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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 közel 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Egy műtrágyákat, biotrágyákat, biostimulánsokat és növényi táplálkozásfokozókat és -

stimulánsokat gyártó és forgalmazó spanyol cég, amely több mint 35 éves tapasztalattal 

rendelkezik a mezőgazdasági piacon és jelen van a nemzetközi piacokon, mikrobiális alapú 

termékek gyártóit keresi a növények egészségének és táplálkozásának javítása érdekében. 

Gyártói vagy forgalmazói megállapodásokban érdekelt. (BRES20211126001) 

Fenntartható és ígéretes piaccal rendelkező német édesipari cég alapanyagbeszállítókkal kötne 

beszállítói megállapodásokat.  (BRDE20211029001) 

A saját forgalmazói hálózattal rendelkező ukrán cég állatgyógyászati takarmány-

adalékanyagokat és állatgyógyászati készítmények széles skáláját gyártja baromfi, 

szarvasmarha, ló és házi kedvencek számára, és forgalmazói szerződés keretében kívánja 

bővíteni a kínált termékek körét. (BRUA20211103001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr 

Egy fiatal lengyel kereskedelmi cég, mely 2019-ben alakult, eredeti új és használt autó 

alkatrészeket ajánl a legnagyobb forgalmazóktól. A vállalat új kapcsolatokat építene ki 

alkatészek beszállítóival, növelve ezzel a meglévő termékpalettáját. Potenciális beszállítók 

lehetnek autóipari gyártók és autó javító műhelyek vagy professzionális autó-újrahasznosító 

cégek. A lengyel vállalat forgalmazói együttműködésben érdekelt. (BRPL20211117001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk 

Romániai cég női ruhák, blúzok, szoknyák, nadrágok és felsők gyártására szakosodott. 

Termékei pamut, kordbársony, viszkóz és len anyagokból készülnek. A vállalat olyan 

textilbeszállítókkal bővítené a jelenlegi hálózatát, akik gyártói megállapodásban érdekeltek.  

(BRRO20201028001) 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/145139c7-ac63-4365-b449-7dac79540c67
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7cd924d-cbf0-48c4-8574-0d7a44617e8d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ddbc3ae6-cf5b-4273-86f4-f01a5bb7c8e7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d140bb7-f385-422c-b81f-734abe01e607
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df8a2166-8a53-44a9-8b76-264cf15f7438


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

 Holland irodabútor nagykereskedő gyártói megállapodásokat kötne olyan potenciális 

partnerekkel, akik asztallapokat (íroasztalok és étkezőasztalok) gyártanak. Forgalmazói és 

kereskedelmi ügynöki megállapodásokat ajánl azon európai cégeknek, akik a 

bútorkollekciójukkal a Benelux piacra kívánnak belépni.  (BRNL20211202001) 

ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk 

Angliai kisvállalat teljeskörű megoldásokat kínál az építőiparban és az ideiglenes munkák 

terén felhőalapú szolgáltatáson keresztül, amivel teljes felügyeletet gyakorolhat az ideiglenes 

munkák irányítása felett. A cég szolgáltatói és beszállítói megállapodást kötne olyan 

partnerekkel, akik kis szériás fröccsöntési kapacitással rendelkeznek és alapvető 

összeszerelési szolgáltatásokat tudnak nyújtani. A KKV az egyik termékvonalat bővíteni 

kívánja, egy másik terméket pedig bevezetni, és versenyképes beszállítót keres a 

címkerendszeréhez. (BRUK20211117001) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk 

A román vállalat kézzel készített levendula-alapú kozmetikumok gyártására szakosodott. 

Minden termék saját recept alapján készül, a román cég által termesztett ökológiai levendula 

felhasználásával. A vállalat termékei: kozmetikumok, levendula illóolaj, virágos víz, 

gyertyák, levendulával töltött játékok és tasakok. A román cég kozmetikai konténerek 

beszállítóival kötne beszállítói megállapodásokat.  (BRRO20211011001) 

IICCTT 

Egy román cég webdizájnra szakosodott, főleg bemutató weboldalakra, nyitó oldalakra, 

személyes blogokra és/vagy webshopokra. A román informatikai vállalalat alvállalkozói 

együttműködést szeretne kötni olyan külföldi informatikai cégekkel, akiknek a napi 

projektjeik az alkalmazott informatikára, szerverekre, számítógépes hálózatokra, 

menedzsment vagy számlázó szoftverekre fókuszálnak. (BRRO20211022002) 

EEggyyéébb 

Innovatív termékek forgalmazására és reklámozására szakosodott francia cég bővítené 

termékkörét a következő kategóriákban: háztartás, gyermek, sport, kert. További 

lehetőségekre is nyitottak. A vállalat kereskedelmi vagy forgalmazói együttműködést 

alakítana ki olyan európai gyártókkal, akik érdekeltek tevékenységeik franciaországbeli 

bővítésében.   (BRFR20211118001) 

 

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/b86e266f-9d9a-4a28-87d5-5d97ac914356
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71178b7e-cf7c-4768-9dfe-f240ab0b20f1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bda409a5-51d6-4324-8a79-9b223f4e99e3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a39e3382-18cf-43a4-bd36-3360c550b2e3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/922d4544-bd48-4c88-8b12-26ff5dd683fc
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Egy holland képzőművészeti festékgyártó innovatív technológiákat és inspiráló 

megoldásokat keres egy 100%-ban újrahasznosítható tubusos csomagolás 

elkészítéséhez. 

 

Egy holland képzőművészeti festékgyártó innovatív technológiákat, anyagokat és 

megoldásokat keres a festék tubusos csomagolásának 100%-ban újrahasznosíthatóvá 

tételéhez. A cél a zárt körök létrehozása és az újrahasznosított tartalom növelése. Cégeket, 

egyetemeket vagy feltalálókat keresnek a technológiák biztosítására, alternatív anyagok vagy 

egyéb megoldások műszaki együttműködési megállapodáson keresztül. Ez a technológiai 

igény egy nyílt innovációs felhívás része. (TRNL20211117001) 

 

Hideg végű gázkondenzátor tervezése és gyártása égéstermékek hővisszanyerésére 

hulladék-energiává. 

 

Baszk kkv olyan partnereket keres, akik tudással és tapasztalattal rendelkeznek az energetikai 

üzemek hidegvégű gázkondenzátorainak tervezésében és gyártásában. A társaságnak 

specifikációra van szüksége a füsthővisszanyerő berendezésekben alkalmazható korszerű 

szénacél csövek bevonat végső összetételének kidolgozásához. Kereskedelmi megállapodás 

technikai segítségnyújtással, gyártási megállapodás vagy műszaki együttműködés 

formájában. (TRES20201119001) 

 

Egy olasz cég új felületbevonat-technológiát keres oleodinamikai alkalmazásokhoz a 

hidraulikus hengerek krómozásának helyettesítésére. 

 

Egy olasz hidraulikus hengergyártó innovatív és fenntarthatóbb bevonási technológiát keres, 

(lehetőleg legalább TRL 8), amelyek helyettesítik a hidraulikus hengerek krómozását, hogy 

csökkentsék a dolgozók egészségügyi kockázatait és a folyamat által okozott szennyezést. A 

partnerek együttműködnek a koncepció, illetve a kísérleti projektek közös kidolgozásában, 

műszaki együttműködési megállapodás keretében. Ez egy nyitott innovációs kihívások 

program része. (TRIT20211026002) 

 

Csillárok fémszerkezetének kézi csiszolására egy osztrák cég magyar partnert keres. 

 

Az osztrák cég hatalmas projektekhez gyárt világítást szerte a világon. 

Kifejezetten és kizárólag Magyarországon keresnek olyan céget, amelyik támogatná őket 

csillárjaik fémrészeinek csiszolásában, polírozásában, ami természetesen kézzel történik.  

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88074a1f-9530-4dfc-a082-b9b0c9f3b4fb?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59628fad-ddd5-46b9-92c7-6528d2f69a79?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8599e848-4c39-4b9e-b440-2ed915a56095?OrgaId=hu00131

