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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 5.500 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Élelmiszeripari termékek (sajt, olíva, savanyúság, stb.) nagytételben való értékesítésére 

specializálódott koszovói cég európai beszállítókkal lépne kapcsolatba. A vállalkozás a 

termékportfólió bővítése érdekében disztribútori megállapodást írna alá európai 

élelmiszeripari gyártókkal. (BRXK20210105001) 

Élelmiszeripari termelőket és nagykereskedőket keres egy macedón vállalat, amely különféle 

típusú élelmiszerek, például fagyasztott hús és húskészítmények (csirke, pulyka, marha- és 

borjúhús, sertéshús és tengeri hal) importőreként és forgalmazójaként működik. A cég a 

leendő európai partnerekkel kereskedelmi ügynöki és terjesztési megállapodás keretében 

dolgozna együtt. (BRMK20201216001) 

ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk  

Az építőiparban tevékenykedő német cégcsoport alvállalkozókat keres, akik festés, vakolás, 

stukkó készítés, vagy gipszkartonozás munkákat vállalnának Észak- és Nyugat-

Németországban, valamint Szász-Anhaltban. Elsősorban kelet-európai alvállalkozókkal lépne 

kapcsolatba hosszú távú együttműködés keretében. (BRDE20201208001) 

Bővítené partnerkapcsolatait és ügyfél-portfólióját egy román vállalat, amely 

márványtermékeket gyárt, bel- és kültérre is. A külföldi cégekkel disztribúciós szolgáltatási 

megállapodást kötnének.  (BORO20201230001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

A hőcserélők gyártásában jártas lengyel vállalkozás alkatrészek beszállítókat keres hosszú 

távú együttműködésre. A lehetséges üzleti partnernek acélszerkezeteket (főleg tartóelemeket), 

hosszú és hajlított elemeket, valamint hengerelt lemezeket (mint ventilátor házak) kell 

gyártania és szállítania. (BRPL20201104001) 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4e0978f-cf15-427a-9a79-af3e84a25579?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52fff3d7-45a1-45f6-91bf-84adc8f4489a?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b53359b-efae-41c4-97fb-5ba499d14472?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ec26ec5-9096-4a1e-97fb-dcf62d48d56f?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/31efe11d-039d-43b8-8812-dc05372863a7?OrgaId=hu00131


Gépjárműalkatrészek disztribútori hálózatának elindítása és felállítása céljából egy 

autóalkatrészek német forgalmazója partnereket keres, akik autó-, haszongépjármű-, 

teherautó- és buszalkatrészeket, valamint ipari és mezőgazdasági járműveket szállítanának. A 

beszállítói együttműködés keretében a német cég vállalná a fenti termékek értékesítését 

Európában. (BRDE20201110001) 

EEggyyéébb  

Egy erdélyi cég, amely a nemzetközi cégek kereskedelmében 20 éves tapasztalattal bír, 

európai és nem európai cégekkel venné fel a kapcsolatot. A kereskedelmi ügynöki 

együttműködés keretében vállalná a külföldi cégek termékeinek értékesítését a román piacon. 

(BRRO20201218001) 

Egy török humánerőforrás-tanácsadó társaság nemzeti és nemzetközi ügyfelek számára 2015 

óta biztosít bevándorlási, globális mobilitási és toborzási szolgáltatásokat. A vállalat 

nemzetközi kérelmezési rendszereket, és online jelentkezési lehetőségeket használ az 

ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása érdekében. A vállalat hosszú távú partnerséget keres egy 

kereskedelmi ügynökséggel, vagy kiszervezési megállapodás révén az Európai Unióban. 

(BRTR20201113001) 

Egy sokéves tapasztalattal és jelentős ügyfélkörrel rendelkező bolgár utazásszervező cég 

nemzetközi partnereket keres. Az együttműködő cégekkel kereskedelmi ügynöki 

megállapodást kötnének, annak érdekében, hogy utazási csomagjaikat felajánlják a bolgár 

turisták számára. A cég évek óta jól ismert a hazai piacon, és kiterjedt ügyfélköre van, olyan 

elégedett turistákkal, akik már tervezik a jövőbeli utazásokat. (BRBG20201208001) 

Üzleti partnereket keres ásványi műtrágyák lengyel gyártója és forgalmazója. A társaság a 

külföldi termék promócióját vállalná a lengyel piacon. A partnerekkel disztribúciós 

szolgáltatási megállapodás vagy kereskedelmi ügynöki megállapodás alapján dolgozna 

együtt. (BRPL20201215001) 

 

 

 

 

 

 

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/2980bb39-33fe-4723-9eb3-618b927b5459?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2cbe06d-ca2f-47d9-be82-509a9b213588?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3eb9a9f-01a9-4a6c-86ae-7777a627159b?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f2045b0-d81f-4cd8-a5b0-abac53c0c9f3?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea9e7846-86ca-4b30-b76b-d6373e8fd2af?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

COVID-19: spanyol biotech cég partnereket keres egy új COVID19 elleni, kimérás 

vírusszerű részecskéken alapuló immunterápiák kifejlesztésére. A pályázatot az 

Eureka, H2020, vagy ezekhez hasonló programokban szeretnék benyújtani. 

 

Egy spanyol KKV keres olyan partnereket, akik támogathatnák a COVID19 antigének 

osztályozását és kiválasztását a COVID19 elleni prototípus fejlesztés érdekében. A vállalat 

egy olyan elismert platform technológiával rendelkezik, mely a kimérás vírusszerű 

részecskéket vizsgálja oly módon, hogy kijelzi az érintett antigéneket, melyek erős 

immunreakciót váltanak ki az emberi szervezetben. A projektnek 3 fő fázisa van: 

prototípusok tervezése, osztályozás & előállítás és immunogén. egészségügyi kutatásokban 

(Eureka) tapasztalt vállalatok, kutatási intézetek vagy egyetemek jelentkezését várják. 

(RDES20200605001) 

Online virtuális turisztikai és oktatási platform technikai szakértelmet keres egy brit 

vállalat, közös vállalat létrehozásban gondolkozva. 

 

A partnerek valóban átfogó virtuális túrák és oktatási tapasztalatok létrehozásában segítenek 

a platform Wi-Fi, 4G és 5G sugárzásának optimalizálásában, valamint a 360 °-os élő 

közvetítés és a kiterjesztett valóság integrálásában a platform meglévő technológiájába. 

A jövőbeli partnerségek közös vállalkozáson vagy pénzügyi megállapodáson alapulnak. 

(TRUK20201030001) 

Körkörös hőszigetelő rendszerre keres megoldást a holland építőipari társaság, 

bérházak felújításának területén 

 

A szociális lakások felújításában tevékenykedő holland építőipari vállalat előnyben részesíti 

a körkörös gazdasági szemléletet. A társaság olyan partnereket keres, akik szigetelési 

rendszereket kínálnak a lakásokhoz, amelyek szétszerelhetők és újrafelhasználhatók. Célja 

egy külső falszigetelő rendszer együttes fejlesztésére és alkalmazására irányuló projekt 

felállítása technikai segítséggel kiegészített kereskedelmi, vagy műszaki együttműködési 

megállapodás keretében. Ez a felhívás egy nyílt innovációs platformra vonatkozik. 

(TRNL20201216001) 

Egy kínai vállalat műszaki segítséget igénylő kereskedelmi megállapodás révén állandó 

hőmérséklet-szabályozási technológiát keres az európai piacról gázvízmelegítőkhöz. 

 

Egy kínai vállalat háztartási gépek tervezésére és gyártására szakosodott, fejlesztési 

stratégiája szerint állandó hőmérséklet-szabályozási technológiát keres az európai piacról 

származó gázvízmelegítőkre. A kínai vállalat a kereskedelmi segítségnyújtást részesíti 

előnyben technikai segítségnyújtási együttműködéssel. (TRCN20201125001) 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0027165b-4ac6-4deb-a392-2948decf9ceb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/255d5921-2ba3-441e-997b-8204b9c0e1f7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc18b7a0-8570-4f4b-81b0-cf0c953ecdf1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6bf7f178-c769-4451-b2e4-fee9056dda20

