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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 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Nemzetközi piacokra szállítaná tejtermékeit (pl.: joghurt, tej, tejszín) egy román vállalat. A 

cég leendő partnereivel gyártási, vagy alvállalkozói megállapodások keretében dolgozna 

együtt, beleértve a saját márkás gyártás lehetőségét is. (BORO20210527002) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Oroszország Voronyezsi területén működő PVC zsugorfólia gyártással és háztartási vegyi 

anyagok disztribúciójával foglalkozó cég gyártókkal lépne kapcsolatba. Keresett termékek: 

szaniterek, higiéniai és tisztítószerek. Az együttműködést disztribútori megállapodás 

keretében képzeli el. (BRRU20210521001) 

Innovatív és praktikus termékek horvát forgalmazója hosszú távú forgalmazói 

együttműködést keres festékek, lakkok, az építőipar és a barkácsolás területén használatos 

termékek gyártóival. A vállalat érdekelt közös vállalkozás indításában is. 

(BRHR20210420001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Fémipari termékekre szakosodott romániai társaság európai partnerekkel működne együtt 

értékesítési szolgáltatási megállapodások keretében. A román kkv különféle kialakítású 

alumínium- és üvegszerkezetek széles palettáját kínálja belső lépcsőházi munkákhoz, illetve 

erkélyekhez. (BORO20210520001) 

Egy szerb vállalat kiváló minőségű mezőgazdasági gépek gyártására és szállítására 

szakosodott. A cég kukoricaszedőket kínál a kukorica, a merkantil kukorica és a pattogatott 

kukorica betakarításához. A társaság terjesztési megállapodást kötne az érdeklődő 

partnerekkel. (BORS20210316001) 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19c62789-bc54-4f5c-8c55-fb7e6666df0c?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2259817-aa49-473b-99f3-e1e5f740423d?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f00e186-ef00-4527-9a10-079ebf5f0241?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50921649-62d1-47f3-82b7-f7961827fa35?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46ef1983-8a55-4456-8c10-945c63386800?OrgaId=hu00131


OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egy koszovói disztribútor, amely 8 éves piaci tapasztalattal rendelkezik, új termékkel 

bővítené a portfólióját. Jelenlegi fókuszában a gyógyszerészeti termékek, gyógyhatású 

készítmények orvosi eszközök, Covid-tesztek állnak. A koszovói cég disztribútori 

megállapodást írna alá potenciális partnereivel. (BRXK20210527002) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk 

Egy szlovén textilipari kkv, amely környezetbarát termékeket kínál újdonsült anyukáknak és 

babáknak, természetes textíliák (pamut, bambusz, vászon, kender) gyártóival lépne 

kapcsolatba gyártói együttműködés keretében. (BRSI20210507001) 

EEggyyéébb 

Egy török kereskedelmi ügynök európai gyártókkal, disztribútorokkal lépne kapcsolatba. A 

disztribútori vagy kereskedelmi ügynöki megállapodás keretében vállalná a termékek 

elosztását a török és az arab piacok irányában. Keresett termékek: szárított ételek, kényelmi 

termékek, konzervek, kozmetikumok, orvosi felszerelések, gyógyszerészeti termékek. 

(BRTR20210531001) 

A koszovói vállalalt különböző termékcsoportok gyártóinak forgalmazói szolgáltatásokat 

kínál Koszovóban. A cég értékesítési, csomagolási és forgalmazási szolgáltatásokat nyújt az 

együttműködés minden logisztikai aspektusát érintve. A vállalkozás különféle termékeket 

keres különféle iparágakból, forgalmazói együttműködést kötne azon cégekkel, akik 

érdekeltek a koszovói piacion való értékesítésben. (BRXK20210527001) 

Német munkaerő közvetítő ügynökség munkavállalókat toboroz ügyfelei számára különböző 

szektorokban (többek között az egészségügy, mérnöki munkák, élelmiszeripar, 

termelés/gyártás, logisztika területén). Megbízható európai partnereket keresnek a 

munkaközvetítői szektorban, hogy elegendő munkaerőt biztosítsanak Németországnak. 

Szolgáltatási megállapodásokat kötnének. (BRDE20210507001) 

 

 

 

 

 

 

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/d371b251-35e1-42e1-a641-91ca1ba4f91b?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bb4528a-6286-477d-8972-12858012f48d?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/431e1b2c-001e-49fa-b3d6-f7e3700e95bc?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e70c5040-c524-4733-8db7-98338211c1c7?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62413287-41fa-4da0-bb44-3a46849c8a4a?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Egy német vállalat olyan üzleti ügyeket keres, amelyek intelligens padlók adatain 

alapulnak 

 

Egy német vállalat intelligens padlót fejlesztett ki. Partnereiket keresik az intelligens padlók 

adatain alapuló üzleti esetek kidolgozásához az épületekben és az építési projektekben, vagy 

az épület automatizálásában és a hasznosítás kezelésében. A vállalat érdekelt az ezen 

adatokon alapuló megoldások közös fejlesztésében egy technikai együttműködés keretében. 

Ez egy nyílt innovációs felhívás start-up vállalkozásnak. (TRDE20210525001) 

 

Hozzáadott értékű készítmények és innovatív technológiák a kenhető krémek és 

pástétomok gyártási folyamatának javítására 

 

A kenhető krémek és pástétomok gyártására szakosodott spanyol vállalat egyrészt hozzáadott 

értékű készítményeket keres, amelyek adalékanyagok, természetes összetevők vagy 

funkcionális összetevők bevezetésén alapulnak, másrészt pedig a gyártás javítását célzó 

technológiákat, folyamat és a hőkezelések a kenhető zsírok és pástétomok minőségének és 

eltarthatóságának növelése érdekében. A társaság kereskedelmi megállapodásokra törekszik 

technikai segítségnyújtással vagy technikai együttműködési megállapodásokkal. 

(TRES20210525001) 

 

Innovatív ötleteket vagy eljárásokat keres egy holland cég antimikrobiális 

tulajdonságokkal rendelkező csomagolóanyagok kifejlesztésére az iparilag előállított 

szeletelt kenyér számára 

 

Egy élelmiszer-összetevőkkel foglalkozó holland vállalat innovatív ötleteket vagy 

folyamatokat keres az antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkező csomagolóanyagok 

kifejlesztésére az iparilag előállított szeletelt kenyér számára licencszerződés, kutatási 

együttműködési megállapodás vagy műszaki együttműködési megállapodás keretében. Ez a 

felhívás nyílt innovációs kihívást jelent. (TRNL20210518001) 

 

Start-up cégeket keres egy német cég szoftver megoldások fejlesztésére, amely 

segítségével megtervezhetik a kereskedelmi épületek projektjeiben rejlő potenciál 

előrejelzését 

 

Egy német építészeti iroda kereskedelmi épületek tervezésével foglalkozik a 

barkácsáruházak, az építőanyag-kereskedelem és a kerékpár-kiskereskedelem területén. 

Olyan start-up cégekkel szeretnének együttműködni, akik kifejlesztenének egy szoftveres 

megoldást, amely lehetővé teszi ezen ágazatok potenciális új építési projektjeinek 

előrejelzését. Ezt úgy kell megvalósítani, hogy a német vállalat által összegyűjtött adatokat 

összekapcsolják a területekre és az épületekre vonatkozó nyilvános adatokkal. Technikai 

együttműködést kínálnak. Ez a felhívás egy innovációs kihívás része. (TRDE20210528001) 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/605d5e65-d25c-4d61-bfcb-a16b854a00de?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05e4ca4f-05e2-47e8-9841-29be9facf427?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ebe009a-5d9e-4682-8702-d75e471b5899?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e9c4887-7b1d-4592-a5a3-7c508d2050b3?OrgaId=hu00131

