
 
ÜZLETI AJÁNLATOK – 2019. október 

 

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 közel 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Német autóipari beszállító együttműködési partnereket keres, akik gyártási vagy szolgáltatási 

megállapodás alapján szakosodnak a magnéziumból készült alkatrészek feldolgozására 

(csiszolás és polírozás). Ezek az alkatrészek kicsi, lapos keretek, méretük körülbelül 300 x 

200 x 15 mm. (BRDE20191001001) 

Egy román cég alvállalkozói tevékenységet vállalna fémfeldolgozás területén, amelyet CNC 

gépek és fémfeldolgozó gépek segítségével végez. (BORO20191001001) 

IICCTT  

Egy francia cég Európában keres partnereket multimédiás berendezések telepítéséhez vagy 

karbantartásához, például digitális feliratok, kioszkok, videokonferencia, videoprojekció, 

audio, kábelezés vonatkozásában. A jelentkező partnerekkel szolgáltatási megállapodáson 

alapuló együttműködést terveznek. (BRFR20190923001) 

ÉÉppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  sszzoollggáállttaattáássookk  

Egy lengyel vállalkozás építőipari és festőipari eszközöket gyárt. Egy új termékvonalat 

szeretnének bevezetni, amelyhez alumínium profilokat keresnek. Az együttműködést 

alvállalkozói megállapodás keretében képzelik el. (BRPL20190731002) 

Egy román vállalkozás különböző iparágak (pl. oktatás, egészségügy, vendéglátás, turizmus) 

számára gyárt redőnyöket. Új nemzetközi partnereket keres, akik a redőny és a napellenző 

gyártáshoz szükséges alkatrészekkel látnák el a román vállalkozást. Az együttműködést 

gyártói megállapodás keretében képzeli el. (BRRO20190912001) 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/014c8feb-bdac-461a-b4a6-9d0f68cc305f?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a46fea5-3253-4d34-b9f9-5f3fbaead2e4?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5e5f4b9-f2a3-4d9e-9a32-7065972e4e43?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30d1728b-a148-4d8a-88d1-7c979245956e?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/232a66b9-fbdb-42dd-99cd-4cfbac349b13?OrgaId=hu00131


CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk  

Egy lengyel cég speciális célokra felhasználható, és magas minőségű papírdobozokat gyárt. 

Ezek a csomagolóanyagok savmentesek, és kifejezetten alkalmasak a dokumentumok hosszú 

távú tárolására. A lengyel vállalkozás kiváló minőségű pamut papír termelőkkel vagy 

beszállítókkal lépne kapcsolatba, akikkel gyártói vagy beszállítói együttműködést kötne. 

(BRPL20190510001) 

Partnereket keres egy Lengyelország keleti részén található elismert vállalat, amely 

papírcsomagolásokat gyárt, különös tekintettel olyan dobozokat, amelyeket dokumentumok 

tárolására terveztek. A cég olyan jelentkezőkre számít, akik kiváló minőségű kartonnal illetve 

papírlemezekkel rendelkeznek. A leendő partnerekkel beszállítói, illetve elsősorban gyártási 

megállapodást kötnének. (BRPL20190510002) 

Beszállítókat keres egy kefir és sajt otthon történő előállítására szakosodott szlovén vállalat. 

A cég olyan partnerek jelentkezésére számít, akik boroszilikát üvegből készülő széles szájjal 

és szivárgásmentes fedéllel (BPA-mentes műanyag) bíró erjesztő üvegekkel rendelkeznek. A 

leendő partnerekkel beszállítói megállapodást kötnek. (BRSI20190920001) 

EEggyyéébb  

Egy londoni cég, amely DNS szekvenálással foglalkozik, kifejlesztett egy olyan platformot, 

amely a személyes adatokat kezeli, genetikai adatokat tárol és feldolgoz. Alapvetően 

megkönnyítik bárki számára a DNS adatok nyomonkövetését, és ezáltal az életszínvonal 

javítását. Olyan partnert keres az angol cég, aki genomikai teszteket biztosítana nemzetközi 

szinten, hogy elemezhesse az angol cég a genetikai adatokat. Kereskedelmi ügynöki 

együttműködés formájában képzeli el a megállapodást. (BRUK20190919001) 

Francia kereskedelmi ügynök emléktárgyakat és ajándéktárgyakat értékesít állatkertek, 

akváriumok, barlangok, egyéb turisztikai ajándékboltok részére. Új termékeket szeretne 

bevezetni a francia piacra, ezért kereskedelmi ügynökökkel venné fel a kapcsolatot, akik 

ellátnák ilyen termékekkel. (BRFR20190920001) 

 

 

 

 

 

 

Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó 

referenciszámokra a partnerkeresés teljes leírásáért. 

 

Az 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/aa677e12-4fb2-455b-925a-43dced85fa61?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03e1a5ac-2068-4fe9-a846-64a794832d78?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0867c2ea-72db-403e-a5dc-bef42e593ae3?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17f9eac3-1d55-47c7-825f-01a178653215?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a78dbb3d-d14d-449a-aaee-024d1bcbe6e2?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

 

[Eurostars2] ALD (atomic layer deposition - atomi rétegleválasztás) folyamathoz 

prekurzor fejlesztő partnereket keresnek 

 

Egy államilag támogatott koreai kutatási intézet az Eureka, Eurostars2 2020-as kiírásra készít 

projekt javaslatot. A közös kutatás fő célja prekurzorok felhasználásával, magas 

teljesítményű vékony rétegek előállítása az autók és hordozható eszközök alkalmazásai 

számára. Erre a célra, az intézet olyan partnereket keres, akik az ALD (atomi 

rétegleválasztás) folyamatok prekurzur anyagainak fejlesztésére vannak specializálódva. 

Előnyben részesítik a kémiai vagy technológiai vállalatokat, K+F intézeteket. 

(RDKR20190909001) 

 

H2020-CE-FNR-09-2020: Tengeri műanyag és hulladék eltávolítására technológiai 

szolgáltatókat keresnek 

 

Egy francia akvakultúra és tengeri erőforrások klaszter olyan észak-, kelet- és közép-európai 

vállalatokat keres, melyek képesek automata vagy távolról irányított vezeték nélküli 

eszközök kifejlesztésére, amik alkalmasak a műanyag és más jellegű hulladék óceánból való 

összegyűjtésére. A keresett partner a Horizon 2020 CE-FNR-09-2020 "Kísérleti akció a 

tengeri műanyag és hulladék eltávolítására" felhívás keretében kialakított konzorciumuk 

részévé válna. (RDFR20190723001) 

 

Osztrák cég csatlakozási technológiai megoldást keres, hab vagy a természetes gumi 

fához rögzítéséhez. 

 

Egy osztrák cég újszerű jógaszőnyeget fejleszt.  A szőnyeg alapanyaga hab vagy természetes 

gumi, amelyre a fa vihető fel. A vállalat megoldást keres a két anyag rögzítésére. Ipari vagy 

az egyetemi partnereket keres kereskedelmi megállapodás alapján, technikai 

segítségnyújtással vagy műszaki együttműködéssel. (TRAT20190830001) 

 

Partnerkeresés hőenergia-átalakító rendszer fejlesztésére 

 

Egy koreai kkv az energia-hatékonysággal kapcsolatos technológiákkal foglalkozik, például 

a villamos energia-, az üvegházhatású gázok- és a finom por csökkentésére irányulnak. A 

társaság hőenergia-átalakító rendszer fejlesztését tervezi, amely erőmű létesítését és 

működését eredményezné akár a szárazföldi vagy felszín alatti víz alkalmazásával illetve 

napenergia felhasználásával. A partnerség lehet kereskedelmi megállapodás, technikai 

segítségnyújtás, műszaki együttműködési megállapodás és licencszerződés alapján. 

(TRKR20190723001) 

 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c817edd-f86d-4040-ba28-120f5e8aca86?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e4325397-f519-497b-8099-40b407f07b86?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c0d3c0c-41a3-4b1b-a967-48f901a0e267?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53044a2d-87ec-4b2d-8eda-af289db078f1?OrgaId=hu00131

