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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
Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek
Egy szlovén nagykereskedő, aki gyümölcsök és zöldségek értékesítésére specializálódott,
további termékek bevezetésével bővítené kínálatát. Ezért a vállalat friss gyümölcsöket és
zöldségeket, valamint aszalt gyümölcsöket, dióféléket és gyümölcskonzerveket keres. A
beszállító
partnerekkel
értékesítési
szolgáltatási
megállapodást
kötnének.
(BRSI20211214002)
Reggeli gabonafélék gyártására szakosodott litván élelmiszer gyár olyan partnereket keres,
akik a reggeli gabonafélék gyártásához biztosítani tudják a kukoricadarát. A litván cég
beszállítói együttműködésben érdekelt. (BRLT20220110001)
Fémipari termékek, fémfeldolgozás, gépipar
Egy ukrán kkv állattenyésztési berendezéseket gyártó cégekkel venné fel a kapcsolatot
szarvasmarha, sertés és baromfi vonatkozásában. Olyan leendő partnerek jelentkezését várják,
akik szívesen megjelennének az ukrán piacon. (BRUA20211213001)
Autóalkatrészek beszállítóit keresi egy német forgalmazó. A cég személygépkocsik-,
haszongépjárművek-, teherautók-, buszok-, valamint ipari- és mezőgazdasági járművek
tartozékainak kereskedelmével foglalkozik. A német vállalat ezeknek a termékeknek az
európai forgalmazását kínálja, együttműködési, szállítási megállapodás alapján.
(BRDE20201110001)
Szlovén cég mezőgazdasági gépek – talajművelő- és bálacsomagoló gépek - gyártóit keresi,
akik szeretnének megjelenni termékeikkel a szlovén piacon. A beszállító új gépeinek
szervizelését is felajánlanák. A leendő partnerekkel forgalmazási és/vagy kereskedelmi
szolgáltatási megállapodást kötnének. (BRSI20211213002)

Mezőgazdasági gépek és alkatrészek ukrajnai vezető beszállítója belföldi és külföldi
mezőgazdasági gépgyártók termékeinek széles skáláját ajánlja. Kereskedelmi
megállapodásokat és forgalmlazói együttműködéseket kötne vető-, ültetőgépek és
homlokrakodók beszállítóival. (BRUA20211213002)
Mezőgazdasági és kertészeti karbantartó felszerelések és gépek értékesítésére specializálódott
szlovén kereskedő cég azon mezőgazdasági gépek és fűnyírók alkatrész gyártóit keresi, akik a
szlovén piacon terjeszkednének. A szlovén vállalat forgalmazói együttműködés aláírásában
érdekelt. (BRSI20211213004)
Építőipar, építőipari termékek, alapanyagok
Alumínium és PVC profilok forgalmazására szakosodott palermoi (Sicily) székhelyű cég
licence és forgalmazói megállapodásokat kötne Kelet-Európában, Kínában, Közel-Keleten,
Indiában és Törökországban. (BRIT20201209001)
Vegyipari, kozmetikai termékek
A természetes összetevőkre épülő kozmetikumokra szakosodott lengyel kkv bővíteni kívánja
termékkínálatát. Ezért a vállalat zöld, hulladékmentes és természetes kozmetikumok (pl.
krémek, testápolók, arctonikok, arctisztítók, arctisztítószerek, arc- és testolajok, speciális
cellulitisz elleni krémek stb.) külföldi gyártóit keresi. A cég forgalmazási szolgáltatási
szerződést kínál a lengyel piac iránt érdeklődő natúrkozmetikumok gyártóinak.
(BRPL20200522001)
Egyéb
Egy osztrák kemping és lakóautó centrum matrac gyártókat keres az Európai Unióban. A cég
transzportereket alakít át hangulatos lakóautóvá és kemping felszereléseket értékesít, minden
szükséges méretben forgalmaz matracokat. A potenciális partnerekkel gyártói
megállapodásokat kötne. (BRAT20211129001)

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 ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK
Egy olasz cég gyártási megállapodás alapján
akkumulátorcsomag gyártási technológia területén.

műszaki

know-how-t

keres,

Ez az olasz kkv kifejlesztett egy korszerű lítium-vas-foszfát akkumulátorcsomag koncepciót.
A cég a termékfejlesztőtől az akkumulátorcsomagok gyártójáig kívánja kiterjeszteni
küldetését. Ez a kkv gyártási megállapodást keres olyan európai cégekkel, amelyek
rendelkeznek az akkumulátorcsomagok összeszereléséhez szükséges összes gyártási
technológiával: gyártósorok, speciális eljárások, például oszlopok lézeres hegesztése,
adatkezelés stb. (TRIT20210113001)
Több területet érintő, kísérleti akcelerátor program nemzetközi induló és bővülő
vállalkozások számára az egészségügyi és biotechnológiai területen.
Egy olasz egészségügyi akcelerátor központ elindította Olaszország legnagyobb
élettudományi és egészségügyi akcelerációs programjának második fordulóját, vezető ipari
vállalatokkal közösen, hogy kísérleti projekteket toborozzon és futtasson ígéretes induló és
bővülő vállalkozásokkal, az egészségügy és a biotechnológia legújabb trendjeire reagálva.
Pénzügyi, licenc-, kereskedelmi, szolgáltatási és/vagy műszaki megállapodásokat terveznek,
de az együttműködés pontos formáját a potenciális partnerek határozzák meg.
(TRIT20220113001)
Francia cég innovatív gyorscserélős szűrőgépes rendszeréhez keres partnert,
kereskedelmi megállapodás formájában műszaki támogatással.
Egy dél-franciaországi székhelyű francia KKV kifejlesztett egy gépesített rendszert a szűrők
néhány másodperc alatt történő cseréjére, amely a folyadékok (gáz, folyadékok)
csővezetékes szállítására használható. A cég most olyan partnert keres, aki jól ismeri a
végfelhasználói alkalmazásokat és folyamatokat, hogy a megoldást a szűrőpiac
specifikációihoz igazítsa. (TRFR20210119001)
Projekt innovatív orvosi eszközök európai piacra juttatására a Mobilise SME
programon keresztül.
Tudományos és műszaki háttérrel rendelkező spanyol cég keres partnert a Mobilise SME
programba való pályázáshoz. Szakterületük a biotechnológia, műszaki és
természettudományok. Olyan feltörekvő cégeket, orvosi eszközöket gyártó társaságokat,
kutatóintézeteket keresnek, amelyekkel együttműködési keretrendszert tudnának létrehozni,
hogy támogassák a gyártókat a termékeik értékesítéséhez szükséges CE-jelölés leggyorsabb
és leggazdaságosabb megszerzésében. (RDES20211207001)

