietot 
pirkšanas vai pārdošanas piepras ījumus 

 

TradeWheel.com 

Kosmētikas un skaistumkopšanas ražotāju un iepircēju,  
izplatītāju  B2B  platforma.  Iespējams izvietot pirkšanas vai 
pārdošanas pieprasījumus 

eWorldTrade.com 

Kosmētikas un skaistumkopšanas ražotāju un iepircēju, izplatītāju 
B2B platforma CosmeticIndex.com 

Platforma, kas paredzēta, lai izveidotu tiešsaistes tirgu un 
palīdzētu sasniegt lielāku auditoriju, paplašināt produktu klāstu, 
pārņemt jaunas nišas, iekļūt jaunos tirgos un reģionos. 

CS-Cart.com 

B2B e-komercijas, pārdošanas un tirdzniecības veicināšanas 
platforma PEPPERI.com 

METĀLAPSTRĀDE, MAŠĪNBŪVE 

Metālapstrādes,  metāla  deta ļu  B2B   platforma. 
Iespējams izvietot pirkšanas vai pārdošanas 
piepras ījumus 

B2Bmetal.eu 

Metālapstrādes B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

Wor-con.com 

Metālapstrādes B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

eWorldTrade.com 

Metālapstrādes B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

TradeWheel.com 

Metālapstrādes platforma, kurā ir iespējams izvietot informāciju 
par savu uzņēmumu, kā arī sazināties ar iepircējiem, izplatītājiem 
un ražotājiem 

Steel-Technology.com 

Metālapstrādes B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

ExportHub.com 

ELEKTRONIKA 

Elektronikas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

 

ExportHub.com 

https://www.exporthub.com/cosmetics-personal-care/
https://www.tradewheel.com/beauty-personal-care/
https://www.eworldtrade.com/beauty-personal-care/
https://www.cosmeticindex.com/_b2b-portal-beauty-buyer-supplier
https://www.cs-cart.com/
https://www.pepperi.com/
http://www.b2bmetal.eu/en/default
https://www.wor-con.com/
https://www.eworldtrade.com/machinery/
https://www.tradewheel.com/machinery/
https://www.steel-technology.com/get-listed
https://www.exporthub.com/plant-machinery/
https://www.exporthub.com/electronics-electrical/
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Datora aprīkojums un komponentes. Iespējams izvietot 
pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumus SearchLighttech.com 

Elektronikas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

TradeWheel.com 

Elektronikas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

eWorldTrade.com 

B2B e-komercijas, pārdošanas un tirdzniecības veicināšanas 
platforma PEPPERI.com 

B2B  pārdošanas un tirdzniecības veicināšanas platforma zentrada.network.eu 

B2B platforma, kas paredzēta ražotājiem, izplatītājiem, 
vairumtirgotājiem, mazumtirgotājiem un zīmoliem. OroCommerce.com 

Platforma, kas paredzēta, lai izveidotu tiešsaistes tirgu un 
palīdzētu sasniegt lielāku auditoriju, paplašināt produktu klāstu, 
pārņemt jaunas nišas, iekļūt jaunos tirgos un reģionos. 

CS-Cart.com 

B2B platforma elektronikas nozarei TrueCommerce.com 

ĶĪMIJA 

Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

BuyersGuideChem.com 

Plastmasas materiālu un izstrādājumu B2B platforma, kurā 
ir apvienoti ražotāji un iepircēji. Iespējams izvietot 
pirkšanas vai pārdošanas piepras ījumus 

B2BPlasticWorld.com 

Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

LookChem.com 

Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

GuideChem.com 

Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

GlobalChemMade.com 

Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai   pārdošanas   
pieprasījumus. Pieejama tirgus informācija 

ChemBid.com 

Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

CheMondis.com 

http://searchlighttech.com/
https://www.tradewheel.com/electronic-components-supplies/
https://www.eworldtrade.com/electrical-equipment-supplies/
https://www.pepperi.com/
https://www.zentrada.com/eu/
https://oroinc.com/b2b-ecommerce/
https://www.cs-cart.com/
https://www.truecommerce.com/uk-en/
https://www.buyersguidechem.com/
http://www.b2bplasticworld.com/
https://www.lookchem.com/
https://www.guidechem.com/
http://www.globalchemmade.com/
https://www.chembid.com/
https://chemondis.com/marketplace/
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Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji 
un iepircēji GoBuyChem.com 

Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

eWorldTrade.com 

Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

TradeWheel.com 

Ķīmijas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji un 
iepircēji. Iespējams izvietot pirkšanas vai  pārdošanas  
piepras ījumus 

ExportHub.com 

ENERĢĒTIKA 

Enerģētikas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji  un  
iepircēji,  kā  arī  dažādi  pakalpojumu sniedzēji. Iespējams 
izvietot pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumus 

eWorldTrade.com 

Enerģētikas nozares B2B platforma, kurā ir apvienoti ražotāji  un  
iepircēji,  kā  arī  dažādi  pakalpojumu sniedzēji. Iespējams 
izvietot pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumus 

TradeWheel.com 

IEPAKOJUMS 

Dažāda veida iepakojuma ražotāju, iekārtu piegādātāju, iepircēju 
un izplatītāju B2B platforma. Iespējams izvietot pirkšanas 
vai pārdošanas pieprasījumus 

TradeWheel.com 

Dažāda veida iepakojuma ražotāju, iekārtu piegādātāju, iepircēju 
un izplatītāju B2B platforma. Iespējams izvietot pirkšanas 
vai pārdošanas pieprasījumus 

eWorldTrade.com 

Dažāda veida iepakojuma ražotāju, iekārtu piegādātāju, iepircēju 
un izplatītāju B2B platforma. Iespējams izvietot pirkšanas 
vai pārdošanas pieprasījumus 

ExportHub.com 

Dažāda veida iepakojuma un iekārtu  ražotāju, 
piegādātāju,      iepircēju      un   izplatītāju  B2B platforma. 
Iespējams izvietot pirkšanas vai pārdošanas pieprasījumus 

Packaging-Labelling.com 

Iespēja meklēt kartona kastu ražotājus, salīdzināt to cenas, un 
veikt pasūtījumus BoxInc.com 

Iespēja meklēt dažāda veida iepakojumus, salīdzināt to cenas 
un veikt pasūtījumus. Printonpack.com 

 
 

https://www.gobuychem.com/i
https://www.eworldtrade.com/chemicals/
https://www.tradewheel.com/chemicals/
https://www.exporthub.com/chemicals-dyes-solvents/
https://www.eworldtrade.com/energy/
https://www.tradewheel.com/energy/
https://www.tradewheel.com/packaging-printing/
https://www.eworldtrade.com/packaging-printing/
https://www.exporthub.com/packaging-machines-goods/
https://www.packaging-labelling.com/
https://boxinc.com/en
https://www.printonpack.com/en

