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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

Fémipari termékek, fémfeldolgozás, gépipar
Szabad kapacitását kínálja egy fémlemez- és acélfeldolgozó központként működő török cég.
A vállalat lézer- plazma- és guillotinevágással is foglalkozik. A cég gyártási megállapodás
keretében, alvállalkozóként dolgozna. (BOTR20190319001)
Orvosi, gyógyászati termékek, eszközök
Az Egyesült Királyságból származó és nemzetközi szinten működő orvosi eszközök
forgalmazója új, innovatív, egyszer használatos eszközöket keres női urológiai és
nőgyógyászati problémák műtéti beavatkozásához. A vállalat forgalmazói szolgáltatási
szerződés keretében dolgozna a gyártókkal. (BRUK20190325001)
Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek
Forgalmazókat keres egy hidegen sajtolt kenderolaj előállításával foglalkozó román cég,
amely 2009 óta végzi ezt a tevékenységet. A gyártási technológia magában foglalja a nagyon
alacsony pszichoaktív anyag tartalmú kender magvak hideg préselését. Az ilyen formán
kapott olaj gazdag Omega 3, 6 és 9 zsírsavakban, amelyek fontos szerepet játszanak a
sejtanyagcserében, a bőr, az ízületek, a hormonális-, kardiovaszkuláris- és immunrendszer
egészségében, és élelmiszer-összetevőként vagy táplálék-kiegészítőként is használható.
(BORO20190125001)
Csomagolástechnika, csomagológépek
Beszállítókat keres egy luxemburgi cég, ami egy újfajta csomagolást fejlesztett ki a felszolgált
üvegek nyakára. Csomagolási fóliák, kartondobozok és promóciós anyagok előállítására
szakosodott partnerek jelentkezését várják. A vállalat gyártási, kiszervezési és szolgáltatási
megállapodásban is érdekelt. (BRLU20190221001)

Elektromos és elektronikai termékek
Egy német kereskedelmi ügynökség öntvény alkatrészek, bélyegző alkatrészek, hajlított
csövek és profilok, szűrők, motorok, automatizálási technológiai integrátorok gyártóval illetve
automatizálási komponens-, robot hardvergyártókkal és robot szoftverfejlesztőkkel venné fel
a kapcsolatot. Az ügynökség a nemzetközi beszállítókkal kereskedelmi ügynöki
megállapodást kötne. (BRDE20190206001)
Megújuló energia, energiatakarékosság
Egy román vállalkozás fotovoltaikus és termál napelemek disztribúcióját vállalná. Jelenleg
napenergia rendszerek és más elektromos installációk kialakítását és beszerelését végzi.
Napelemek gyártóival és nagykereskedőivel kötne disztribúciós megállapodást.
(BRRO20190122001)
Egy lengyel megújuló energiarendszerek iránt elkötelezett cég fotovoltaikus panelek és más
kapcsolódó termékek gyártóival vagy disztribútoraival venné fel a kapcsolatot. A lengyel
vállalkozás a legújabb innovációkat keresi a piacon, és disztribútori megállapodás keretében
kínálja a tapasztalatát és a disztribúciós hálózatát a lengyel piacon. (BRPL20190124001)
Vegyipari, kozmetikai termékek
Egy kozmetikumokat gyártó román vállalkozás arckrémek előállítóival vagy beszállítóival
venné fel a kapcsolatot, akikkel szolgáltatási vagy gyártó megállapodást kötne.
(BRRO20190207001)
Műanyagipar, műanyagfeldolgozás
Egy olasz startup cég feltalált egy újfaja esernyőt, amely extra könnyű és nagyon tartós. A
termék ezek mellett személyre szabható, ökológiailag fenntartható és minden eleme
ugyanabból a technikai polimerből készül. Olyan kelet-európai partnerekkel venné fel a
kapcsolatot, akik jártasak a műanyag termékek gyártásában, összeszerelésében és nyitottak
lennének egy gyártói megállapodás aláírására. Az ideális partner számukra az, aki szívesen be
is fektetne ebbe az innovatív termékbe egy közös vállalkozási megállapodás keretében.
(BRIT20190301001)
Egyéb
Gyermekjátékok értékesítésével foglalkozó szlovén cég keres partnereket. A vállalat az
osztrák határ közelében két saját üzletben is értékesít, valamint online formában az egész
országban. Olyan fából készült játékok gyártóival vennék fel a kapcsolatot, akik a szlovén
piacon is szeretnének megjelenni. A partnerekkel nem kizárólagos disztribúciós
megállapodást kötnének. (BRSI20190301002)

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK

Eurostars2: Felhőalapú angol tárgyalási-tanulási platform
Egy dél-koreai KKV kutatás-fejlesztési partnereket keres egy olyan szoftverprogram
kidolgozásához, ami segíti az angol nyelvű üzleti tárgyalásokat, fejleszti a tárgyalási
készséget. A pályázatot az Eurostars2 keretein belül, 2019. szeptember 15-i határidővel kell
benyújtani. A partnerekkel együtt dolgoznának az e-learning, valamint a tárgyalási
dokumentumkezelő rendszeren, és a szolgáltatás kereskedelmi forgalomba hozatalának üzleti
modelljén is. (RDKR20190319001)
H2020 FTI: olasz cég partnereket keres hierarchikus I/O tervezéshez, elhelyezéshez és
4.0 rendszerekhez való optimalizáláshoz
Három technológiai partnert keres egy olasz feltörekvő elektronikus számítógépes
tervezéssel (EDA) foglalkozó cég, ami az elektronikus termékek 3D-s tervezésével és
felgyorsításával foglalkozik. A H2020 EIC FTI keretein belül zajló projekt célja egy olyan
I/O technológia bemutatása, ami csökkenti a tervezési időt, lehetővé téve a 2.5D és a 3D-IC
magasabb szintű integrálását az újgenerációs elektronikus termékek európai piacain.
(RDIT20190325001)
Fogyasztási cikkek szortírozására automatizálási rendszert keresnek
Egy nyugat-ausztriai fogyasztási cikkeket gyártó cég automatizált szortírozó rendszereket
keres. A rendszernek lehetővé kell tennie a különböző formájú termékek mozgatását és
tálcákra helyezését. A termékek különböző alakúak és átmérőjük 3mm-14mm. Olyan ipari
cégeket keres az osztrák cég, akiknek már van meglévő megoldásuk erre a problémára,
amelyet szívesen átalakítanának együtt az osztrák cég elvárásainak megfelelően egy
technológiai együttműködési megállapodás keretében. (TRAT20190401001)
Az építőipari körkörös gazdaság megvalósításához Innovatív megoldásokat keres egy
nagy ipari spanyol cég
Egy spanyol építőipai cég érdeklődik a körkörös gazdasági modell iránt. Olyan innovatív
technológiát, folyamatokat és eszközöket keres, amelyek minimalizálnák a hulladékot és
növelnék az anyagfelhasználást és újrahasznosítást az építési folyamatokban az épületek
élettartamában, és azok dekonstrukciójában. A partnerkeresés az open innovation challenge
része. Technológiai együttműködést kötne potenciális partnereivel. (TRES20190313002)

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

