
 
ÜZLETI AJÁNLATOK – 2021. május 

 

 

 

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  

 Magas minőségű pörkölt kávé gyártásával foglalkozó olasz cég új beszállítót keres, amelytől 

pörköletlen kávébabot szerezne be. A hosszú távú együttműködést disztribútori megállapodás 

formájában tervezi. (BRIT20210323001) 

Teljesen természetes kutyarágókák széles választékát gyártó lengyel cég különböző húsipari 

hulladékot használ fel a gyártás során. A vállalat EU-s és EU-n kívüli húsipari hulladékok 

beszállítóival kötne megállapodást. (BRPL20210419001) 

MMűűaannyyaaggiippaarr,,  mműűaannyyaagg--ffeellddoollggoozzááss  

EPS 50 - habosított polisztirol gyöngyök beszállítóját keresi egy román cég, amelyeket a 

babzsák termékeikhez használnának. Az együttműködést disztribútori megállapodást 

formájában képzelik el. (BRRO20210405001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Partnereket keres egy a fémipar területén működő horvátországi vállalat, amely fémtermékek 

gyártására, illetve terjesztésére szakosodott. A társaság a leendő üzlettársaknak terjesztési 

szolgáltatási megállapodást és kereskedelmi közvetítői szolgáltatásokat kínál. 

(BRHR20210422001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egészségügyi, orvosi és kozmetikai termékek, eszközök disztribútora új beszállítókat keresne, 

akik szívesen belépnének a szerb piacra. A termékek mind regisztráltak és regisztráció 

nélküliek is lehetnek. A szerb vállalkozás 26 éves tapasztalattal rendelkezik és világszerte jó 

kapcsolatot ápol a gyógyszerészeti cégekkel. Az együttműködést disztribútori megállapodás 

keretében kötné meg jövőbeli partnereivel. (BRRS20210105001) 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3314fe80-62c8-447c-80c1-2c4a6fca2313?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50fb0a28-7e9b-4b83-88cb-c2aee814a7bc?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dd92ed7-acfa-44ff-b79b-0ec7359b5769?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d9f0702-e085-4a10-b02f-fe2331e62597?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b2a7582-8cf0-45b7-a518-3ef142760e79?OrgaId=hu00131


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

Románia északkeleti részén dolgozó cég olyan gyártókat keres, akiknek a termékét 

értékesítené a helyi piacon egy kereskedelmi ügynöki megállapodás keretében. A keresett 

termékek: laminált padló, kerámia szaniterek, kerámia csempék (padlólapok és fajansz). A 

román cég kereskedelmi képviseletet vállal külföldi cégek számára. (BRRO20210325001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk 

Egy ergonomikus babahordozók fejlesztésével és gyártásával foglalkozó szlovák cég 

forgalmazókat keres, hosszú távú együttműködés keretében. A termékek a legmagasabb 

kényelmet és biztonságot adják, és nemzetközi egészségügyi és biztonsági előírásoknak 

megfelelő anyagokból készülnek. (BOSK20210323001) 

Üzleti partnert keres egy divatcégeknek dolgozó szerb vállalat. A társaság pólók, ingek, 

rövidnadrágok, blúzok, pulóverek, fehérneműk és sportruházat gyártásával foglalkozik. A cég 

vállalja a varrást, vasalást, ellenőrzési- és csomagolási munkákat és a szállítás előkészítését. A 

leendő partnerrel gyártási megállapodást kötnének. (BORS20210115001) 

Női mindennapi ruházatra, esküvői ruhákra és gálaruhákra szakosodott román cég a 

beszállítói hálózatát szeretné bővíteni gyártói megállapodáson alapuló új üzleti partnerséggel. 

(BRRO20210423001) 

EEggyyéébb 

Egy német nagykereskedő cég új értékesítési lehetőségeket keres, hogy a kiskereskedelmi 

üzletekben bemutathassa speciális kisállat-cikkeit. Szállítókat és gyártókat is keresnek, akik 

különféle anyagokkal dolgoznak. Kiemelten érdekelné a céget az egyedi állateledel-alátéteik 

bemutatására alkalmas fémből készült megoldások kivitelezése. (BRDE20210419002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/9843f294-4c07-4a69-99c8-a709f9acc674?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55b3d347-ba33-4a22-ad1b-fde9a37f680f?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4940aacd-8fd7-4733-a775-1c31cb9d2d0c?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db6cdd54-00a3-439e-ad4c-9770dfca2a76?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b822294-0455-446c-a725-3d48fc767af0?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

A szingapúri vállalat az Eureka partnereit keresi az érzelmi mesterséges intelligencia a 

viselkedéselemzéshez 

 

A szingapúri vállalat az Eureka partnereit keresi az érzelmi mesterséges intelligencia 

fejlesztésében a viselkedési elemzésekhez. A szingapúri kkv fejlett képfeldolgozó és 

számítógépes látási algoritmusokat használva fejlesztette ki az érzelemfelismerő mesterséges 

intelligencia (AI) megoldásait. Egészségügyi társ-fejlesztési lehetőségeket keres, különösen a 

mentális egészségi problémák azonosítása és enyhítése érdekében. A technológiát már 

bevezették a szociális szolgáltatások és az egészségügy területén. A szingapúri kkv az 

európai kkv-k partnereként kíván részt venni az Eureka Clusters AI közös innovációs 

projektekben. (RDSG20210415001) 

 

Nemzetközi szinten működő, kiváló minőségű műanyag fóliákkal és termékekkel 

foglalkozó vállalat megoldást keres arra, hogy az ablakszerelők számára lehetőséget 

biztosítson kis mennyiségű színes polivinil-klorid fólia gyártására 

 

A műanyag fóliákban rejlő innovatív megoldásairól ismert, nemzetközileg működő holland 

vállalat digitális rendszer megoldást keres, hogy az ablak-összeszerelők helyi igény szerint 

kis mennyiségű polivinil-klorid (PVC) fóliát nyomtathassanak. Az együttműködést műszaki 

együttműködési megállapodás vagy műszaki segítségnyújtással kötött kereskedelmi 

megállapodás keretében tervezik. Más típusú megállapodások is fontolóra vehetők. Ez egy 

nyílt innovációs platformon közzétett innovációs felhívás. (TRNL20210310001) 

 

Az IKT-partnert keresnek az úthálózatok közlekedési mobilitásával kapcsolatos 

információk kezelésére 

 

A Vizcayai (Baszkföld, Spanyolország) regionális kormányzat Infrastruktúra- és 

területfejlesztési osztálya egy nyílt innovációs platformon keresztül felhívást jelentett meg: 

Hogyan tudják az úthálózat használói a lehető legjobban kihasználni az útról összegyűjtött 

mobilitási információkat, amelyek pozitív hatással lesznek a régió helyi gazdaságára és 

környezetére? A technikai segítségnyújtással folytatott kereskedelmi együttműködés vagy a 

kutatási együttműködés formában. (TRES20210412001) 

 

Az orvosdiagnosztikai központ keresi, hogyan lehetne fenntarthatóbbá tenni a 

vérminták hulladékát. 

 

Egy holland orvosi diagnosztikai központ keresi a lehetőséget, hogyan lehet fenntarthatóbbá 

tenni a műanyag csövekből, gumi / műanyag tömítőanyagokból, címkékből, 

pufferfolyadékokból és emberi anyagokból (vér és egyéb folyadékok) álló hulladékáramlást. 

Az együttműködést technikai együttműködési megállapodás keretében tervezik. Más típusú 

megállapodások is fontolóra vehetők. Ez a felhívás egy nyílt innovációs platformon közzétett 

innovációs lehetőség. (TRNL20210423001) 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/68149918-7d02-472c-9f2e-1ff396fd63b1?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/462635cd-3a51-4ac1-9232-048be3c4778b?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0fb76dda-dc44-42bb-a340-bd63261dc43b?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b3be88a-3fec-46d2-b2ba-136dfbb530a1?OrgaId=hu00131

