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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 Felső-ausztriai cég olyan üzleti partnereket keres, akik lapos acélból készült 

összecsukható állványokat gyártanának a vállalkozás mintája alapján. Az együttműködést 

gyártói szerződés keretében képzeli el. (BRAT20181217001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egy az Egyesült Királyságban működő cég hordozható egészségügyi technológiai 

megoldásokat, és integrált egészségügyi alkalmazásokat fejlesztett ki mind a fogyasztók, 

mind a szakemberek számára. A vállalkozás három hordozható termékével kapcsolatban a 

külföldi piac fejlesztését célozza meg, és érdeklik a megfelelő partnerekkel kötött 

disztribúciós, vagy vegyesvállalati megoldások is. A cég nyitott továbbá alvállalkozóként az 

egészségügyi technológiák területén működő egyéb vállalatok számára is. 

(BOUK20190111001) 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Forgalmazókat keres egy cseh vállalkozás, amely tojáson alapuló magas fehérjetartalmú 

termékek előállítását szolgáló technológia szabadalmaztatója. A cég termékei egészséges 

élelmiszerek, amelyek különféle, köztük édes ízben is készülnek. A vállalkozás egészséges 

termékek forgalmazóját keresi vásárlói csomagokhoz, és a vendéglátás területéről, 

disztribútori megegyezés keretében. (BOCZ20190114001) 

Organikus, gluténmentes lisztkeveréket forgalmazó francia gyártó disztribúciós szolgáltatási 

megállapodásokat vagy gyártási megállapodásokat kötne. (BOFR20190108001) 

 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07e6484d-0c32-48a7-a5d0-f23f17d9a473?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efe219cf-aa58-4bd4-bab5-919004e748a4?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ecf13506-54fb-44c8-af4d-73b9b86c6ce7?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0fd2b24-2d17-4d30-8a43-47a233606aac?OrgaId=hu00131


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

Fa madárházak/etetők gyártásával foglalkozó dán vállalkozás gyártókat keres a megnövekvő 

kereslet fedezésére a kelet-európai országokban - köztük Magyarországon is. A termékeket 

Dániában és Svédországban értékesíti. (BRDK20190110001) 

EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Elektromos felépítményekhez szükséges anyagok és berendezések disztribúciójával 

foglalkozó román vállalkozás szeretné bővíteni a jelenlétét mind a magán mind az ipari 

felhasználók piacán. A termékkínálatában megtalálhatók az alacsony, közepes és 

magasfeszültségű villamos energia disztribúció is szerepel. Hosszú távú együttműködést 

kötne olyan termelőkkel vagy disztribútorokkal, akik elektromos anyagok, berendezések 

illetve világítások gyártásával foglalkoznak. A megállapodást gyártói vagy disztribúciós 

szerződés keretében képzeli el. (BRRO20181114001) 

EEggyyéébb  

Az Egyesült Királyság piacára készülő európai és Európán kívüli gyártók számára nyújt 

szolgáltatásokat egy nagy tapasztalattal rendelkező brit tanácsadó cég. A vállalkozás számos 

tevékenységet kínál, köztük forgalmazói kapcsolatok kialakítását, valamint egyesülési vagy 

beszerzési támogatást. A cég hosszú távú együttműködésre törekszik, szolgáltatási 

megállapodáson keresztül. (BOUK20190109002) 

Ingatlanfejlesztésre szakosodott lengyel cég automatizált parkoló rendszereket keres a 

jelenlegi és jövőbeli befektetéseihez. A leendő partnereikkel való együttműködést gyártási 

megállapodás keretében tervezik. (BRPL20190114001) 

Egy szlovák vállalkozás átfogó szolgáltatásokat kínál a dizájn, a tervezés, a beszerzés, építés 

és speciális tanácsadás területén. Többek között az olaj és gáziparban, autóiparban, 

elektromos és energiaiparban valamint a gyógyszerészet területén aktív. Befektetőkkel, 

szerződő felekkel, dizájnerekkel venné fel a kapcsolatot, akik építési projekteket 

bonyolítanának le akvizíciós megállapodás, közös vállalkozási megállapodás, kiszervezés, 

szolgáltatási megállapodás vagy alvállalkozói szerződés keretében az EU-ban. 

(BOSK20181210001) 

Magas minőségű anyagokból készült cigaretta filtereket gyártó bolgár cég disztribútorokat 

keres. A filterek előre vannak vágva és használatra készek. Különböző mennyiségeket tud 

előállítani a vállalkozás, amelyeket egyedi csomagokba foglal. A címke módosítható a vevő 

igényei szerint, márkaváltás és közös márka is lehetséges. Disztribúciós együttműködést 

kötne potenciális partnereivel. (BOBG20181220001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c285ac3d-78d5-46c9-b249-1f40b29d1d98?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc5e1837-2405-4315-a34c-0f6db2dc6f5f?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7789013e-9ef7-4c82-8d50-9e192883dba8?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/643f211e-1ec5-49ac-afed-d097f7176707?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5f6eca3-8838-4961-9aed-259fe11adc5d?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb7acb5c-533c-493e-8fb4-2c321c42b0f9?OrgaId=hu00131


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

Eurostars2: Az IoT (Internet of Things) biztonsági technológiájának fejlesztésén 

dolgozó koreai cég keres partnereket 

 

Partnereket keres egy koreai vállalkozás, ami webes megoldásokon alkalmazható IoT 

biztonsági technológiákkal foglalkozik. A cég mesterséges intelligenciát használó önálló 

biztonsági megoldási technológiák fejlesztését tervezi, azáltal, hogy az Eurostar2 javaslatokat 

a kutatási együttműködési megállapodás keretében nyújtja be. (RDKR20181114003) 

 

Egy teljesítményelektronikával foglalkozó görög cég kereskedelmi együttműködési 

megállapodás alapján keresi az elektromos transzformátorok és az automatikus 

transzformátorok európai beszállítóit 

 

A teljesítményelektronika területén tevékenykedő görög vállalkozás elektromos 

transzformátorokat és autó transzformátorokat keres, hogy kiegészítőként használhassa őket 

a szünetmentes tápegységeikhez. A vállalat olyan európai partnerekkel venné fel a 

kapcsolatot, amelyek ellátják őket az említett eszközökkel, és technikai segítségnyújtással 

kereskedelmi együttműködési megállapodást kötnek. (TRGR20190111001) 

 

Egy holland multi fenntartható bioalapú felületaktív anyagokat keres 

 

Speciális felületaktív anyagok gyártásában vezető holland vállalkotás fenntartható bioalapú 

anyagokat szeretne elérni. Olyan partnereket keres, akik 100%-ban bioalapú és veszélytelen 

felületaktív anyagokat fejlesztenének. A kihívás abban rejlik, hogy összhangba hozzák a 

bioalapú alacsony toxicitású, magas teljesítőképességű tulajdonságot az alacsony 

költségszinttel, hogy így minden fő piac számára elérhető legyen a technológia. Kutatási 

vagy technológiai együttműködést kötne a potenciális partnerekkel. Ez a technológiai 

partnerkeresés része a nyílt innovációs felhívásnak (open innovation challenge) 

(TRNL20181220003) 

 

Litván feldolgozott élelmiszerekkel foglalkozó cég tészta préselési technológiát keres 

 

Egy litván feldolgozott élelmiszerekkel foglalkozó cég olyan technológiai megoldást keres, 

amely egy létező termelési lánc problémát oldana meg - a préselt és vágott tészta 

szétválasztása. Jelenleg olyan teljesen kidolgozott megoldásban érdekelt, amelyet a saját 

termelési láncukba integrálhatna. A litván kkv technológiai tanácsadással kiegészített 

kereskedelmi megállapodásra nyitott. (TRLT20181001001) 

 

 
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/b27cf499-b3d6-4fca-94a8-f8f5cfd6816b?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe344b92-ba99-4c03-8ffc-76e3e9b76b6e?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85f7d3c5-03d3-48f9-adea-7d8151172b16?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83b1b5e0-1838-4f10-8b2f-f103a6a7e085?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu

