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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 több mint 5.300 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Kávépörkölésre, őrlésre és márkanév megoldásokra szakosodott litván cég partnereket keres. 

A cég kávét és kávéval kapcsolatos termékeket, illetve egy ínyenc ételeket is értékesítő 

üzlettel rendelkezik, és bővíteni szeretné a termékpalettáját. Kávékészítő és felszolgáló 

berendezések, ínyenc ételek, zöld kávébab, csomagolt tea, stb. beszállítókat keres, mint 

forgalmazó ajánlaná fel a tevékenységét. (BRLT20200527001) 

MMeeggúújjuullóó  eenneerrggiiaa,,  eenneerrggiiaattaakkaarréékkoossssáágg  

A megújuló energia (szél- és napenergia) és az energiahatékonyság területén tevékenykedő 

portugál kereskedelmi cég kereskedelmi ügynöki együttműködést és forgalmazói 

együttműködést keres olyan cégekkel, akik innovatív energia megoldásokat vagy termékeket 

kínálnak, illetve nyitottak ezek kereskedelmére vagy forgalmazására. (BRPT20200604001) 

ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk  

Az Egyesült Királyság észak-nyugati részén működő innovatív kültéri egyszintes épületekre 

szakosodott cég partnereket keres. Olyan gyártókkal venné fel a kapcsolatot, akik műanyag 

vagy alumínium fröccsöntött alkatrészeket biztosítanának a moduláris lakó-, kereskedelmi 

vagy ipari épületeik gyártásához. Az együttműködést gyártói megállapodás formájában 

képzeli el. (BRUK20200527001) 

Kézzel készített kerámia termékeket, dekoratív lemezeket és fajanszokat gyártó román cég 

nemzetközi üzleti partnereket keres, akik a termelési folyamathoz szükséges alapanyagokat 

szállítani tudják. A partnerekkel szállítói megállapodásokat kötnének. (BRRO20200527001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Nemzetközi partnereket keres egy román cég, amely az egyik vezető acélhuzal- és kötélgyártó 

Európában. A vállalkozás mind fényes, mind horganyzott, magas és alacsony széntartalmú 

termékekkel is foglalkozik. A leendő partnerekkel forgalmazási és kereskedelmi ügynökségi 

megállapodásokat, valamint gyártási megállapodásokat kötnének. (BORO20200526001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c00866b-5253-4a37-a321-a6baeb87375c?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0f33734-8fbd-4f0e-bdc4-9521ee87c925?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f2f9b5ea-2404-43a1-9d2c-e176da1c51d6?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efbf038f-937e-412b-a469-9554c1acbcca?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73836cae-0d24-4fe0-b031-47aa23a2a5d0?OrgaId=hu00131


EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk  

A mobil robotizált egységek töltőállomásainak fejlesztése keretében egy francia cég olyan 

ipari vállalkozást keres, akik olyan egyedi méretű szőnyegek/matracok gyártását vállalnának, 

amelyek különböző tulajdonságoknak megfelelnek. Az együttműködést gyártó megállapodás 

keretében kötné meg jövőbeli partnereivel. (BRFR20200604001) 

Értékesítő partnereket keres egy cseh cég, ami egy nagyon apró eszközt fejlesztett ki, amely 

az érzelmek azonosítását célozza. A termék az emberek viselkedési mintái, az életkoruk és 

nemük (illetve egyéb paraméterek) alapján, még zsúfolt helyen is működik. Az adatokat 

közvetlenül a készüléken dolgozzák fel, tehát teljesen névtelenek, így a GDPR-nak 

megfelelőek. A cég a kiskereskedelmi, és ingatlankezelő vállalkozások marketing-

tevékenységeihez is ajánlja az eszközt. (BOCZ20200511001) 

EEggyyéébb  

Egy angol városokban működő brit cég tengerentúli vállalkozásoknak kínálja az angol piacon 

való értékesítés lehetőségét. A szolgáltatás lényege, hogy az értékesítő cégnek nem kell rövid 

távú idősávokat foglalnia a csúcskategóriás kiskereskedelmi egységekben, hanem ezen a brit 

cégen keresztül közvetlenül léphetnek a piacra. Az együttműködést kereskedelmi ügynöki 

vagy kiszervezési megállapodás keretében képzeli el. (BRUK20200602001) 

Egy éttermek és cateringes cégek részére értékesítő német cég fekete vagy fehér nitril 

kesztyűt keres. Ezeknek a kesztyűknek minden termékhez megfelelőnek kell lennie. A hosszú 

távú együttműködést, amelynek az EU jogoknak meg kell felelnie, gyártói megállapodás 

keretében képzeli el, vagy kereskedőtől is szívesen vásárol hasonló termékeket. 

(BRDE20200608001) 

Egy független bolgár cég, amely nagy tapasztalattal rendelkezik a szakmai és adminisztratív 

munkaerő biztosításában, megbízható európai partnereket keres. Az unió egész területéről 

várják a munkaerő-felvétellel foglalkozó lehetséges partnerek jelentkezését, akikkel 

együttműködve biztosítani tudják a felmerülő munkaerő-igényeket. (BOBG20200311002) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54c45c32-2b5d-433b-8922-da5b85d6a025?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/deaaeafe-5234-43c4-bb97-4e051ca216e9?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cbcee8f0-f551-493e-a058-244347accce5?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/740e3539-176a-4597-80eb-dcbd238286fa?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ece114e-3acd-4a82-9406-8fcf134e0659?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

Egy egyesült királyságbeli idegtudományokkal foglalkozó cég mesterséges intelligenciát 

használó orvosi szoftvert fejleszt a kognitív gyengülés, demencia és az Alzheimer kór 

korai tüneteinek kimutatására. Ebben a témában szeretnének az Eureka Egészséges 

Öregedég kiírásra pályázatot benyújtani, melyhez partnert keresnek. 

 

Egy londoni központú egyesült államokbeli cég kifejlesztett egy szabadalmaztatott 

mesterséges intelligencia alapú szoftvert, mely a kognitív képességeket öt perc alatt méri fel, 

így csökkentve a demencia diagnózisának és ellátásának idejét és költségeit. Kutatási 

együttműködési megállapodásra keresnek a demencia kimutatása iránt érdeklődő partnert, 

hogy az egészséges öregedést elősegítő digitális egészségügyi eszközök fejlesztését célzó 

Eureka Egészséges Öregedés kiírásra együtt pályázzanak. (RDUK20200529001) 

 

EUREKA/EUROSTARS: üveg/palack tisztító (tunnel glass/bottle cleaning) 

technológiával rendelkező partnert keresnek egy innovatív, körkörös gazdaságban 

alkalmazható ivóvizet és üdítőitalokat árusító automata kifejlesztését célzó 

konzorciumba 

 

Egy befektető által vezetett szlovén vállalkozói csoport partnert keres egy innovatív 

termékmix kifejlesztéséhez, mely a következőket tartalmazná: finomított, szénsavas vagy 

szénsavmentes vízet biztosító vízautomata; környezetbarát palackok kölcsönzését lehetővé 

tévő üvegautomata. A konzorcium kiegészítéséhez, egy kutatási együttműködési 

megállapodás keretében olyan KKV-t keresnek, mely üveg/palack tisztító (tunnel glass/bottle 

cleaning) technológiát kínál/fejleszt. (RDSI20191224001) 

 

Egy francia kkv a biofolyamatokból származó szerves savakat keres 

 

Egy innovatív francia kis- és középvállalkozás környezetbarát termékeket fejleszt,pl. 

jégmentesítő sókat, gyomirtó szereket illetve hatóanyagokat kerti és mezőgazdasági célokra. 

Ezen készítmények előállítása során a vegyiparban nem megújuló forrásokból előállított 

szerves savakat használják. A kkv megújuló forrásokból, például szalmából, fából, 

biomassza-folyamat révén előállított szerves savakat keres. A partnerséget gyártási, műszaki, 

kutatási és fejlesztési megállapodás útján keresik. (TRFR20200616001) 

 

A szingapúri kkv száraz-köd fertőtlenítőszereket keres fertőtlenítő robotokkal történő 

használatra otthonokban, kis irodákban 

 

A szingapúri kkv  nem toxikus, bababiztos fertőtlenítőszerek technológiai megoldását keresi, 

melyek otthoni használatra tanúsítottak. Ezt a fertőtlenítőszert egy autonóm fertőtlenítő 

robotban kell használni a baktériumok és vírusok fertőtlenítésére és elpusztítására, nyitott 

felületeken, valamint a légtérben. A társaság arra törekszik, hogy francia vagy EUREKA 

részt vevő országokból származó kkv-k számára licenc vagy műszaki együttműködési 

megállapodást nyújtson, azzal a céllal, hogy közösen pályázhassanak kétoldalú 

finanszírozásra. (TRSG20200513001) 

 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4ba6f71-83ca-441c-9f87-a4172e71dbdb?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16749c94-67a9-4007-9e61-b6dbc22dfb1b?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7f0a55d1-3a04-4d4b-9ea2-772e7398245e?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19a80957-ab81-49a8-b85a-8e1556d57c68?OrgaId=hu00131

