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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 5.700 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

 Egészséges élelmiszerek és FMCG termékek területén több mint 12 éves tapasztalattal 

rendelkező belga disztribútor új termékeket keres: szuperélelmiszerek, gabonafélék, lisztek, 

magvak, aszalt gyümölcsök, gyógynövények, kivinatok, nélkülözhetetlen és alap olajok, 

illetve otthon komposztálható csomagolóanyagok formájában. A termékeket bevezetné a 

bolgár piacra disztribútori vagy kereskedelmi ügynöki megállapodás keretében. 

(BRBG20210226001) 

Ökológiailag tanúsított feketeribizli termesztő erdélyi cég kereskedelmi ügynököket keres 

termékei külföldön való értékesítéséhez. A feketeribizli lekvárokhoz (cukorral vagy 

cukormentesen), szirupokhoz, nyers gyümölcslevekhez , borokhoz és ecetekhez használható. 

(BORO20210218001) 

CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk  

Gyártó cégek jelentkezését várja, egy biológiailag lebomló és komposztálható 

csomagolóanyagokkal kereskedő brit vállalat. Olyan kkv-kat keres, amelyek gyártási 

megállapodás keretében képesek komposztálható anyagokból légpárnás és paplanos 

csomagolásokat, zsugorfóliákat és táskákat előállítani. (BRUK20210324001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Orvosi eszközök importőre és disztribútora keres kereskedelmi partnereket számos ország 

mellett Magyarországon is. A lengyel cég kórházakban használt sterilizáló edények és egyéb 

eszközök korszerű rendszerét kínálja, amelyeket a műtőkben, intenzív osztályokon, fogorvosi 

rendelőkben és kezelő helyiségekben alkalmaznak. Az együttműködést disztribútori 

megállapodás keretében képzeli el olyan partnerekkel, amelyek fejlett értékesítési struktúrával 

bírnak és kiterjedt kapcsolati hálójuk van az egészségügyi szektorban. (BOPL20210319001) 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d57f90e6-178b-41ce-81d1-c3786b5a26fb?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9d8b92d-fb2a-4a8c-8a26-6091fba196e3?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/059de866-7e9d-4753-a2c1-4eaa897ccd6a?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e668e6e7-b80a-4a99-ac94-dac6ac293a58?OrgaId=hu00131


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

Biomasszából és fahulladékokból briketteket és pelleteket gyártó szerb vállalkozás 

kereskedelmi képviselőt vagy disztribútort keres termékei értékesítéséhez Európában. 

Jelenleg havonta nagyjából 800 tonna brikettet képes előállítani, amely rövid időn belül 

megduplázható. A briketteket számos kiszerelésben kínálja: 20 kg-os kartondobozos, 10 kg 

nettó tömegű fóliázott vagy 25 kg-os és 30 kg-os erős PP (polipropilén) zsákos formában. 

(BORS20210326001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk 

Gyártótársakat keres egy kiváló minőségű és díjnyertes gyermekágyneműket- és óvodai 

textíliákat tervező és szállító holland cég. A társaság olyan kkv-k jelentkezésére számít, 

amelyeknek van kész termékük, de hajlandóak az árukat közös márkanév alatt forgalmazni, 

beszállítói megállapodás keretében. (BRNL20210319001) 

Beszállítókat keres egy a textilipar területén tevékenykedő török vállalat, polipropilén 

szőnyegfonal gyártója. Olyan cégek jelentkezését várja, amelyek képesek polipropilén H 

2245, polipropilén H25FBF, polipropilén homo polimer S2025 szállítására. 

(BRTR20210317001) 

EEggyyéébb 

Biztonsági termékek importjára és telepítésére szakosodott máltai társaság keres partnereket. 

A cég egyebek mellett zártláncú televíziós rendszerekkel (CCTV), riasztókkal, beléptető 

rendszerekkel, elektromos kerítésekkel- és csapdákkal, ködgenerátorokkal, széfekkel, Iot 

megoldásokkal, parkolási rendszerekkel foglalkozik. A megfelelő partnerekkel szállítói, vagy 

kereskedelmi ügynöki megállapodást kötnének. (BRMT20210317001) 

Egy német vállalat széleskörű szolgáltatást, és egyedi megoldásokat kínál a hő- és 

zajszigetelés, a hideg- és tűzvédelem területén ipari-, köz- és lakossági épületekben egyaránt. 

A tapasztalt és megbízható partnerekkel a szerelési munkák elvégézésére alvállalkozói 

szerződés keretében dolgoznának együtt. (BRDE20210326001) 

Gép- és üzembiztonsági szabályozások területén több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező 

osztrák cég üzleti partnereket keres. Fókuszterületei közé tartozik a funkcionális biztonság, 

robbanásvédelem, munkaeszközökről szóló irányelvek, CE jelölés stb. A vállalkozás mind az 

üzemeltetők mind a gyártók munkáját támogatja a teljes gép életciklus során. Személyre szóló 

és gyakorlatias megoldások érdekében a cég kifejlesztett egy speciális szolgáltatást, amelyet 

most a kereskedelmi ügynökök vagy disztribútorok segítségével juttatna el Európa-szerte. 
(BOAT20210331001) 

 

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.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29422c49-8018-4ce3-961e-f1565ad5a5f1?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f80751e-fab5-421a-883c-1167ed52af58?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec45cc47-4ede-449b-88d8-36fbde1f791b?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4347f086-7e9c-4599-b4f3-1a0b8933414c?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69bbbb86-e948-4174-b3b9-acd8b1fa73e6?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c9f5b2f-bd8d-4971-b224-007636cf0d6e?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Fenntartható, újrahasznosítható anyag az együléses elektromos robogó alkatrészeinek 

borítására 

 

Egy svájci spin-off cég kifejlesztett egy együléses elektromos robogót, amelyet kifejezetten a 

mobilitás-megosztó rendszerhez terveztek: háromkerekű, tetővel, fenntartható anyagból. 

Funkciójában, kényelmében és beruházási költségeiben az autó és az e-kerékpár között 

helyezkedik el. A vállalat olyan partnert keres, amely gyártási megállapodás alapján 

fenntartható, 100% -ban újrahasznosítható anyagot tud előállítani a robogó burkolóelemeihez 

(tető, vezetőfülke stb.). (TRCH20210322001) 

 

A portugál vállalat gyártási partnereket keres innovatív hordozható élelmiszerdobozok 

gyártására és / vagy forgalmazására licencbe adás / gyártási megállapodások révén 

 

Egy portugál székhelyű vállalat kifejlesztett egy innovatív hordozható dobozt, mellyel bárhol 

lehet étkezni. A csomagolás funkcionális, és környezetbarát. Hosszú távú stratégiai partnert 

keresnek új formák és új anyagok prototípusának gyártására. A vállalat Európában keres 

gyártási partnereket és licenc / gyártási megállapodásokat, azonban ezek nem zárják ki más 

országok érdeklődését sem. (TRPT20210319001) 

 

Egy spanyol vállalat partnereket keres, hogy egy nem konvencionális generátor 

továbbfejlesztése érdekében jelentkezzen az Eurostars kiírásra   

 

A spanyol, úttörő szélenergia generáló rendszerek kifejlesztésére szakosodott start-up olyan 

partnereket keres, akik a kinetika és a gépi energia elektromossággá történő átalakításának 

területén szakértők, hogy egy nem hagyományos generátort fejlesszenek. A fő célkitűzés a 

jelenlegi generátor továbbfejlesztése hatékonyságnövelés és elektromosság generálás 

maximalizálása céljából. A kutatási együttműködési megállapodás egy Eurostars projektben 

való részvételre szólna. (RDES20200722001) 

  

EUROSTARS: Egy francia kutatási és fejlesztése (K+F) központ egy új összetett 

kerámiai részek gyártásához szükséges folyamat felállításához keres kutatási és ipari 

partnereket 

 

Egy francia, műszaki kerámiára szakosodott kutató és fejlesztő (K+F) központ portugál 

partnerével közösen a következő Eurostars felhívásra összeállítandó konzorciumához keres 

partnert. A projekt javaslat átfogó célkitűzése egy új összetett kerámiai részek gyártásához 

szükséges fröccsöntésen alapuló olyamat kifejlesztése. A kutatási együttműködési 

megállapodás keretében a K+F központok ipari vagy KKV partnereket keresnek, azaz a 

technológia végfelhasználóit. (RDFR20210322001) 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99b38941-b4ef-4318-b95c-ac74fb326295?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2c66351-794e-4b4e-934c-41f6ea4a00d6?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ab34075-5d43-4696-bf66-259b0914fea5?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3b84222-4362-4ec9-8746-59ecaad4755f?OrgaId=hu00131

