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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 7.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Kiemelt ajánlataink:
KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK
Gumiipar, gumiipari termékek

Tömegközlekedésben használható innovatív antibakteriális fogantyút gyártó cseh vállalkozás
keres disztribútorokat vagy ügynököket, akik értékesítenék a termékeiket. A fogantyúk azt a
célt szolgálják, hogy az utasoknak ne kelljen közvetlenül a tömegközlekedési eszköz
kapaszkodójához érniük, hanem a saját, hordozható, gumi fogantyújukat tudják használni.
(BOCZ20180112002)
ICT

Londoni székhelyű cég egy olyan rendszeren dolgozik, amely kvantum alapú titkosítási
kulcsot használ a virtuális tér biztonságáért. Széles választékú applikációi vannak katonai
védelmekhez, ipari internet gyorsításához, okos városok kialakításához. A technológiai cég
hardver biztonsági modul gyártó céget keres, aki képes legyártani a biztonsági modul hardver
elemeit. (BRUK20180213002)
Vegyipari, kozmetikai termékek

Egy szlovén cég kifejlesztett és létrehozott olyan tisztító és impregnáló termékeket, amelyek
beton és cement eltávolítására is alkalmasak környezetbarát módon. A fejlesztő
együttműködve egy nagy szlovén forgalmazó céggel külföldi piacra kíván lépni, hosszú távú
kereskedelmi
együttműködéseket
kötve
importőrökkel
és
disztribútorokkal.
(BOSI20171110001)
Fémipari termékek, fémfeldolgozás, gépipar

Román cég rúdszalagos fűrészlap gyártására specializálódott faipar számára, szeretnének új
külföldi kapcsolatokra szert tenni, disztribútorokat találni termékeik számára.
(BORO20180118002)

Üvegipar

Egyedi tervezésű dekorációs üveg széles választékát gyártja egy román cég. Olyan
nemzetközi építőipari, bútoripari vagy lakberendezési partnereket keresnek, akik disztribúicós
és alvállalkozói együttműködésre lépnének velük. (BORO20180129001)
Egyéb

Dél-nyugat brit tapasztalt disztribútor cég innovatív, vicces, praktikus, otthoni kiegészítőket
és ajándéktárgyakat forgalmaz Termékbővítés céljából innovatív ajándéktárgyakat és
kiegészítőket keres. (BRUK20180214001)
Román gyermekeknek, tinédzsereknek, felnőtteknek vagy akár családoknak szóló nyári
kurzusokkal és tréningekkel foglalkozó idegennyelvi centrum olyan nemzetközi
együttműködő partnereket keres, akik nyári oktatási programokkal foglalkoznak és nyitottak
szolgáltatási együttműködésre. (BRRO20180131003)
Egy német cég alkoholszondákat forgalmaz az egészségügyi- és biztonsági szektor számára.
A fejlesztés és a szolgáltatás Németországban zajlik, a szonda műanyag tartozékai pedig
Kínában készülnek. A cég kelet-európai partnereket keres a fúvókák legyártására.
(BRDE20171206001)
Egy 2016-ban alapított német start-up gyártási, licensz és kereskedelmi partnereket keres
termékéhez, az utazáshoz használható nyakpárnához. A nyakpárna új koncepciók szerint
került kialakításra utazók és ingázók igényeire szabva. (BODE20180206001)
Egy orosz cég kifejlesztett egy interaktív növény- és állatvilág enciklopédiát, amely
tartalmazza a legtöbb vadon élő állatot. Minden olyan embernek érdekes lehet, aki szereti a
természetet és többet akar megtudni róla. Külföldi partnert keresnek a projektjük
továbbfejlesztéséhez szolgáltatási megállapodás keretében. (BRRU20171221010)

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK
M-era.NET - partnerkeresés bakteriális nano-cellulóz-anyagokat felhasználva nagy
teljesítményű kompozitok fejlesztéséhez
Egy állami tulajdonú koreai kutatóközpont M-era.NET 2018 pályázat előkészítési folyamatán
dolgozik és partnereket keres. A kutatási projekt célja, hogy bakteriális nano-cellulózanyagokat felhasználva nagy teljesítményű kompozitokat hoznak létre, továbbfejlesztve a
munkalapokat, és további alkalmazási lehetőségeket keresve. Az intézmény olyan kutatásfejlesztési partnereket keres, akik bakteriális nano cellulóz anyagokra specializálódtak, akik
lehetnek megbízható technológiai cégek, egyetemek és laboratóriumok is. Egy állami
tulajdonú koreai kutatóközpont M-era.NET 2018 pályázat előkészítési folyamatán dolgozik
és partnereket keres. A kutatási projekt célja, hogy bakteriális nano-cellulóz-anyagokat
felhasználva nagy teljesítményű kompozitokat hoznak létre, továbbfejlesztve a munkalapokat,
és további alkalmazási lehetőségeket keresve. Az intézmény olyan kutatás-fejlesztési
partnereket keres, akik bakteriális nano cellulóz anyagokra specializálódtak, akik lehetnek
megbízható technológiai cégek, egyetemek és laboratóriumok is. (RDKR20180112001)

Görög cég külföldi partnert keres a szemetesben elhelyezett hulladék mennyiségének
ellenőrzésére alkalmas rendszer kidolgozásához, közösen fejlesztené vagy megvásárolná
a technológiát
Görög környezetvédelmi szektorban tevékenykedő, 2009-ben alapított kis- és
középvállalkozás technológiai támogatást keres együttműködési megállapodás keretében.
Célja, hogy olyan elektromos szenzort fejlesszenek ki, amely képes ellenőrizni egy szemetes
telítettségi szintjét. Az elektromos rendszer képes kell, hogy legyen mérni, és tárolni az
adatokat a hulladék mennyiségéről, hőmérsékletéről és a tárolóban levő pozíciójáról.
(TRGR20180220001)
Francia fogyasztásmérőkre specializálódott ipari csoport alvállalkozókat keres
Európából, akik tekercslemezeket hegesztenének
Egy francia ipari csoport beszerzési részlege tekercselt lemezek hegesztésére és
összeszerelésre együttműködő partnereket keres gyártói megállapodásra. Az összeszerelt
berendezés névleges átmérője legfeljebb 2000 mm (DN2000) lehet. A kész berendezés egy
áramlásmérő berendezés része. A célországok Kelet-Európa és Portugália, Olaszország és
Törökország. (TRFR20171207001)
Önálló napenergia töltő rendszer stand alone (egyedi) fizetési folyamattal
Fenntartható energiatermelés területén technikai megoldásokat és tanácsadási szolgáltatást
nyújtó Egyesül Királyságbeli cég partnereket keres. Önálló napenergia töltő rendszer érdekli,
amely pay-as-you-go rendszerben számolja el a fogyasztást, azaz annyit kell fizetni, amennyit
igénybe vett a felhasználó. Az együttműködést fejlődő országokban képzeli el, ahol még nem
villamosítotttak. A megállapodás közös vállalkozás létrehozására, vagy technológiai
szerződésre is épülhet. Más technológiai tanácsadócéggel vagy testre szabható napelem
gyártókkal venné fel a kapcsolatot. (TRUK20180220001)
Online számunk esetén kattintson az üzleti
referenciszámokra a partnerkeresés teljes leírásáért.

ajánlatokhoz

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.

