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Szeretne külföldi üzleti partnereket találni?
Vegye igénybe az Enterprise Europe Network díjmentes szolgáltatásait!
Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network kiemelt
figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére.
Adatbázisainkban közel 7.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Kiemelt ajánlataink:
KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK
Fémipari termékek, fémfeldolgozás, gépipar

Építőipar számára gyárt fémhuzalokat egy román cég, aki üzleti partnereket, alapanyagbeszállítót keres. Gyártási együttműködés kialakítása a cél. (BRRO20180227001)
ICT

Török SaaS (szoftverek és szolgáltatások) megoldásokban jártas, tanúsítvánnyal is rendelkező
partner szeretné bővíteni a portfólióját. IT cégekkel venné fel a kapcsolatot, akik török
ügynököt keresnek. (BRTR20160420001)
Hatékony és költségmegtakarító telekommunikációs technológiákat és megoldásokat kínál
egy cseh cég, Mind vezetékes és mind mobil kommunikációval is foglalkoznak. A vállalkozás
célja a kommunikációs igények kiszolgálása: call centerek, sales és ügyféltámogató
csoportok, diszpécserek és az ő technológiai szolgáltatójuk. Technológiai partnereket és végső
fogyasztókat keresnek szolgáltatói együttműködés megkötésére. (BOCZ20151020001)
Vegyipari, kozmetikai termékek

2002-ben alapított román vállalkozás szalvéták, kendők, kéztörlők, toalett papírok, papír- és
szövet törlők, arctörlők gyártásával foglalkozik szalonok és SPA-k részére. A termékeik
között széles skálában jelen vannak klasszikus és kifinomult darabok is, amelyek különleges
hangulatot tudnak előidézni. Egészségügyi papírtermékek forgalmazóival lépne kapcsolatba
gyártási megállapodás, vagy alvállalkozói együttműködés keretében. (BORO20160328001)
Gépjármű alkatrészek

Lengyel cég autóipari alkatrészek és kiegészítők forgalmazásával foglalkozik. Kínálatának
bővítéséhez külföldi partnereket keres, akik érdekeltek a lengyel piacra lépésben.
Kereskedelmi együttműködést kötnének partnereikkel. (BRPL20180328001)

Textilipar és ruházati termékek, divatcikkek

Fiatal, innovatív osztrák start-up kifejlesztett három olyan párnát, amelyek mandulafenyőből
készült fa granulátummal kerülnek kitöltésre. A növekvő megrendelések miatt gyártó
partnereket keresnek Európában. A gyártónak képesnek kell lennie megvarrni, merevíteni és
kitömni a párnákat, amelyek merinói lódenből készülnek fa granulátum kitöltéssel. A gyártási
együttműködés célja, hogy a növelni tudja a volumenét és csökkenteni a költségét.
(BRAT20180223001)
Csomagolástechnika, csomagológépek

Egy olasz cég olyan táskák, tasakok nagykereskedelmével foglalkozik, amelyek biológiailag
lebonthatók és komposztálhatók. A vállalkozás székhelye Szardínia-szigetén található, de a
szolgáltatásaik az egész országra kiterjednek. Vákuum táska gyártókat keresnek, különösen
simított vákuum táskákat és hőre zsugorodó tasakokat. Kereskedelmi megállapodást
szeretnének kötni leendő partnereikkel. (BRIT20170530001)
Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek

Mezőgazdasággal kapcsolatos biológiai megoldások területén aktív francia kkv befektetőket
keres. Olyan támogatókat keresnek akik, segítenék a cég nemzetközi piacokra való kijutását,
valamint új termékek és új kereskedelmi csatornák fejlesztésében jártasak. A bio alapú
termékeket több piacon is használhatják: gabonafélék. kertészet, gyümölcstermesztés,
szőlőművelés és zöld parkok. Felvásárlás vagy közös vállalkozás létrehozásában érdekelt a
francia partner. (BOFR20170703001)
Egy mezőgazdasági és malomipari olasz cég természetes gluténmentes élelmiszereket gyárt.
Disztribútorokkal, vagy olyan partnerekkel venné fel a kapcsolatot, akik új terméket
szeretnének kifejleszteni. Így az olasz vállalkozás disztribútori vagy gyártói megállapodásban
érdekelt. (BOIT20160831001)
Megújuló energia, energiatakarékosság

Fotovoltaikus napenergiához kapcsolódó technológiákban jártas angol cég olyan partnereket
keres, akik együttműködnének vele annak érdekében, hogy felfedezzenek nyomtatható
fotóelnyelő anyagokat. A példák közé tartoznak a nanorészecskék és a kvantumpont alapú
anyagok, például a CIGS. A partner feladata lesz a fotovoltaikus anyag szolgáltatása, amelyet
a könnyű, rugalmas és kedvező árú napelemek tesztelése és fejlesztése során használnak fel.
Az együttműködést szolgáltatói megállapodás keretében képzelik el, de a közös vállalkozás
létrehozásától sem zárkóznak el. (BRUK20170823001)

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK
Ultra tartós hidraulikus kompresszorcsapágyakat, tömítéseket és bevonatokat,
alkatrészeket és technológiákat keres egy brit kutatócsoport
Egy brit gépipari kutatócsoport innovációk piacosításában jártas, és új ipari vagy akadémiai
partnereket keres. A keresett termékek csapágyak, tömítések, bevonatok, amelyek képesek
megfelelni a hidrogénnyomás komoly kihívásának. Kutatási és technikai megállapodást
kötnének
a
kölcsönösen
előnyös
hosszú
távú
együttműködés
érdekében.
(TRUK20180223002)

Eurostars2: Koreai cég K+F partnereket keres IoT, illetve szenzor hálózatos okos
termékeket fejlesszen
Egy rendszerintegrációs és IT megoldások területén aktív koreai kkv Eurostars2 projekthez
partnereket keres. A cég IoT és szenzorhálózatos okos eszközökre specializálódott. K+F
intézményekkel, egyetemekkel, vagy olyan cégekkel lépne kapcsolatba, akik jártasak az IoT
területén, és szívesen fejlesztenének az IT szektorban. Kutatási megállapodásban érdekelt.
hogy minél innovatívabb termékeket vagy technológiát hozzanak létre. (RDKR20180302001)
Kétmotoros helikopter motor és rotor prototípusának kifejlesztéséhez és legyártásához
keres partnereket egy olasz cég
Lombardiai olasz cég könnyű helikopterekhez nemzetközi égéshordozó rendszert fejlesztett
ki, amely tartalmaz 2 független motort egy alapba integrálva (0,6-1 ton). Az innovatív motor
prototípusának elkészítése előrehaladott szakaszban van, de továbbra is keres a cég kutatókat,
technikai együttműködést az előzetes vizsgálatokhoz a részletek és a felépítés kialakításához
annak érdekében, hogy be tudják építeni a motort a könnyű helikopterbe.
(TRIT20170208001)
Új koncepciós kiskereskedelmi üzletet fejlesztett ki egy olasz start-up, amelynek
továbbfejlesztéséhez innovatív digitális technológiákat keres
Olasz start-up Milánóban nyitott élményszerzésen alapuló üzletet, amelyben bútorokat és
dizájn termékeket árusít. A vásárlást szórakozással ötvözik. A cég olyan innovatív digitális
technológiákat keres, amellyel tovább tudná fejleszteni az üzleteit. Szolgáltatási
megállapodást szeretnének kötni leendő partnereikkel. (TRIT20180315001)

Online számunk esetén kattintson az üzleti
referenciszámokra a partnerkeresés teljes leírásáért.
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tartozó

A fenti ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon, email cím, weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen vagy a 62/554-254-es telefonszámon.

