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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 5.600 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Egy orosz feldolgozott élelmiszereket gyártó cég partnereket keres diétás élelmiszerek 

gyártására. Gabonafélékből fagyasztva szárított és kész élelmiszereket gyártó cégekkel venné 

fel a kapcsolatot hosszú távú közös vállalkozás alapítása céljából. (BRRU20200415002) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk  

Egy lettországi puha gyerekjátékok gyártásával foglalkozó cég magas minőségű műbőr vagy 

egyéb textíliákat gyártó nemzetközi cégekkel lépne kapcsolatba. A következő termékek 

gyártásával foglalkozik: formajátékok, szettek, matracok, labdamedence, stb. Az 

együttműködést beszállítói megállapodás keretében képzelni el jövőbeli partnereivel. 

(BRLV20200429001) 

Kisállat hordozók, fekhelyek, táskák gyártására szakosodott lengyel KKV gyártó partnereket 

keres Kelet- és Dél-Kelet-Európában. Olyan varrodákat keres, akik kisállat kiegészítőket 

tudnak gyártani szigorúan a cég tervei és specifikációi szerint. A gyártási megállapodás 

keretein belül az együttműködés havi 1000 darabos megrendeléssel kezdődik. 

(BRPL20200318001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egy lengyel gyógyszeripari termékekkel foglalkozó kereskedelmi ügynök disztribútori 

tevékenységeit kínálja külföldi cégek számára, akik érdeklődnek a lengyel piacra lépés iránt 

gyógyszerészeti termékeikkel vagy étrend kiegészítőkkel. (BRPL20200415001) 

Az orvostechnikai eszközök, műszerek és felszerelések forgalmazására szakosodott román 

kis- és középvállalkozás bővíti termékportfólióját, és a román piac iránt érdeklődő európai 

gyártókat keres. A társaság disztribúciós megállapodás alapján működne együtt a következő 

orvosi területeken használt berendezések és eszközök gyártóival: radiológiai sebészet, 

dermatológia, fül-orr-gégészet, urológia, nefrológia és nőgyógyászat. (BRRO20200423001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ba9cc67-bf93-4c93-a0ba-fcc5896ae213?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/503c9fe1-c5ee-4256-ad94-8c9b957fc965?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff691304-cb49-4158-87c0-7fc0a781bf7c?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a7a2e7b-8cd5-408d-a2a9-da3ca7e47e72?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e388ec5c-0412-4034-bfb7-03593513f55f?OrgaId=hu00131


Partnereket keres egy olasz cég, amely több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik az 

orvostechnikai eszközök forgalmazásában. Ügyfelei az állami kórházak és magánklinikák 

képviselői. Az olasz piacon történő terjesztéshez, olyan cégeket keres, amelyek eldobható, 

beültethető, hordható, és hordozható CE-jelöléssel ellátott orvostechnikai eszközöket 

gyártanak. (BRIT20200128001) 

EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Egy neves csehországi cég új technológia-alapú termékeket keres, amelyeket értékesítene a 

viszonteladói hálózata segítségével. Nagy tapasztalattal bír a marketing és a disztribúció 

területén az optikai (ipari kamerák, 3D-s szkennerek) területén világszerte. Kis- és 

középvállalkozásokkal lépne kapcsolatba, akik az általuk gyártott innovatív termékekkel 

bekapcsolódnának a disztribúciós hálózatba. Az együttműködést disztribútori megállapodás 

vagy közös vállalkozás alapításának keretében képzeli el. (BRCZ20200505001) 

A műszaki elemzés, a tervezés, a végfelhasználóknak/befektetőknek nyújtott tanácsadási 

szolgáltatások, valamint az építészetben, az iparban és a logisztikában az energiagazdálkodás 

megvalósítása területén 18 éves tapasztalattal rendelkező portugál cég új innovatív termékeket 

(vezérlőberendezéseket és szoftvereket, érzékelőket és mérőeszközöket) keres a már meglévő 

portfoliójához. A cég magánszervezetekkel szeretne ügynöki megállapodást kötni. 

(BRPT20200427001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Üzemanyag katalitikus égéssel működő univerzális levegő fűtési egység előállítására 

szakosodott orosz cég hosszú távú beszállítói partnereket keres. Magas tűzálló tulajdonságú 

fémtermékek (anyacsavar, szellőzőrácsok, hőcserélők) beszállítóit keresi. 

(BRRU20200213006) 

EEggyyéébb  

A geotermikus energiára, a mélyfúrási technológiára és a speciális gépek tervezésére 

koncentráló német mérnöki és szakértői társaság mélyfúrási technológiával, valamint a 

geotermikus energia speciális gépeivel és technológiájával foglalkozó cégeket keres. A leendő 

partnerekkel disztribúciós és kereskedelmi ügynöki megállapodásokat kötnének. 

(BRDE20200224001) 

 

 

 

 

 

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/8af64528-4b77-4b99-b49e-0967a6ea37be?OrgaId=hu00131
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf381932-e7a1-40c1-ae8c-3c6acbe18cce?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ecbfc825-174d-4fa5-8262-34ed2f06a7f7?OrgaId=hu00131
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TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

Horvát KKV keres partnert egy speciális weblap fejlesztést célzó Eurostars pályázat 

beadásához 

 

Egy interaktív weblap fejlesztésben tapasztalt horvát KKV Eurostars pályázatot készít azzal a 

céllal, hogy innovatív megoldást találjon a magánjellegű orvosi dokumentáció archiválására 

és kezelésére. A weblap új funkciókkal való bővítésére keresnek olyan partnert (KKV-t, 

kutatóintézetet vagy egyetemet), aki tapasztalt az egészségügyi kutatások területén. 

(RDHR20200415001) 

 

Nemzeti és helyi rendőrkapitányságokat keresnek egy H2020-as projekthez, melynek 

célja a bűntények és terrorizmus visszaszorítása a digitalizáció segítségével 

 

Egy spanyol állami egyetem egy H2020-as projekt (kiírás azonosító: SUFCT02-2018-2019-

2020) konzorciumához keres Európa területén működő állami és helyi bűnüldözési 

hatóságokat (rendőrkapitányságokat). A pályázat célja különböző digitális technológiák 

integrálása egy platformba, mely elősegíti a bűntények és terrorizmus elleni küzdelmet. 

Végfelhasználóként a rendőrkapitányságok a szabvány grafikai jelölések, rendszer feltételek 

és a tesztelési szcenáriók meghatározásában vennének részt. (RDES20200312002) 

 

Egy német fém- és üzemépítő vállalat szoftver alapú technológiát keres a reaktor 

hőkezelésének és anyagáramának előrejelzésére, kutatási együttműködés formájában 

 

A fém- és üzemtervezésre szakosodott német kkv új reaktorokat tervez. A csapat innovatív 

pirolízis-reaktort fejleszt az újrahasznosítási területén. A cég szakembereket keres a termikus 

folyamat és a pirolízis szimulációjához, hogy összehasonlítsa a műszaki fejlődést az elméleti 

előrejelzésekkel. A partnernek képesnek kell lennie arra, hogy szimulálja a termikus 

folyamatokat és az anyagáramot a fűtési és hűtési rétegekben. Kutatási és / vagy műszaki 

együttműködés formájában. (TRDE20200316001) 

 

Gyümölcslé-koncentrátum gyártója innovatív technológiákat keres a szennyvíz 

mennyiségének és maradványterhelésének csökkentésére 

 

A gyümölcslé-koncentrátumok egyik holland gyártója innovatív technológiákat keres a 

szennyvíz mennyiségének, a kémiai oxigénigény (COD) és a tisztítószerek mennyiségének és 

a költségek csökkentése és a fenntarthatóbb működés elérése érdekében. A cég partnereket 

keres együttműködésre a műszaki együttműködési megállapodás keretében. Ez a felhívás egy 

nyílt platformon közzétett innovációs kihívásra vonatkozik. (TRNL20200331001) 

 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/caa85638-60ed-499a-aa6d-25f749464480?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a67ef13f-2091-4003-bcff-dbb64dc09c18?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcbc049c-5c8d-4d81-b2c9-48d8f63436c5?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c3682e6-2f79-442d-a03e-a66193403074?OrgaId=hu00131

