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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 5.600 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Kiemelt ajánlataink:
KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK
Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek
Lengyelország északkeleti részéről származó cég, amely egészséges ételek, étrendkiegészítők és más gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) forgalmazója és importőre új
termékeket keres, amelyeket bevezethet a lengyel piacon. A vállalkozás disztribútori vagy
kereskedelmi ügynöki megállapodást kötne jövőbeli partnereivel. (BRPL20210120001)
Élelmiszerek nagytételben való értékesítésére és forgalmazására szakosodott koszovói vállalat
főzőfejszín gyártókat keres. A vállalat új minőségi termékeket gyártó cégekkel lépne
kapcsolatba a termék protfóliójának bővítése érdekében. Az együttműködést disztribúciós
szolgáltatási megállapodás keretében képzeli el. (BRXK20210211001)
Műanyagipar, műanyag-feldolgozás
Egy csaknem 30 éves tapasztalattal rendelkező román vállalat PVC-profilok, szerkezetek,
szerelvények gyártóit és beszállítóit keresi terjesztési megállapodások megkötése érdekében.
A PVC-t ablakokhoz, és különféle asztalosmunkákhoz (boltívek, ajtók, szerkezetek,
garázskapuk) használják majd külső és belső környezetben egyaránt. A román cég bővíteni
kívánja portfólióját, és a termékek országos terjesztését is tudja vállalni.
(BRRO20210216001)
ICT
Egy máltai felhőinfrastruktúra-tanácsadó cég kiváló minőségű, kategóriájában legjobb
felhőmegoldásokat kínál, miközben kihasználja a nyilvános felhőszolgáltatók, például az
Amazon Web Services (AWS) által elérhetővé tett legkorszerűbb technológiákat. A vállalat
kiszervezési megállapodás keretében olyan partnereket keres, akik nyitottak az
együttműködésre, vagy alkalmazni kívánják a máltai cég szolgáltatásait és megoldásait.
(BOMT20210104001)

Vegyipari, kozmetikai termékek
Új termékeket vezetne be a lengyel piacon egy az ország északkeleti részéből származó
vállalat, amely természetes kozmetikumok, és gyógyszerek forgalmazója és importőre. A
társaság disztribútori vagy kereskedelmi ügynöki megállapodást kötne leendő partnereivel.
(BRPL20210120002)
Orvosi, gyógyászati termékek, eszközök
Egy szlovén vállalat egy innovatív, fából készült eszközt fejlesztett ki, ami helyi
rezgésterápiával segíti megelőzni, és enyhíteni a kéztőalagút szindrómához vezető hatásokat.
Az eszköz felső részének elkészítéséhez olyan gyártókat keresnek, akik tapasztaltak a CNC
megmunkálás területén, és nagy mennyiségben tudnak dolgozni. A szlovén cég a partnerekkel
gyártási megállapodást kötne. (BRSI20210209001)
Textilipar és ruházati termékek, divatcikkek
Utcai viseletre és sportruházatra szakosodott lengyel webáruház érdekes, új, egyedi
pulóvereket, nadrágokat és pólókat keres a lengyel piacon való értékesítéshez. A lengyel
vállalat és a külföldi partner közötti együttműködés forgalmazói együttműködésen alapulna.
(BRPL20210216001)
Egyéb
A kereskedelmi állványok/polcrendszerek gyártásával foglalkozó ukrán vállalat
forgalmazókat keres Európában. A vállalat disztribútori megállapodást írna alá olyan
projektek kapcsán, amelyek egyedi tömeggel kapcsolatos, mobilitási vagy építési
elvárásokkal rendelkeznek. (BOUA20210131005)
Román internetes kereskedelemmel foglalkozó vállalat forgalmazói szolgáltatását ajánlja
különbözői termékcsoportok gyártóinak. Széles palettaként biztosít értékesítési, csomagolási
és forgalmazói szolgáltatásokat, az együttműködés minden logisztikai vonatkozásában. A cég
különféle termékeket különféle területekről keres. Romániai piacon való értékesítésben
érdekelt cégekkel forgalmazói megállapodásokat szeretnének kötni. (BRRO20210105001)
Egy osztrák vállalat kifejlesztett valóságos újításként, egy rendkívül rugalmas hosszabbító
rendszert hozzáadott funkciókkal. A rendszer a Lego-hoz hasonlóan szabadon skálázható
elektromos csatlakozóaljzattal és szabadon választható funkcionalitási modulokkal. A
fejlesztési szakasz befejeződött és a prototípus elérhető. A következő lépésként a piacra
történő bevezetés jön. Ezen fázis megkezdéséhez a cég gyártó partnereket keres, lehetőleg
pénzügyi hozzájárulással. (BRAT20201210001)

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.

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK
A települési szennyvíztisztító telepekből származó aktíviszap hulladék nehézfémeltávolítására új technológiákat keresnek
Egy holland nemzetközi mérnöki és projektmenedzsment tanácsadás új technológiákat keres
a nehézfémek szelektív eltávolítására az aktív iszap hulladékaiból az erőforrások biztonságos
és / vagy hatékonyabb hasznosítása érdekében.
Az együttműködést licencszerződés vagy műszaki együttműködési megállapodás keretében
tervezik. Más típusú megállapodások fontolóra vehetők. Ez a kérelem egy nyílt innovációs
platformon közzétett innovációs kihívásra vonatkozik. (TRNL20210204001)
Olasz kkv megoldásokat keres optikai mérőgépek kis alkatrészeinek tisztítására
Egy észak-olasz vállalat optikai mérőeszközök gyártásával foglalkozik a gépipar és az
orvostudomány számára. A kkv hatékony technológiai megoldásokat keres az apró
alkatrészek automatizált tisztításának integrálásához mérőeszközökben. A partnerek
technikai segítségnyújtással ellátott kereskedelmi megállapodások keretében működhetnek
együtt. (TRIT20210204001)
Szakoktatási és képzőintézményeket, valamint biotechnológiai ipari szervezeteket
keresnek a következő Erasmus+ Skills Alliances felhívásra Magyarországból,
Németországból, Hollandiából, Portugáliából vagy Svédországból
Egy francia bioklaszter a következő Erasmus+ Skills Alliances felhívásra szeretne
jelentkezni. Ezen európai program célja, hogy keretében oktatási, képzési tartalmakat,
módszereket fejlesszenek és tegyenek elérhetővé. A konzorciumhoz szakoktatási és
képzőintézményeket, ipari szervezeteket keresnek Magyarországról, Németországból,
Hollandiából, Portugáliából vagy Svédországból. A partnerektől azt várják el, hogy
transzdiszciplináris és szakszerűsítő képzési kínálatot nyújtsanak a francia klaszter
tudományos szakértelmére alapozva, digitális genomika témában. (RDFR20210210001)
Egy török informatikai vállalat, amely a fém konyhai szektor ipari megfigyelő
rendszereit fejleszti, kereskedelmi megállapodás alapján műszaki segítséggel vagy
licencszerződéssel keres partnereket
Egy dél-törökországi IT-cég számos üzleti folyamat szervezést és mobilalkalmazást fejleszt.
A vállalat egy olyan projektet folytat, amelynek célja egy gyári felügyeleti rendszer
kifejlesztése a fém konyhai eszközök gyártói számára. A teljes rendszer költséghatékony
hardverét és a képfeldolgozási szakasz technikai segítségét várják. A vállalat kereskedelmi
megállapodások alapján keresi partnereit a világ minden tájáról, technikai segítségnyújtással
és licencszerződéssel. (TRTR20201203001)

