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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.  

Adatbáziusunkban közel 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Partnert keres egy Kolozsváron működő romániai cég, amely 3D nyomtatók forgalmazásával, 

illetve 3D modellek tervezésével és nyomtatásával foglalkozik. A vállalkozás 2018 óta 

működik, és 5 alkalmazottat foglalkoztat. A cég hosszú távú disztribúciós megállapodást vagy 

kereskedelmi ügynökségi megállapodást kötne 3D nyomtatók gyártóival. 

(BRRO20191024002) 

Csúcskategóriás elektromos és elektronikus eszközök és alkatrészek német gyártója 

alvállalkozókkal dolgozna az Európai Unió területéről. A nemzetközi piacon is aktív 

vállalkozás elektronikai gyártási szolgáltatót (EMS) keres a nyomtatott áramköri lapok (PCB) 

összeszereléséhez. A partneri együttműködés alvállalkozási vagy kiszervezési megállapodás 

keretében valósulhat meg. (BRDE20191025001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk  

Egy díjnyertes brit luxus női ruha designer prémium ruhák - szőtt felsők, szoknyák, 

felsőruházat (gyapjú- és kasmír kabátok, bőrdzsekik) - gyártóit keresi. A brit márka hosszú, és 

kölcsönösen előnyös gyártási megállapodások alapján partnerként dolgozna együtt a kis 

mennyiségben termelő luxusruházati gyártókkal, ami a két társaság közös növekedését 

hozhatja. (BRUK20191022001) 

Egy olasz KKV foltvarrással és hímzéssel foglalkozik a divatipar számára. Közepes vagy 

magas minőségű termeléssel előállított szövetek gyártóival venné fel a kapcsolatot, akiknek 

még nincs kereskedelmi disztribútoruk Olaszországban. A partnerkapcsolattal növelné 

vonzerejét azzal, hogy nem csak hímezzék az ügyfél textíliáját, hanem foltvarrott vagy 

hímzett termékeket is kínáljanak. Az együttműködést kereskedelmi ügynöki vagy gyártói 

együttműködés keretében képzeli el. (BRIT20191016001) 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f846799-0f5d-4297-bac1-e7ea1e6c8e3a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c3d4394-9831-4aca-8c47-7d4658da6862?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a61f3b0-5d22-4f3f-beab-3470aba7eb73?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/126f955e-c07e-4ed5-8a53-dafa22eb3324?OrgaId=hu00131


 

ÉÉppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  sszzoollggáállttaattáássookk  

Románia északkeleti részén tevékenykedő regionális importáló és forgalmazó társaság, amely 

ipari termékek, különösen házak építésére, beépítésére, karbantartására, tisztítására fókuszál, 

import- és disztribúciós kapcsolatos kialakításáért keres külföldi partnereket, akik új 

termékeket tudnak szállítani az épületek befejezéséhez és szigeteléséhez. A leendő 

partnerekkel kereskedelmi ügynöki szerződést, vagy disztribúciós megállapodást kötne. 

(BRRO20191104001) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Kézműves, természetes, vegán és organikus bőrápolási termékeket gyártó lengyel cég 

különféle anyagok beszállítóival lépne kapcsolatba: abesszin olaj, tisztított copaiba balzsam, 

makigreen wax és fenyőolaj. (BRPL20190816001) 

Egy tisztító- és kozmetikai termékeket gyártó és értékesítő cég új partnereket keres, akik 

exportálnák a nanotechnológiai tisztítószereket disztribútori megállapodás keretében. 

(BRTR20180417003) 

EEggyyéébb  

Nyersanyag-beszállítókat keres egy román gyártó, aki Swarovski kristályokkal és 

gyöngyökkel ellátott ezüst ékszereket készít. A céget az alábbi kategóriák beszállítói érdeklik: 

ékszer-beállítások, csavarok, gyöngydíszítés, féldrágakövek (tenyésztett gyöngyök, 

drágakövek stb.). A külföldi üzleti partnerekkel disztribúciós megállapodást kötnének. 

(BRRO20181026001) 

Egy német toborzó ügynökség az ügyfelei számára keres munkavállalókat különféle 

szektorokban (egészségügy, mérnöki tevékenység, mezőgazdaság, termelés/gyártás, 

logisztika) Németországban. A toborzási szektorból keres megbízható partnereket 

szolgáltatási megállapodás keretében, hogy megfelelő munkaerőt biztosítson Németország 

számára. (BRDE20191018001) 

Egy londoni C2C digitális piactér lehetővé teszi, hogy a felhasználói fizikailag cseréljenek 

könyveket. A vállalkozás sikeresen elindult Észtországban, és hamarosan az Egyesült 

Királyságban és Finnországban is megkezdi működését. Az alacsony költségű szolgáltatás 

bárki számára elérhetővé teszi, hogy könnyedén megkeressék és kézhez kapjanak bármilyen 

fizikai könyvet a használtcikk piacról. Európai csomagküldő cégekkel lépne kapcsolatba 

szolgáltatási megállapodás keretében. (BRUK20191104003) 

 

Online számunk esetén kattintson az ajánlatokhoz tartozó referenciszámokra 

a partnerkeresés teljes leírásáért. A ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal 

kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, 

kapcsolattartó neve, telefon, e-mail cím, weboldal) 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/3b88ded6-6c98-4b7d-ab80-a1ce38e48deb?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/107c27a1-3c71-4ee3-a862-bce6ba7ea043?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b8ddfb3-d13e-442b-9108-8f81cd73b95e?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11dcc292-b0d1-4035-81cd-3d67a21674fd?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1d0d224-accb-4985-9587-1bc3bee6c3d2?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/743bb90d-d769-4738-bbff-55e3ca2342d0?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

A német vállalkozás partnereket keres a szerszámgépiparból (pl. Robotok) automata 

szétszerelés és válogatás újrahasznosítási gépeinek fejlesztésére 

Egy német konzorcium (vállalat és kutatószervezet) célja olyan automatizált aprító előkészítő 

újrahasznosítási eljárás kifejlesztése az autó- vagy gépipar számára annak érdekében, hogy 

közel 100%-ban zártkörű újrahasznosítást lehessen biztosítani, különös tekintettel a ritka és 

értékes anyagokra. A folyamat adatvezérelt automatizált szétszerelési és válogatógépeket 

igényel. A konzorcium gépgyártót vagy intézetet keres kutatópartnerként, amely biztosítja a 

gépek szétszerelésének és válogatásának technológiáját. (TRDE20191001001) 

PDF / grafikus fájl elemző eszköz, amelyet gépi olvasható formátumra való átalakításra 

alkalmas 

 

Egy kis osztrák mérnöki vállalat megoldást keres, amely kinyomtatja egy adott komplexen 

felépített dokumentum elemeit (elsősorban PDF formátumban, de más formátumokban is), és 

konvertálja azokat géppel olvasható formába. Az elemek tartalmazzák a szöveget, grafikákat, 

rajzokat, táblázatokat, címsorokat és információs dobozokat. Nagyon nagy pontosság 

szükséges (a helyes leolvasások 90–99%). A cég partnereket keres licencszerződésre, 

kereskedelmi megállapodásra technikai segítségnyújtással vagy kutatási együttműködési 

megállapodásra. (TRAT20190926002) 

Egy spanyol technológiai központ partnereket keres egy Fast Track to Innovation - 

Horizon 2020-as projekt tanácsadó testületéhez 

 

Egy spanyol cipő és műanyag szektorban dolgozó technológiai központ partnereket keres a 

Horizon 2020-as, Fast Track to Innovation felhívásra készülő projektjük tanácsadó 

testületéhez. A projekt egy nem-kémiai talaj fertőtlenítő megoldást fog fejleszteni 100%-ban 

lebomló választófólia használatra alapozva. A keresett partnerek olyan stakeholder 

szervezetek lehetnek, akik az agrár és élelmiszerszektort, mezőgazdasági műanyag szektort, 

szabályozó hatóságokat, fogyasztói egyesületeket és a civil társadalmat képviselik. 

(RDES20191008001) 

Career-FIT PLUS - Tapasztalt kutatókat keresnek a Karrier Fejlesztési Közösségbe a 

Nemzeti Technológiai Központok és Kapuk Programban 

 

A Career-FIT sikerét követően, egy új CO-FUND programot indítottak Career-FIT PLUS 

címmel, melynek célja a tapasztalt kutatók képzésének és mobilitásának fokozása. Mindez az 

egyénileg vezetett, piac-fókuszú kutatási projektek elindításával valósul meg Írországban. A 

projektek fő központjai a kijelölt Technológiai Centrumok és Technológiai Kapuk lesznek. E 

szakterületeken keresnek tapasztalt kutatókat iparág-fókuszált együttműködési projektekben 

való részvételre. (RDIE20191018001) 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bdaa6654-b151-48b8-94fc-0ab068049e4b?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6185f95-59fe-431f-99e5-55c4797d8b58?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/711f707b-bfe7-4a46-94f7-e4d1a7e4e78b?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a551c308-f77f-4d19-887d-37ed286e4192?OrgaId=hu00131

