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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 mintegy 4.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.  

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Partnereket keres egy innovatív fagyasztott termékeket kínáló olasz cég, ami 2012 óta 

szolgálja ki ügyfeleit.  A vállalat olyan fagyasztott élelmiszeripari árukat gyártó vállalkozások 

jelentkezését várja, amelyek termékeikkel szívesen belépnének az olasz kiskereskedelmi 

piacra. (BRIT20220628017) 

Belga piaci képviseletet kínál egy élelmiszeriparra szakosodott kereskedelmi ügynök. A 

vállalkozás mintegy 30 éve folytat üzleti tevékenységet exportőrként, importőrként, 

marketing és üzletfejlesztés terén. Szakterülete az általános árucikkek, élelmiszerek, 

mezőgazdasági termékek és tenger gyümölcsei. (BRBE20221123018) 

Egy erdélyi vállalat, amely kiterjedt mezőgazdasági tapasztalattal rendelkezik, olyan uniós 

gyártókat keres, akik bio/ökológiai mezőgazdasághoz, nevezetesen a szántóföldi növények - 

például búza, árpa, napraforgó, kukorica, repce, burgonya, szója - és zöldségek 

vonatkozásában egyaránt kínálnak termékeket. Ezek lehetnek lomb- és talajműtrágyák, 

gomba-, baktérium- és rovarölő szerek. A vállalat a mezőgazdasági termékeket kereskedelmi 

vagy szállítási megállapodás alapján értékesítené Romániában. (BRRO20220408015) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egy brit ügynökség új termékeket keres, amelyeket az Egyesült Királyság piacán képviselne. 

A cég fókuszában az egészség és vitalitás áll, beleértve a táplálékkiegészítőket, homeopátiás 

készítményeket, gyógynövényes termékeket, friss bioélelmiszereket és -italokat. A 

ügynökségnek kapcsolata van az összes nagyobb kiskereskedelmi üzlettel, valamint a 

marketing, vám és logisztikai tevékenységben is segítséget nyújtanak. (BRGB20230109009) 

Egy lengyel vállalat, amely étrend-kiegészítők és orvosi termékek forgalmazójaként és 

gyártójaként tevékenykedik új termékeket és együttműködési lehetőségeket keres. A cég 
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olyan partnerekkel kötne megállapodást, akik vállalják, hogy a márkája alatt fejlesztenek, 

illetve akik belépnének a lengyel gyógyszerpiacra. (BRPL20230102005) 

ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk  

Beszállítókat keres egy építőanyagok importálásával és értékesítésével foglalkozó luxemburgi 

vállalat, amely bővítené termékkatalógusát. A cég olyan gyártókkal venné fel a kapcsolatot, 

amelyek képesek érdekes, innovatív és hiánypótló építőelemeket, padlóburkolatokat és 

fatermékeket kínálni. (BRLU20230130011) 

Az ipari és egyéb nagy épületek, valamint mezőgazdasági és polgári létesítmények komplex 

energiatakarékos fűtési, hűtési és szellőztetési rendszereinek szlovákiai gyártója üzleti 

együttműködésre keres partnert Magyarországon. (BOSK20230104006) 

FFaaiippaarr,,  ffaa--  ééss  bbúúttoorriippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  llaakkbbeerreennddeezzééss  

Egy romániai kereskedelmi vállalat hosszú távú partnerséget keres olyan gyártókkal és 

kereskedelmi ügynökökkel a kisbútorok, irodabútorok, tárolóeszközök, bejárati szőnyegek, 

előszobabútorok, fürdőszoba-, hálószoba-, nappali- és konyhabútorok vonatkozásában, 

amelyek érdekeltek a romániai exportértékesítésben kereskedelmi ügynöki vagy forgalmazási 

szerződések révén. (BRRO20230206012) 

TTeexxttiilliippaarrii  ééss  rruuhháázzaattii  cciikkkkeekk   

Egy Európából Afrikába irányuló textil exportra szakosodott francia nagykereskedő új és 

további beszállítókat keres az európai autóiparban, kárpitozásban és lakberendezési ágazatban 

használt PVC-, bőr- és egyéb nyersanyagszövetek területén. A vállalat forgalmazási 

szolgáltatási megállapodás keretében keres partnereket. (BRFR20230117014) 

EEggyyéébb  

Az üzleti és/vagy ipari folyamatok átalakítását és digitalizálását célzó technológiai 

megoldásokra összpontosító olasz startup - különös tekintettel a kiskereskedelmi és 

raktárlogisztikai ágazatra - új robotikai megoldásokat keres, hogy kereskedelmi 

megállapodások keretében bővítse termékportfólióját. (BRIT20230202011) 

 

Sátor, előre gyártott házak, szaniterkonténerek gyártóit keressük. 

A közelmúltban Törökországban történt földrengés következtében az elkövetkezendő 

időszakban nagy szükség van téli körülmények közt is használható sátrakra, előre gyártott 

házakra, továbbá szaniterkonténerekre. Kapcsolatfelvételi lehetőség honlapunkról elérhető.   

 

 

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 

62/554-253-as telefonszámon. 
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TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

A holland cukorkagyártó cég innovatív megoldásokat keres a másodlagos és 

harmadlagos csomagolóanyagokkal való munkavégzéshez 

Ebben a sajátos kihívásban a holland vállalat arra összpontosít, hogy innovatív megoldásokat 

találjon a másodlagos és harmadlagos csomagolóanyagok kezelésére. A másodlagos 

csomagolóanyagok cipősdobozok és egyéb anyagok, amelyeket a késztermékek bolti 

bemutatására használnak. A harmadlagos csomagolóanyagok a külső kartondobozok és 

minden csomagolóanyag, amelyet a késztermékek gyárból a vevők/elosztó központok felé 

történő szállításához használnak. Ez a technológiai kérés egy innovációs kihívás része, 

február 6-án jelenik meg egy nyílt innovációs platformon, és március 13-án zárul.  

(TRNL20230127006) 

Egy litván cég technológiai megoldást keres a gyártási folyamatokból visszamaradt 

textíliák felhasználására. 

A litván vállalkozás technológiai megoldást keres a gyártási folyamatokból visszamaradt 

textíliák felhasználására. A keresett technológiai megoldás segíti a fel nem használt 

textilanyagok hasznosítását. (TRLT20230130003) 

Egy időt álló logisztikai folyamatok automatizálására szakosodott holland vállalat olyan 

megoldásokat és technológiákat keres, amelyekkel tovább automatizálhatja a 

konténerrakodási folyamatot. 

A logisztikai folyamatautomatizálásra szakosodott holland nagyvállalat és egy nemzetközi 

nyílt innovációs verseny partnere megoldásokat és technológiákat keres a konténerbetöltési 

folyamat további automatizálására. A nyílt innovációs versenyben való részvételre kkv-kat és 

tudományos intézményeket keresnek. A tervek szerint kutatási és fejlesztési megállapodást 

kötnek. (TRNL20230202007) 

Török egyetem kkv-partnereket keres az Eurostars 2023-as pályázati felhívásra 

benyújtandó projekthez 

Egy török egyetem és partnere jelentkezőket keres az Eurostars pályázati felhívásra 

benyújtandó projektjavaslathoz. A keresett partnerek az Eurostars pályázatban részt vevő 

támogatható országokban működő kkv-k, amelyek a következő területeken rendelkeznek 

szakértelemmel: géptervezés és prototípusok fejlesztése, végtermék kereskedelmi 

forgalomba hozatala. A török egyetem és kkv-partnere olyan prepreg nedves szöveteket 

kíván előállítani és értékesíteni, amelyek a szénszálas szövet és az epoxi keverék kívánt 

szilárdsági és rugalmassági értékeinek megfelelően előre beállíthatóak. 

(RDRTR20230207001) 
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