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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 lengyel nagyvállalat baromfitenyésztőket keres, hogy szállítói szerződés alapján 

állatokat vásároljon. A cég saját flottával bír, amely rendelkezik az állatok itatásának 

lehetőségével, ezért képes az állatokat távolabbi helyekről is elszállítani. 

(BRPL20221202010) 

Forgalmazási, vagy kereskedelmi ügynöki megállapodásokat kötne egy Portugália középső 

régiójában tevlkenykedő, egészséges és 100%-ban természetes termékek gyártója és 

előállítója. A cég biztonságos és fenntartható árukat kínál, például gyümölcs- és 

zöldségfalatkákat, száraz előre elkészített ételeket, száraz leveseket. Olyan termékeket 

fejlesztenek az élelmiszeripar számára, mint a gyümölcs- és gluténmentes zöldségporok; 

vegán és bioáruk. (BRPT20221121008) 

Egy szlovák ipari pékség, amely édes és sós töltelékkel készült fagyasztott sütemények 

gyártására összpontosít, élelmiszer-alapanyagok (fagyasztott gyümölcsök és zöldségek, olaj, 

pizzatészta, paradicsompaszta, töltelékek) uniós beszállítóit keresi. (BRSK20221108024) 

EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Elektromos berendezések litván gyártója és nagykereskedője beszállítókat keres a következő 

termékek vonatkozásában: kapcsolók, aljzatok, szerelési anyagok, vezetékek és kábelek, 

lámpák és világítóberendezések valamint a villamosenergia-iparban megjelenő innovatív 

termékek iránt is érdeklődnek. (BRLT20221206010) 

Bővítené kínálatát, ezért beszállítókat keres egy az Egyesült Királyságban működő, 

Európában és az Egyesült Államokban irodákkal és raktárakkal rendelkező vállalkozás, amely 

dekorációs és újszerű LED-es világítástechnikai termékek online kiskereskedőjeként 

tevékenykedik. (BRGB20221205020) 



ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk  

Frissítené portfólióját egy romániai fa-, építőanyag- és szaniteráru-nagykereskedő, a cég 

építőanyagokat keres értékesítési vonalához. Az építőipari termékek nemzetközi gyártóival 

kereskedelmi megállapodások keretében működnének együtt. (BRRO20221207022) 

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

Egy svéd vállalat Gusztáv-stílusú fabútorok új sorozatát tervezte. Kiszervezési megállapodás 

keretében olyan európai gyártókat keres, akiknek fejlett megmunkáló parkjuk van, beleértve a 

CNC szerszámgépet is. (BRSE20221103008) 

TTeexxttiilliippaarrii  ééss  rruuhháázzaattii  cciikkkkeekk   

 Egy romániai cég magas színvonalú, egyedi és kisszériás női ruhákat gyárt a cég eredeti 

tervei alapján. A termékek fenntartható technológiákkal és természetes anyagok 

felhasználásával készülnek a következő kategóriákban: ingek, nadrágok, kabátok, szoknyák és 

ruhák. A vállalat új beszállítók felkutatásában érdekelt, ökológiai minősítésű kender-, len- és 

gyapjúszövetek vonatkozásában. (BRRO20221125007) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk     

Partnereket keres egy tapasztalt máltai forgalmazó és értékesítő vállalat, amely gyógyszerek, 

orvostechnikai eszközök, orvosi fogyóeszközök, generikumok, étrend-kiegészítők, injekciós 

készítmények, vakcinák és bio-utánzatok széles és változatos portfólióját kezeli, népszerűsíti, 

értékesíti és forgalmazza. A vállalat ügynökként vagy forgalmazóként kínálja ügyfélhálózatát 

az érdekelt gyártóknak. (BRMT20221205010) 

EEggyyéébb  

Az ipari szektorban tevékenykedő lengyel vállalat forgalmazási szolgáltatásokat kínál a 

lengyel piacra belépni kívánó európai gyártóknak. A vállalatot 2010-ben alapították, válaszul 

azon vállalatok igényeire, amelyek átfogó ipari tanácsadást és segítséget keresnek az üzleti és 

fejlesztési tevékenységükhöz.  (BRPL20221116014) 

 

 

 

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 

62/554-253-as telefonszámon. 

mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Megoldás keresés digitális tanúsítványok létrehozására blokklánc technológiával 

Spanyol nyelviskola gyerekeknek egy éves kortól, differenciált és innovatív módszertan 

alapján, olyan blokklánc technológiát keres, amely képes megvalósítani a digitális angol 

nyelvtanúsítványok generálására alkalmas rendszert. (TRES20221202024) 

Holland ékszermárka körkörös, újrahasznosítható megoldást keres rozsdamentes acél 

ékszerek számára 

Egy holland vállalkozás, amely évente több mint 100.000 prémium, rozsdamentes acél 

ékszert tervez és értékesít, fenntartható lehetőséget keres az ékszerek újrahasznosítására. Bár 

a cég a régi ékszereket szeretné újjá varázsolni, tény, hogy az olvadt anyagnak meg kell 

felelnie az európai minőségi szabványoknak ahhoz, hogy 

újrafelhasználható/újrahasznosítható legyen. A környezeti hatások csökkentése érdekében a 

KKV jelenleg hosszú távú helyi (európai) partnert keres fenntartható megoldások 

kidolgozására. (TRNL20221212007) 

Egy kanadai kkv olyan egyszerű digitális diagnosztikai eszközöket keres az 

alapellátásban dolgozók számára, amelyek segítségével digitális betegadatokat 

gyűjthetnek (pl. kardiológia, bőrgyógyászat, vérnyomás stb.) 

A kanadai kkv olyan egyszerű digitális diagnosztikai eszközöket keres az alapellátásban 

dolgozók számára, amelyek segítségével digitális betegadatokat gyűjthetnek, akár technikai 

segítségnyújtással, akár kutatási és fejlesztési együttműködési megállapodás formájában. 

(TRCA20221109024) 

Biopeszticidekkel foglalkozó holland KKV partnereket keres EUROSTARS/EUREKA 

projektjavaslathoz 

Egy szinergikus biopeszticidekkel foglalkozó holland kis- és középvállalkozás 

EUROSTARS pályázatot készít, és partnereket keres konzorcium létrehozásához (a felhívás 

határideje március 9.). A projekt célja egy enzimen alapuló növényvédő szer kifejlesztése a 

gomba (Botrytis) elleni védekezésre bizonyos (meghatározásra kerülő) kultúrnövényekben. 

A szándéknyilatkozatok beküldésének határideje 2023. január 18. (RDRNL20221201010) 

  


