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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  

Egy lengyel dió- és gabonafélék valamint hidegen sajtolt olajok gyártója bio alapanyagok 

beszállítóit keresi termékei előállításához. Különösen az alábbi termékek érdeklik: 

napraforgó, mustármag, szezámmag, sárgarepce, kókuszreszelék, héj nélkül termő tökmag, 

borágó, pirított búzacsíra, sárgabarackmag, illetve más nyersanyagok hidegen sajtolt olajok 

előállításához. A leendő partnerekkel együttműködési beszállítói megállapodást kötnének. 

(BRPL20200625001) 

A Románia délnyugati régiójában alapított sertéstenyésztő vállalat egy kis- és közepes 

zsírtermeléséről ismert fajtát kínál, és hosszú távú együttműködést keres külföldi 

vállalatokkal értékesítési szolgáltatási megállapodás alapján. Ez a sertésfajta a többszörösen 

telítetlen zsírok tartalmában különbözik a többitől, ugyanis kevesebb benne a koleszterin, 

több a vitamin, valamint a lipidek tekintetében egészségesebb húsú. (BORO20211221001) 

 

Egy szlovák cég adalék-, glutén- és laktózmentes növényi alapú italok, joghurtok és 

diófélékből készült termékek előállításával foglalkozik. A cég egy webáruházat és két 

értékesítési pontot üzemeltet, ahol nemcsak a saját termékeiket forgalmazzák. A vállalat 

forgalmazókat keres termékei értékesítésére, illetve európai franchise-fejlesztésben is 

érdekelt. (BOSK20211019001) 

Forgalmazó partnereket keres egy lengyelországi családi vállalkozás, amely közel három 

évtizede foglalkozik snackgyártással. A fő termékük, a gyümölcsös kukoricagolyó lett a 

legjobban eladott árujuk a belföldi piacon. A portfóliójuk tartalmaz fehér- és étcsokoládés 

golyókat, csokoládéba mártott hosszú kukoricarudakat és csokoládé cukorkákat. A cég új 

partnerekkel szeretne kereskedelmi vagy forgalmazói szolgáltatási megállapodásokat kötni. 

(BOPL20201223001) 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/29384ee9-7d20-4941-be60-6f02151dba18
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60cee8c9-cd9e-485e-92c1-e8d2d4cbf56b?OrgaId=3364f3cd-d84b-43b8-a3ff-0445ec851c05
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59bf75e8-f6cf-4e49-87b4-ced46d405d53?OrgaId=3364f3cd-d84b-43b8-a3ff-0445ec851c05
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c1bedba-13ff-47c2-8e10-5b716532fa64


FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr 

 Egy lengyel cég, amely különböző anyagokból készült alkatrészek - rajzok, vagy fordított 

tervezés alapján történő - precíziós megmunkálására (esztergálás, marás, hegesztés és fúrás) 

szakosodott, partnereket keres. A vállalat sokéves tapasztalattal rendelkezik különböző 

ágazatokban, mint például az autóipar, repülés, orvostudomány, élelmiszeripar, sörfőzés. A 

leendő partnerekkel gyártási megállapodás keretében, vagy alvállalkozóként működnének 

együtt. (BOPL20211216004) 

ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk 

Egy holland betongyártó, olyan partnereket keres, akik segíteni tudnak olyan innovatív 

megoldásokat találni, vagy fejleszteni, amelyek felhasználásával a jelenleg alkalmazott 

polietilén habot egy fenntartható, környezetbarát, lebomló alternatívára cserélhetnék. Az 

alternatívát vas távtartók bevonására alkalmazzák majd, valamint betonlemezek védelmére 

használják a tárolás és szállítás során. Olyan vállalatok jelentkezését várják, amelyek 

beszállítói megállapodás keretében kínálják megoldásaikat vagy továbbfejlesztik a meglévő 

technológiát. (BRNL20220110002) 

EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk 

Egy olasz KKV, mely elektronikus alkatrészeket gyárt hagyományos világításhoz, szeretné 

kiegészíteni a saját termékskáláját LED driverekkel. Olyan jó minőségű, megbízható terméket 

keresnek, amely képes felvenni a versenyt a főbb európai szabványnak megfelelő termékekkel 

és márkákkal. Az ideális partnerek olyan LED driver előállítók, akik érdekeltek termékeik 

exportálásában, és képesek egyedi termékek gyártására. (BRIT20211210001) 

Partnereket keres egy lengyel vállalat, ami autók belső fertőtlenítésére alkalmas eszköz 

gyártójaként tevékenykedik. Ez egyfajta önkiszolgáló gép - kábel alapú állomás. Olyan 

partnereket keresnek, akik a terméket a külföldi piacon forgalmaznák. (BOPL20211103001) 

EEggyyéébb 

Egy erdélyi román vállalat, amely 20 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi vállalatok 

belföldi kereskedelmi képviseletében, európai és Európán kívüli partnereket keres ahhoz, 

hogy kereskedelmi képviseleti megállapodásokat kössenek. A cég a nemzeti piac értékesítési 

folyamatai mellett, tapasztalattal bír egyebek mellett az üzleti terjeszkedés, a piacelemzés és a 

partnerségek vonatkozásában is.  (BRRO20201218001) 

 

Beszállítókat keres egy művészeti anyagok forgalmazásával foglalkozó montenegrói cég. A 

vállalat forgalmazó partnerként vállalná keretek, ecsetek, vásznak, akvarellek, akril- és 

olajfestékek és egyéb termékek árusítását. (BRME20201001001) 

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/b0def0cd-b20a-4385-99d7-186cb4913565
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3d9d808-9ada-496f-bfae-beec6af810b5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/927b3e03-c331-42a4-9f44-008d2377f64a?OrgaId=3364f3cd-d84b-43b8-a3ff-0445ec851c05
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2cbe06d-ca2f-47d9-be82-509a9b213588
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27ba6408-898e-4891-bda7-b0524987fadc
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Szénhidrátokat tartalmazó gyártás során visszamaradt anyagok valorizációja – 

mintatesztelésekhez sörfőzdéket, vagy zöldség- és gyümölcsleveket előállítókat és 

sajtkészítőket keresnek. 

 

Egy észak-németországi startup cég egy új, fenntartható megoldás fejlesztésén dolgozik 

olyan baktériumokból történő fehérje-előállításhoz, melyek szénhidrátokon nőnek. 

Különböző nyersanyagok vizsgálatát szeretnék megvalósítani az előállítási folyamat 

optimalizálásához, ezért a cég különböző, cukrokban gazdag, gyártás során visszamaradt 

anyagokat szeretne tesztelni élelmiszer- és italiparágakban. Olyan partnereket keresnek 

technikai együttműködésre mintatesztelésekhez, mint sörfőzdék, zöldség- és 

gyümölcsleveket előállítók, valamint sajtkészítők, akik szeretnék valorizálni a gyártások 

során visszamaradt anyagokat. (TRDE20211118001) 

Spanyol cég partnereket keres nem hagyományos alternátor további fejlesztéséhez. 

 

Egy spanyol startup, mely szakértelemmel rendelkezik úttörő szélenergia-generáló 

rendszerek fejlesztésében, partnereket keres nem hagyományos alternátor további 

fejlesztésére. A fő célkitűzés, hogy olyan fejlesztéseket vezessenek be az alternátor 

működésében, amelyek növelik annak hatékonyságát és maximalizálják az áram előállítását 

az eszköz által befogott energiából. A keresett partnerség műszaki vagy kutatási 

együttműködési megállapodás. (TRES20200713001) 

Egy brit kkv ultrahangos megoldást keres az alapanyag/szerves hulladék anaerob 

lebontás előtti előkezeléséhez. 

Egy brit székhelyű kkv elsőként jelent meg a piacon egy rendkívül mobilis 

energiatermelővel, amely mikrobiális folyamatot alkalmaz, hogy a szerves hulladékot 

energiává, biotrágyává és bevétellé alakítsa. A vállalat olyan partnereket keres, akik bevált és 

megbízható megoldásokkal rendelkeznek az alapanyag/szubsztrát előkezeléséhez, hogy 

ultrahangos technológiával segítsék az anaerob lebontást. Kereskedelmi megállapodást 

keresnek technikai segítségnyújtással vagy együttműködéssel. (TRUK20211006002) 

Multifunkcionális vízóra elektronikai és szoftverfejlesztése – elektronikai iparból 

keresnek partnert 

Egy német cég, mely építés-technológiai és feldolgozóipari vízkezelésben tevékenykedik, 

olyan partnert keres, aki elektronikai és szoftverfejlesztésekre specializálódott, és aki tudja 

vállalni egy elektromos vezetőképességet, vízhőmérsékletet és vízáram-sebességet mérő 

hordozható vízóra fejlesztését. A munkát technikai együttműködésben szeretnék 

megvalósítani. (TRDE20211221001) 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52660bf3-5482-4455-9aec-616eb438675f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9877b758-2a03-4611-861f-8836dd144741
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3def26ee-8175-439e-ba2c-6e56c8f46c0b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23f8bc1e-4060-4ea0-85cc-b68a28ac0267

