
 
ÜZLETI AJÁNLATOK – 2020. december 

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 5.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Egy lengyel cég mezőgazdasági termékeket (pl. trágya, mezőgazdasági kemikáliák) kínál 

vásárlói számára. A termékkínálatának bővítésére európai gyártókkal venné fel a kapcsolatot 

az említett termékeket illetően, akikkel disztribútori szerződést kötne. (BRPL20201106001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr 

Egy görög nagyvállalat, amely alumínium profilok gyártásával foglalkozik, tanúsított 

laboratóriumokat keres alumínium profil rendszerhez a BS EN 1634 + A1 - 2018 szabvány 

szerint. A leendő partnerrel szolgáltatási megállapodást kötnének. (BRGR20201023001) 

Egy német KKV, amely szűrőelemeket szállít különböző iparágak számára vállalkozásokat 

keres Kelet- Európából, vagy a balti államokból, ügyfélre szabott szűrőelemek gyártásához. A 

leendő partnereknek a német cég igényeinek megfelelően hajlítási és hegesztési feladatokat, 

valamint CNC (számítógép vezérlésű szerszámgép) megmunkálást kell végezni. A cégekkel 

hosszú távú alvállalkozói megállapodást kötnének. (BRDE20201005001) 

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

Egy ukrán cég kárpitozott luxus bútorok (pl. ágyak, kanapék, székek) gyártásával foglalkozik. 

A gyártási folyamat során a vállalatnak folyamatosan különféle funkcionális és dekoratív 

anyagokra van szüksége, ezért gyártói együttműködést kötne külföldi beszállítókkal. 

(BRUA20201007001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egy kínai gyógyszergyártó cég számos belföldi gyógyszergyárral és ipari befektetővel 

működik együtt. A cégnek van egy kiforrott platformja makromolekulájú és kis molekulájú 

gyógyszerek kutatásfejlesztéséhez és gyártásához. Innovatív gyógyszereket keres endokrin, 

szív-cerebrovaszkuláris, szem- és autoimmun betegségek és daganatok kezelésére. Ezek a 

gyógyszerek lehetnek akár nagy molekulájú vagy kis molekulájú vagy sejtterápiás 

gyógyszerek is Európából. Leginkább licenc megállapodást szeretnének kötni. 

(BRCN20201103001) 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be948990-dce7-4eb0-b81f-2539c3aae773?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9dcc1875-0221-4cbe-909d-5afb37cfa4af?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c7f80372-c9fa-483d-a693-52a534821525?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c188aedc-8491-4a4e-986d-0d9488c909a1?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1915934-5270-47a8-99ba-4110e4b408b0?OrgaId=hu00131


CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk  

Egy olívaolaj gyártásával foglalkozó olasz cég papír vagy más anyagú csomagolóanyagok 

gyártóival lépne kapcsolatba. A termékeket e-kereskedelmi csatornákon értékesítené. 

Kereskedelmi megállapodás kötésében érdekelt, de főként az olyan megoldások érdeklik, 

amelyek már léteznek, de a cég nem ismeri még, azonban megfelel ennek a kereskedelmi 

formához: kis mennyiségben papír csomagolások vagy alternatív csomagolási megoldások 

beszállítói együttműködés keretében. (BRIT20201020001) 

EEggyyéébb  

Autóalkatrészek és tartozékok lengyel nagy- és kiskereskedője gépkocsi pótalkatrészek és 

tartozékaik gyártóit és forgalmazóit keresi, hogy ezáltal növelje a lengyel piacon a termékei 

körét. A cég forgalmazói együttműködésben érdekelt. (BRPL20201009001) 

Egy német mérnöki vállalat kifejlesztett egy hordozható tisztító berendezést bevásárlókocsik 

csíramentesítésére UV sterilizálós módszerrel. A rendszer automatikusan működik, teljesítve 

a higiéniai normákat a pandémiás korlátozások alatt. A prototípust tesztelték, 

szabadalmaztatták. A cég gyártói partnereket keres. (BRDE20201120001) 

Egy kiterjedt ügyfélkörrel rendelkező belga utazásszervező cég nemzetközi partnereket keres 

kereskedelmi ügynöki megállapodás kötésére. Az együttműködés keretében a bolgár cég 

közvetítené a nemzetközi partnerek ajánlatait a bolgár piacon. (BRBG20201029001) 

Partnereket keres egy import és forgalmazás területén tapasztalt brit vállalat, amely új 

weboldalt indít innovatív termékek értékesítése céljából, ideértve - de nem kizárólag - olyan 

ajándékokat, mint ékszerek, lakberendezési-, konyhai- és kertészeti termékek. Olyan 

exportképes vállalatok jelentkezését várják, amelyek kereskedelmi ügynöki vagy terjesztési 

megállapodás útján szívesen lépnének az Egyesült Királyság piacára. (BRUK20201124001) 

 

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/11559b8b-84f5-4803-954c-22fbdc6789ec?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5434ce95-8f57-4515-b1df-477eeae43488?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4babe26d-0f02-49c4-a63a-31ed7090bb45?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6e805b3-6951-4ca3-9771-2ce25247856d?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87f9ecfb-8646-49a5-b80e-5ed9dd276561?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

COS-CLUSTER-2020-3-03: francia klaszter keres egy energia klasztert egy 

ClusterXchange pályázat koordinálására, melynek célja a klaszterek közötti 

interregionális kollaboráció erősítése 

Egy francia energia átalakítással foglalkozó klaszter és egy spanyol energia hatékonysággal 

foglalkozó klaszter közösen szándékoznak beadni egy pályázatot a Klaszter a kiválóságért 

(Cluster for Excellence) pályázati felhívásra (mellyel kapcsolatban már egy portugál és egy 

osztrák klaszter is kifejezte érdeklődését). A projekt célja a klaszterek és tagjaik közötti 

kollaboráció, kapcsolatépítés és tanulás erősítése a KKV-k szakirányú üzleti támogatásának 

érdekében. Egy olyan energia klasztert keresnek, mely részt venne a projektben és 

koordinálná is azt. Az Arany fokozattal kitüntetett klaszter pluszt jelent. 

(RDFR20201119001) 

H2020 Zöld Repterek pályázati felhívásra keresnek konzorciumot a zöld légi fűtési 

megoldások bemutatására és kifejlesztésére 

Egy finn gazdaságfejlesztő szervezet keres egy multidiszciplináris konzorciumot, vagy 

konzorcium vezetőt, a H2020 LC-GD-5-1-2020 Zöld repterek és kikötők (Green Airports & 

Ports) pályázati felhívásra. A pályázat része lenne a zöld légi fűtési megoldások kutatása és 

tesztelése. A lehetséges konzorciumi tagok lehetnek olyan partnerek, akiknek megfelelő, 

egymást kiegészítő tudásuk és készségeik vannak. Lehetnek az ipar, tanácsadás, 

reptéri/kikötői hatóságok, egyetemek, akadémia stb. képviselői egy kutatói együttműködési 

megállapodás keretében. (RDFI20201112001) 

Nagy-Britanniában székhellyel rendelkező vállalat, partnereket keres a Fintech, a 

marketing és a védelmi szektorban megvalósuló projektek kidolgozásában, közös 

vállalkozás vagy licencszerződés révén 

Egy brit székhelyű vállalat partnereket keres, akik segítséget nyújtanak a fintech, a marketing 

és a védelmi szektorban zajló számos projekt kidolgozásában. A társaság a pénzügyi / banki 

szektorban, vagy más szektorokban működő vállalatok / kutatási szervezetek iránt érdeklődő 

szoftverfejlesztés és informatikai tanácsadással foglalkozó cégeket keres, amelyek 

hozzájárulhatnak a felhőalapú rendszerek kifejlesztéséhez és megvalósításához, közös 

vállalkozás vagy licencszerződés révén. (TRUK20191004001) 

Egy lengyel vállalat technológiai partnereket keres előre gyártott lakóház szállítási 

adaptereinek fejlesztéséhez, saját helyzetbeállítással. 

Egy lengyel vállalat fejlesztéseket végez egy innovatív termékkel kapcsolatban. A vállalat 

technológiai partnereket keres előre gyártott lakóház szállítási adaptereinek fejlesztéséhez, 

saját helyzetszabályozással. A társaság technikai együttműködési megállapodáshoz keresi a 

partnereket. (TRPL20191104001) 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/735c6daa-824d-47dc-bde5-8378e73eab26?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cbccb6e6-9596-4357-a5a0-102be8c9cf08?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43361001-f526-4a4e-b015-a78b89fea59e?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/713c4163-e94e-4c40-ae3b-f568536bd037?OrgaId=hu00131

