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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 több mint 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Mezőgazdasági gépeket gyártó török cég disztribútorokat vagy kereskedelmi ügynököket 

keres. A következő termékek gyártásával foglalkozik: vegyipari gépek, fejőgépek, gõzölõk, 

vízelvezetõ ekék, gereblye, víztartályok, állati takarmány-palackok, takarmánykeverõ gépek 

és mezõgazdasági gépek tartozékai. A szektorban jártas cég a vevői igények szerint gyártja le 

a mezőgazdasági gépeket. (BOTR20180725001) 

Különböző iparágak (pl kohászat, jármű- vagy élelmiszeripar) számára hegesztett szerkezetek 

és mechanikai feldolgozó munkák területén kiemelkedő cég új partnereket keres, akikkel 

gyártási megállapodás keretében képzeli el az együttműködést. (BORO20180927001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

25 éves tapasztalattal rendelkező holland egészségügyi és gyógyászati termékek 

értékesítésével és marketingével foglalkozó cég új partnereket keres a portfóliójának 

bővítéséhez. Elsősorban orvosi, egyszer használatos sebészeti és otthoni gyógyászati 

termékek gyártóival venné fel a kapcsolatot, akikkel kereskedelmi ügynöki megállapodást 

kötne. (BRNL20181031001) 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Partnereket keres egy szerbiai vállalat, amely fogyasztásra szánt 24 karátos arany, illetve ezt 

tartalmazó termékek exportálására és importálására specializálódott. A társaság disztribúciós 

megállapodással keres vállalkozásokat, a mézet és ehető aranyat tartalmazó termékeik 

árusítására. (BORS20181018001) 

Cukrásztermékek gyártására szakosodott ukrán cég keres partnereket. Kínálatukban szerepel 

például a halva, mézes-diós szeletek, kandírozott pörkölt dió, különleges édességek, cukrok. 

A vállalat terjeszkedni szeretne, így hosszú távú együttműködésre keres partnereket 

disztribúciós együttműködés keretében. (BOUA20181009003) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a215612d-c1de-4b55-ad5d-034bf2aff4c9?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac56f314-0bc5-43ef-b739-e57d608ac9e9?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e4d09c6-7b45-4fe9-85bb-dca1a48f30f2?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe435e87-4c64-4deb-987e-390bfc1aa6ed?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a03ae897-fcd5-478a-b122-c1c997198941?OrgaId=hu00131


IICCTT  

Szerb IT cég komplex érzékelő és követési megoldásokat dolgozott ki a fejlett kiterjesztett 

valóság (AR) szoftver ipari alkalmazására. A megoldás 15-50%-os időmegtakarítást, és 

minőségi javításokat biztosít az AR által támogatott karbantartási utasítások és képzés, 

valamint a gyári munkák, például összeszerelési útmutatók, minőség-ellenőrzés, távoli 

segítségnyújtás és 3D megjelenítés révén. A cég a partnerekkel kereskedelmi megállapodást, 

szolgáltatási és/vagy vegyesvállalati megállapodást tervez. (BORS20181011001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk  

Alvállalkozókat keres női ruhák varrására specializálódott lengyel cég az Európai Unión 

belül. A vállalat női felsőruházattal, munkaruhával és hálóruhával is foglalkozik. 

(BOPL20181106003) 

AAuuttóóiippaarr,,  ggééppjjáárrmműű  aallkkaattrréésszzeekk    

Megbízható lengyel szolgáltatásnyújtó cég autóipari területen aktív. Használt hibás vagy 

hiányos turbófeltöltők új forrását keresi. Nagy tételben keres használaton kívüli 

turbófeltöltőket, és a potenciális partnerekkel kereskedelmi együttműködést kötne. 

(BRPL20181027001) 

EEggyyéébb  

Forgalmazókat keres üzleti és promóciós ajándékokkal – határidőnaplók, naptárak - 

foglalkozó szlovén vállalat. A cég az Európai Unióban és az EU-n túl is keres partnereket, 

akikkel disztribútori megállapodást terveznek. (BOSI20181022001) 

Vevőkapcsolatok, szolgáltatásnyújtás, termék vagy marketingproblémákkal küzdő cégeknek 

nyújt komplex segítséget egy szlovák cég. Egy ügyfél-elégedettség-kezelési platformot kínál, 

amely méri az ügyfél-elégedettséget (CSAT) az ügyfél erőfeszítésének mértékét (CES) illetve 

a nettó promóciós pontot (NPS). A szlovák vállalkozás értékesítő partnereket keres, akik 

kereskedelmi ügynöki megállapodás keretében segítetnének a márka meghonosításában és 

megerősítésében a partnerországban. (BOSK20180917001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f8f9e36-2390-49af-b31a-4a2c5b5631ed?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26f8744b-b4de-4d50-ad82-6c0c4688a28a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f06119af-b8b0-4483-afa2-5884894f2d1b?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3a0f277-3e42-4b09-a2f5-8b69293d552b?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85604e81-71dc-453d-b0ab-ed1a19f11413?OrgaId=hu00131


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

BigData-ra specializálódott francia cég keres akadémiai és IT-ra szakosodott 

partnereket a H2020 “Big Data solutions for Energy” pályázati felhívásra 

 

A Big Data megoldásokra és adatintelligenciára specializálódott francia start-up európai 

partnereket keres a H2020 Big Data Solutions for Energy DT-ICT-11-2019 konzorcium 

kiépítésének befejezéséhez. Elsősorban akadémiai és K+F partnereket keres: egyetem, K + F 

központ, technológia transzfer központok. A konzorciumnak szüksége van továbbá 

informatikusokra, IT integrátorokra, valamint szoftverfejlesztőkre is. A vállalat ezen felül is 

minden javaslatot átgondol. (RDFR20181112001) 

 

Mesterséges intelligenciával működő technológiafejlesztés 

 

Az online video kommunikációs megoldásra szakosodott koreai cég bemutatja a 

tengerentúlon az illegális levélszemét-blokkolási szolgáltatást, illetve jelenleg is fejleszti a 

meglévő megoldásokat. A cég által kifejlesztendő technológia a mesterséges intelligenciával 

működő technológia fejlesztésen alapul. A partnerség típusa mind a kooperatív kutatási és 

engedélyezési megállapodáson, mind a technikai segítségnyújtásra vonatkozó kereskedelmi 

megállapodáson alapul. (TRKR20181107003) 

 

Társadalmi értekkel rendelkező innovatív szabadtéri rekreációs berendezések 

 

Egyedülálló szabadtéri rekreációs területek fejlesztésére, gyártására és telepítésére 

specializálódott francia KKV olyan innovatív felszerelést keres, amely magas társadalmi 

vagy interaktív értéket képvisel a különböző generációkhoz és társadalmi csoportokhoz 

tartozó lakosok számára. Műszaki vagy kereskedelmi (technikai tartalommal) 

együttműködésben érdekelt az előbbiekben említett berendezésekkel vagy termékekkel már 

rendelkező cégekkel. (TRFR20181106001) 

 

Lengyel KKV partnereket keres a villamosenergia-termelés és a légfűtő gyártás 

rendszerének kifejlesztésére, műszaki együttműködési megállapodás alapján 

 

A lengyel vállalat gőzkazán rendszer alapján működő, főként szalmából készült 

biomasszával foglalkozik, és olyan partnereket keres, akik segíthetnek nekik a villamos 

energia és alacsony energiafelhasználású hőtermelés technológiájának kifejlesztésében. A 

partnernek kell biztosítania a gabona szárítót, valamint a kazánban lévő levegő fűtésére 

szolgáló rendszert, hogy alternatív megoldássá tegye a gabonaszárításhoz használt 

olajtüzelésű technológiát. A KKV vállalati vagy a K+F intézménnyel való technikai 

együttműködési megállapodásban érdekelt. (TRPL20180917001) 

 

 
Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó 

referenciszámokra a partnerkeresés teljes leírásáért. 

 

A fenti ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön 

vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon, e-

mail cím, weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az 

eenszeged@csmkik.hu e-mail címen vagy a 62/554-254-es telefonszámon.  

https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/fc8e5249-b761-444b-8502-ea8e6b23d907
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/7e5adde6-6c81-464e-a06a-2fa619d1d566
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/0b04f5e0-c45c-4f24-8384-83dfbd0c3f70
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/0e2a7a7f-7b81-49f6-963c-1ee6b9f492a3
mailto:eenszeged@csmkik.hu

