
 

 

Érdeklődése esetén várjuk megkeresését! Vigyük együtt sikerre vállalkozását! 

EEN iroda: 42/799-150, 42/799-140 een@primom.hu Nyíregyháza, Luther u. 16. 

Agrár hírlevél 

2020. július 

Keressen új üzleti partnereket aktuális ajánlataink között. 

Érdeklődése esetén a megadott kódszámra hivatkozni szí-

veskedjen.  

 

BRPL20200417002 Egy nemzetközi ke-

reskedőket összekötő online platform, 

amelyen gyümölcs- és zöldségfélék, 

gabonafélék beszállítói, vevői szerepel-

nek, üzleti partnereket, összekötőket keres. Az online felület 

célja, hogy a külföldi cégek megtalálják a számukra legmegfe-

lelőbb partnereket. A lengyel cég szolgáltatási szerződést kí-

ván kötni.  

BRUA20200224001 Ukrán vállalkozás, amely friss gyümölcsök 

nagy tételű eladásával és disztribúciójával foglalkozik új lehe-

tőségek iránt érdeklődik. A cég olyan külföldi partnereket ke-

res, akiknek fő profiljuk a gyümölcs- vagy zöldségtermesztés. 

Disztribúciós megállapodást kíván kötni az ukrán fél leendő 

partnerével.  

BRRU20200415002 Orosz cég, melynek fő profilja az élelmi-

szerek feldolgozása olyan külföldi partnereket keres, akikkel 

üzleti megállapodást tudnak kötni gabonafélék feldolgozásá-

ra. A keresett fél felé elvárás az orosz vállalkozás részéről, 

hogy a gabonákat fagyasztva szárítva, egészséges életmódba 

beilleszthetően, fogyasztásra késszé állítsa elő a feldolgozás 

során. 

 BRNL20190826001 Holland cég, mely társadalmi felelősség-

vállalással kapcsolatos üzleti elképzelése szerint, segítené a 

küzdelmet az élelmiszerpazarlás ellen, azzal, hogy a kiváló 

minőségű ételtermékek, amelyek külső megjelenése 

(szokatlan forma vagy méret miatt) nem felel meg az általános 

piaci elvárások által támasztott elvárásoknak szintén felhasz-

nálásra kerüljenek, külföldi partnereket keres. A vállalkozás-

nak nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik az élelmiszerek 

tárolása és forgalmazása terén.  

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! 

PL2020001Innovatív lengyel vállalkozás, mely a 

biohulladék feldolgozás területén működik projektpartnert 

keres. A cég pályázatot kíván benyújtani az EU LIFE+ felhí-

vás keretében, melynek alapja a paradicsomtermelés so-

rán keletkezett hulladék megújuló energiává alakítása, 

saját fejlesztésű CHP rendszer alkalmazásával. Cél a paradi-

csomtermesztéshez szükséges energia előállítása paradi-

csomhulladékból. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b951d4e-7fab-4abf-80ab-49bfb7dfe402
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04bb8b88-7df9-4909-aea0-62eafa3d3042
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ba9cc67-bf93-4c93-a0ba-fcc5896ae213
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a03a707-6500-4c8c-908f-28f15271d7d1
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Free From Food 2020 
2020. november 24-25. között szervezik meg a Free-From Food EXPO kísérőrendez-
vényeként a nemzetközi üzletember-találkozót Amszterdamban. A szakmai progra-
mon várják minden olyan termék gyártóját, forgalmazóját, mely nem tartalmaz 
allergén összetevőket, és egészséges. Idén kiemelt hangsúlyt helyeznek a csomago-
lóanyagok minimalizálására is. Október 22-ig ingyenesen jelentkezhetnek az érdek-

lődők. Regisztráció és további információ: FREE FROM FOOD  

A Nyíregyházi Egyetem az alkalmazott tudományok egyetemeként képzési, kutatási, valamint harmadik missziós 
tevékenységként társadalmi feladatokat lát el. Képzési profilját főként a teljes vertikumú pedagógusképzés, mér-
nökképzés, informatikai és gazdasági szakemberképzés alkotja, emellett duális és kooperatív képzési formát, fel-
nőttképzési lehetőségeket is kínál. Kutatási profilját az alkalmazott kutatásai határozzák meg informatikai, agrár és 
műszaki, pedagógusképzési, valamint természet- és társadalomtudományi területen. A Nyíregyházi Egyetemen az 
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat eredményeként Technológiai és Tudástranszfer Iroda (TTI) jött létre. A 
TTI célja, hogy elősegítse az Egyetemen keletkező tudományos eredmények gazdasági hasznosulását, a technoló-
gia transzfert, valamint elősegítse az Egyetem és az üzleti szféra szereplői közötti kutatási (K+F+I) együttműködése-
ket.  A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében (MAI) agrár, műszaki és természettudományi 
területen folynak kutatás-fejlesztési tevékenységek., főként, agrárműszaki, mezőgazdasági, mikrobiológiai és élel-
miszeripari szakterületeken kíván leendő üzleti partnerei részére kutatási és mérési, valamint oktatási és képzési 
szolgáltatásokat nyújtani.  A Nyíregyházi Egyetemen 2004 óta működik Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató 
Intézet (AMSZKI). Az AMSZKI a kémia-, biológia-, agrár-, és élelmiszertudományokhoz kapcsolódó interdiszcipliná-
ris K+F+I tevékenységet lát el, melyek kiterjednek a mérési szolgáltatások nyújtására, kutatás-fejlesztésre, alkalma-
zott kutatásra és alapkutatásra egyaránt. A Nyíregyházi Egyetem célja a vállalkozásokkal együttműködve azok ku-
tatási, fejlesztési, technológiai és innovációs (K+F+I) igényeinek a kielégítése, elsősorban  a mezőgazdasági és ipari 
vállalkozások számára, amelyek nem rendelkeznek olyan saját szellemi és infrastrukturális háttérrel ezen tevé-
kenységek folytatására. Az Egyetem által nyújtott K+F+I tevékenységek, technológiai fejlesztések, szakértői tevé-
kenységek végzése a vállalkozások egyedi igényei alapján történik. A Nyíregyházi Egyetem nyitott a vállalkozások-

kal együttműködve K+F+I pályázatok benyújtására, valamint közös projektek megvalósítására. 

EEN A nemzetközi növekedés és az innováció szakértője. 

RIGA FOOD 2020 

Szeptember 10-én Rigában rendezik meg Lettország legnagyobb élelmiszeripari 
kiállításához kapcsolódva a nemzetközi üzleti találkozót a helyszínen. Idén először a kialakult Covid -19 helyzetre 
való tekintettel szeptember 7-9. között online részvételre nyílik lehetőség. Ajánljuk minden olyan partnerünknek, 
aki az élelmiszeripar – beleértve a termelést is – bármely területén végzi tevékenységét. A részvétel térítésmentes, 

de előzetes tárgyalások foglalása szükséges. További információ és regisztráció:  RIGA FOOD 2020 

Nyíregyházi Egyetem a vállalkozásokért 

https://free-from-functional-food-expo.b2match.io/
https://rigafood2020.b2match.io/

