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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  

Egy román elektrosztatikus bevonatokkal és homokfúvásos szolgáltatással foglalkozó cég 

fémipari cégeknek alvállalkozói tevékenységet vállalna. A szolgáltatást építőipari, fémipari, 

fémszerkezetekkel foglalkozó és autóipari cégeknek ajánlaná. A cég alkalmazottai magasan 

képzettek, a legmodernebb berendezésekkel és gépekkel magas szintű munkát végeznek. 

(BORO20180726001) 

Hidraulikus és Pneumatikus rendszerek kereskedelmével foglalkozó német családi vállalkozás 

gyártói tevékenységet vállalna. A termékskáláján szerepel: tömlőtechnológia, cső és 

csőhajlítás, gépegységek, modulépítés. Hidraulikus cilinderekkel, tömlőtechnológiával és 

csőhajítással foglalkozó cégeknek ajánlja szolgáltatásait gyártói együttműködés keretében. A 

fenti területekkel foglalkozó cégek felvásárlásában is érdekelt. (BRDE20180808002) 

GGuummiiiippaarr,,  gguummiiiippaarrii  tteerrmméékkeekk  

Tehergépkocsik, szállítmányozó kisteherautók, mezőgazdasági gépek és traktorok 

abroncsaival kereskedő lengyel vállalkozás gyártókkal/termelőkkel venné fel a kapcsolatot, 

akiknek a termékét továbbértékesítené Lengyelországban. (BRPL20180727001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk  

Két tapasztalt tervező által alapított litván ruhaipari vállalkozás gyártó partnereket keres. A 

cég munkaruházatot tervez és gyárt, amelyet logó- és grafikai tervezéssel is kiegészít. Gyártói 

együttműködésre keres olyan partnereket, akik a megadott design alapján legyártanák a 

termékeket. (BRLT20180806001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/140866ed-0ea1-4aee-92aa-0af692d03054?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60df4b98-b182-44e5-b409-41b51e6edeed?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51470df8-c36f-4075-8698-a8e94683ebd9?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9e29378-d137-4e7d-91e4-481b41a81d2c?OrgaId=hu00131


 

AAuuttóóiippaarr  

Járműblokkoló rendszerek tervezésében, gyártásában, kereskedelmében és felszerelésében 

jártas angol vállalkozás gyártó cégekkel venné fel a kapcsolatot. (BRUK20180820002) 

FFaaiippaarr,,  ffaa--  ééss  bbúúttoorriippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  llaakkbbeerreennddeezzééss  

Csaknem tíz éve fürdőszobai bútorok területén működő lengyel cég keres beszállítókat. A 

vállalat szaniteráruk - mosdókagylók, fürdőszobai munkalapok - gyártására specializálódott. 

A cég olyan új anyagokat forgalmazó beszállítókat keres, amelyek felhasználhatók termékeik 

gyártásához. Az együttműködést gyártási megállapodásként képzelik el. (BRPL20180620002) 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Nagy mennyiségű zöldség, gyümölcs importálását és forgalmazását végző lengyel cég keres 

beszállítókat. A társaság például narancs, banán, kivi, mandarin, alma, dinnye, körte, 

őszibarack, szilva, szőlő, nektarin, citrom, padlizsán, uborka kereskedelmével foglalkozik. A 

felsorolt zöldségek, gyümölcsök, de főleg szőlő, őszibarack, nektarin vonatkozásában keresik 

a beszállító partnereket, disztribúciós megállapodás keretében. (BRPL20180716001) 

IICCTT  

Informatikai megoldásokra szakosodott török cég partnereket keres. A társaság főleg webes és 

mobil alkalmazásokat fejlesztett Törökország, és más európai országok vállalatai számára. Az 

alkalmazásokat elsősorban az építőipar, az energetikai szektor és az e-kereskedelem területén 

használják. Portfóliójuk növelése érdekében olyan informatikai cégekkel vennék fel a 

kapcsolatot, amelyek ügynököket keresnek Törökországban. A társaság kereskedelmi ügynöki 

megállapodásban képzeli el az együttműködést. (BRTR20180426002) 

CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk  

Tapasztalt, és kiváló kapcsolatokkal rendelkező német kereskedelmi ügyintéző keres karton 

csomagolási termékeket, és műanyag csomagolóanyag gyártókat. A leendő partnerek 

termékeit kereskedelmi ügynöki szerződés alapján képviselné a német piacon. 

(BRDE20180808001) 

EEggyyéébb  

Virágok, növények kereskedelmével foglalkozó romániai cég üzleti partnereket keres 

termesztő, vagy forgalmazó vonatkozásában kültéri és beltéri növényekkel kapcsolatban. Az 

együttműködő partnerekkel disztribúciós megállapodást kötnének. (BRRO20180627001) 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8214b80d-53df-4849-8f7f-71bf7c04c6f1?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/566f1148-de5b-48bf-9d88-b7752f8666c5?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66a26bbd-f9bd-4c8c-a818-ceb15ff29b77?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9dcd668b-8b13-472f-9ffd-cee9cc6e8002?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb07768e-8915-472e-92fd-e2945fa88a2a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72fc1a16-9626-4545-8965-fa36ba86b3b5?OrgaId=hu00131


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

 

FET-Open Challenging Current Thinking: intelligens robot rendszerek közös 

fejlesztése 

 

Egy angol vállalkozás tagja egy konzorciumnak, amely a fenti témában való közös 

fejlesztésre jött létre. Olyan európai cégeket, egyetemeket keresnek, akiknek már van 

tapasztalata egy vagy több területen is a következőkből és nyitottak lennének közös 

fejlesztésre a robotok hardvere/szoftvere területén: gép tanítás, számítógépes vizualizáció, 

robot hardver/szenzor, grafikus felhasználói felület (GUI). (RDUK20180822001) 

 

Földszinti rendszerek és elemek fejlesztése 

 

Az Egyesült Királyságban működő épülettermékekkel foglalkozó vállalat aktívan keres új 

szigetelt földszintrendszert az Egyesült Királyság lakóingatlan piacára. Olyan elemeket és 

anyagokat keres, amelyek jelentősen megkönnyítik a gyártást vagy telepítést. Korai 

szakaszban lévő partnereket keresnek. A kis- és nagyvállalkozásokkal elsősorban licencezési, 

pénzügyi vagy kereskedelmi megállapodást, kötnének, amelyhez technikai segítségnyújtást is 

szívesen vennének. (TRUK20180803001) 

 

Mobiltelefonba beépíthető 360 fokos webkamera 

 

Webes marketing szoftverre specializálódott olasz cég keres partnert a fejlesztéséhez. A 

vállalkozás egy innovatív webes böngészési alkalmazást tervezett, és egy 360 fokos 

webkamerát keres, amit technológiai támogatás, vagy licenc megállapodás alapján integrálna 

egy telefongyártó.(TRIT20170705001) 

 

Mikro mélyhúzásban jártas szakértők 

 

Egy a mélyhúzás technológiájára szakosodott holland KKV a mikro mélyhúzásban jártas 

szakértőket keres. A holland vállalkozás a fémfóliákon alapuló mikro mélyhúzás új 

generációját szeretné fejleszteni. Ez az eljárás nagyon költséghatékony a különböző 

geometriai formák legkisebb részeinek mikronos pontosságú előállításában. A holland cég 

kereskedelmi megállapodást kötne technológiai támogatással. (TRNL20180801001) 

 

 

 
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.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fec1ed3d-5581-48a5-b96a-432d04a2bb64?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a98d504-fc9e-4fff-aa38-c379b47f6f3c?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1473b03f-7560-48b1-b33b-bb1a1aa21a35?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef334193-6645-4e4d-9a3c-ff8b9c32b42a?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu

