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Fémipari Hírlevél 

2020. július 

A világszerte működő EEN Hálózat  díjmentesen áll azon 

ügyfelei szolgálatában, akik külföldi üzleti partnert keres-

nek, nemzetközi kiállításokon mutatkoznának be vagy Euró-

pai Uniós pályázat iránt érdeklődnek. 

Ön is megjelentetheti saját üzleti / 

technológiai / K+F pályázati együtt-

működési ajánlatát. Kérjük, vegye fel 

velünk a kapcsolatot! 

 

BRES20200210001Spanyol cég, melynek fő profilja az italgyár-

tás technológiája, olyan fémipari EU-s cégeket keres, akik fém 

fedelek gyártásával foglalkoznak. A cég gyártási megállapo-

dást kíván kötni leendő partnerével. 

Technikai specifikáció: Anyag: TFS vagy ETP; Méret: 73 

mm;Típus: Dobozos üdítőkhöz használt fém fedél.  Az EU által 

kiszabot követelmények értelmében a fedeleknek Bisfenol A 

és S mentes kell lenniük. 

 BRDE20181107001 Német autóipari beszállító cég szerszám-

gyártót keres. A keresett partner irányába elvárás, hogy 

komplex szerszámokat állítson elő nehézipari gépekhez. A cég 

hosszú távú együttműködést szeretne kialakítani leendő üzleti 

partnerével gyártási megállapodás keretein belül. 

BRDE20200218001 CNC gép általi fémfeldolgozásra specializá-

lódott német cég külföldi partnereket keres az Európai Unió 

országaiból. Alvállalkozói szerződéskötést kínál együttműkö-

dés esetén. A kívánt teljesítési idő az alkatrészek legyártására 

1-2 hét. A leendő partnernek szükséges a következő minősíté-

sekkel rendelkeznie: ISO 9001 (kötelező), IATF 16949, ISO 

14001 és 50001 (opcionális). 

 

BRRO20190912001 Redőnyök, zsaluk és árnyékolók fém alkat-

részeinek gyártásához keres román cég külföldi partnereket. 

Az együttműködés gyártási megállapodás keretein belül való-

sulna meg. A cég az alábbi átmérőjű (mm) fémcsövek gyártá-

sát kérné partnerétől: 17, 28, 47, 60, 70, 80. 

 

BRES20200608002 Spanyol KKV gyártási megállapodást kíván 

kötni külföldi partnerrel egyedi cipőtisztító eszközük alkatré-

szeinek legyártásának céljából. A cég megbízható és tapasztalt 

üzlettársat keres. A gépet a spanyol tervező műszaki leírása 

szerint kell elkészíteni. A cipőtisztítónak négy modellje van.   

(Érdeklődése esetén kérjük, hivatkozzon a megadott kódra.) 

 

een.ec.europa.eu 

Üzleti ajánlatok 

Tudja-e Ön?: 

Hogy az Enterprise Europe Network ingyenes szol-

gáltatásait akkor veheti igénybe ha: 

 Külföldi partnert keres 

 Nemzetközi programokhoz csatlakozna 

 Projekt-partnert keres 

 Kutatás-fejlesztési együttműködés érdekli 

 Saját vállalkozásában alkalmazna új techno-

lógiát 

 Pályázati lehetőséget keres itthon és az EU-

ban, hogy tovább fejlődhessen vállalkozása 

Keressen nemzetközi üzleti,  technológiai  

vagy  projektpartnert most! 

http://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0afc382-ea30-4db0-9ed9-85d4eea22097
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16aeaf7e-8563-4885-9660-750fb1b13a3e
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/710e8cf4-aba4-4b96-b18e-a08a399668d3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/232a66b9-fbdb-42dd-99cd-4cfbac349b13
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/caf60d11-52b8-47e0-a4f3-e331b7b3cc56
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Magyarország 

een.ec.europa.eu 

Fém és gépipari üzleti találkozó 

 

2020. szeptember 23-án rendezik meg virtuális formában a kielcei fém 
és gépipari üzleti találkozót. A találkozón megismerhetik az érdeklődők 
az új technológiákat, kutatási fejlesztési eredményeket. A találkozó 
ideje alatt szervezik meg a STOM összefoglaló név alatt a méréstechni-
kai, fémipari, ipari lézertechnológiai, hegesztés-technológiai, lemezfel-
dolgozó és szerszámgép kiállításokat is. Jelentkezési határidő: 2020. 

szeptember 18. 

További információ és regisztráció:  STOM2020 

 

A 2020. november 24-27. között  megrendezendő SIMODEC nemzetközi üzleti program célja, hogy a fémipari meg-
munkálás területein működő vállalkozások közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a gyártmányaikat felhasználó 
iparágakkal, mint az autóipar, repülőgépgyártás, orvosi műszergyártás stb. A szakmai program helyszíne a 
ROCHEXPO kiállítási központ Franciaországban, az olasz és svájci határ közelében.  Az üzleti találkozók mellett kon-
ferenciákat, workshopokat és tematikus napokat is szerveznek. Az üzleti találkozó ideje 2020. november 
26.,virtuálisan és a helyszínen egyaránt részt vehetnek az érdeklődők. Jelentkezési határidő: 2020. november 25. 

jelentkezés és további információ: SIMODEC 

EEN A nemzetközi növekedés és az innováció szakértője. 

Beszállítói találkozó 

2020. november 4-6. között Poznanban rendezik meg az ipari beszállítók üzleti találkozóját, az ITM –mel Lengyelor-

szág legnagyobb kereskedelmi vásárával párhuzamosan. A szakmai találkozóra várnak minden érdeklődőt, aki be-

szállítókat keres, vagy beszállítóvá válna külpiacon, de számítanak kutatás-fejlesztési intézményeket és ügynöksége-

ket is. Jelentkezési határidő 2020. október 26.  

2019. beszállítói találkozó számokban: 14 ország, 138 résztvevő, 357 nemzetközi tárgyalás 

További információ és regisztráció a következő honlapon: Beszállítói találkozó 

Feldolgozóipari találkozó 

https://stom2020.b2match.io/
https://machining-industry-meetings-2020.b2match.io/
https://subcontracting-meetings-2020.b2match.io/page-2361

