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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 lengyelországi kkv, mely ehető és dekoratív mikrozöldségeket termeszt a HoReCa 

szektor számára, magokat és palántákat beszállító mezőgazdasági cégeket keres. A 

vállalkozás különösképpen érdeklődik borsómagok, illetve erdei lórom, turbolya, kínai 

bazsalikom, barna mustár, zöld és lila shiso magok, és palánták iránt. A cég az 

együttműködést beszállítói megállapodás keretében szeretné megvalósítani. 

(BRPL20220328034) 

 Egy lengyel kkv konzerv, fagyasztott, szárított gyümölcs- és zöldségbeszállítókat keres. A 

cég olyan közvetlen előállítók iránt érdeklődik, melyek hosszú távú együttműködést 

szeretnének megvalósítani forgalmazói szolgáltatási megállapodás keretében. 

(BRPL20220316003) 

 

Egy lengyel, kereskedelmi ügynökségként tevékenykedő gyógyszerészeti cég forgalmazói 

megállapodást ajánl olyan vállalkozásoknak, melyek a lengyel gyógyszerészeti és táplálék 

kiegészítő piacra szeretnének belépni termékeikkel. A cég együttműködést ajánl kereskedelm 

ügynöki megállapodás keretében. (BRPL20220411008) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr 

Egy francia kkv 5000 alumínium ék gyártására keres európai hegesztő céget. Az ékeket 

teherautók, személygépkocsik és kempingautók kerekei alatt használják. A francia kkv-nak 

3000 darab 20 x 50 cm-es és 2000 db 20 x 120 cm-es ékre van szüksége, a cég az 

alumíniumot tudja biztosítani a gyártó számára. (BRFR20220405011) 

Egy francia márka, mely Franciaországban és nemzetközileg is a gyorsan növekvő 

mezőgazdasági piacra specializálódott, partnereket keres gépek alvázának és alkatrészeinek 

gyártásához. A végső összeszerelésre Franciaországban kerülne sor. (BRFR20220412028) 

 



 

Partnereket keres egy német családi vállalkozás, mely személyre szabott emelési és kezelési 

megoldásokra specializálódott. A németországi székhelyű cég külföldi üzletekben is érdekelt. 

A munkavállalók kiküldetésének minimalizálása érdekében könnyűszerkezetes daru 

felszerelésére szeretne szolgáltatási megállapodást kötni Ausztriában és Magyarországon. Ha 

a szolgáltatást nyújtó fél megismerkedett a partner könnyűszerkezetes emelőjével, lehetőség 

van az együttműködést forgalmazói megállapodásra is kiterjeszteni. (BRDE20220404013) 

CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk 

Gyártókat keres egy francia cég, amely már több mint 40 éve tevékenykedik a másodlagos 

csomagolóiparban. Ez idő alatt termékeit az egyedi csomagolások vonatkozásában is 

kibővítette. A terjeszkedésének támogatása érdekében a cég egy összehajtható és merev 

dobozok gyártásában jártas ipari partnert keres Európában, vagy a Közel-keleti régiókban. Az 

együttműködést gyártási megállapodás keretében tervezik (BRFR20220412031) 

EEggyyéébb 

Beszállítókat keres egy francia kkv, mely lovaglási és terepfutási felszerelések gyártásával, és 

kereskedelmével foglalkozik. A cég Franciaország déli részén található, ahol egy 

lószerszámokat, ló kellékeket és lovaglóruházatokat értékesítő üzletük van. Az üzlet 

ellátásához új lovas felszerelés beszállítókat keres. (BRFR20220325036) 

Egy fiatal cseh export-import cég, mely innovatív beltéri, kültéri és bútor termékek 

kereskedésével foglalkozik, szeretné kibővíteni termékkínálatát házak, iskolák, irodák 

vonatkozásában. A cég a partnerként keresett gyártókkal szeretne együttműködni 

kereskedelmi, vagy beszállítói megállapodás keretében. (BRCZ20220323012) 

 

Egy német csomagküldő cég, mely személyre szabott ajándékokra, valamint háztartási és 

kertészeti termékekre specializálódott, szeretné kibővíteni különféle kertészeti termékeinek 

portfólióját. Olyan gyártókat és nagykereskedőket keresnek, melyek képesek a termékek 

előállítására és tárolására. Az együttműködés gyártási, vagy forgalmazói szolgáltatási 

megállapodás keretében valósulna meg. (BRDE20220322020) 

 

 

Az ajánlatokhoz tartozó bővebb leírásért 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.  

mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Egy hipoallergén kozmetikumokat gyártó lengyel kkv, kozmetikum gyártósor 

tervezésére, felépítésére és összeszerelésére keres gyártókat és szervezeteket. Az 

együttműködés formája – kereskedelmi együttműködés technikai támogatással. 

Egy lengyel cég, különösen igényes vásárlóknak szánt, teljesen vegán, hipoallergén, 100% 

finomítatlan olajból készült krémeket gyárt. A tervezett gyártási automatizációval 

kapcsolatosan, melyet a termék iránti megnövekedett igény kényszerített ki, a cég 

együttműködést keres olyan rozsdamentes acéltartályokat és eszközöket tervező és gyártó 

céggel, mely képes kozmetikumok előállításához egy adagoló szivattyúval és hűtő 

burkolattal rendelkező gyártósort megtervezni, felépíteni és összeszerelni. 

(TRPL20220318014) 

Egy élelmiszeriparban aktív osztrák cég megoldásokat keres ipari gázok kinyerésére, és 

azok ártalmatlan anyagokká történő átalakítására/lebontására. 

Az Alsó-Ausztriában található start-up cég gyümölcsmagok feldolgozásából állít elő és 

értékesít élelmiszer termékeket. A cég vákuum kompresszoros megoldást keres a káros 

gázkeverékek reaktorból történő kinyerésére, valamint egy olyan utókezelési megoldást, 

mely ezeket környezetbarát, nem mérgező anyagokká alakítja. További követelmény, hogy a 

melléktermékektől könnyedén meg tudjanak szabadulni. A cég technikai, gyártási, vagy 

kutatási együttműködést szeretne megvalósítani. (TRAT20220317043) 

Egy francia cég környezettudatos műanyagokat és csomagolóanyagot beszállítókat, 

vagy gyártókat keres. 

Egy francia cég környezettudatos csomagolóanyagokat keres különböző termékeikhez. 

Kiegészítő takarmányokra szakosodtak, a termékeik a következők: folyadékok, pelletek, 

krémek, gélek, paszták stb. Különböző méretű vödröket, edényeket, üvegeket, hordókat, 

csöveket, fecskendőket keresnek alumíniumból, újrahasznosított műanyagból, növényi 

műanyagból vagy bármilyen más környezetbarát anyagból. A cég kereskedelmi 

együttműködést szeretne megvalósítani technikai közreműködéssel. (TRFR20220321011) 

Olasz kkv konzorciumi partnereket keres innovatív megoldások alkalmazására 

vállalkozások digitalizációja és a digitális szolgáltatások terén. 

Egy észak-olaszországi hidraulikus szelepeket gyártó kkv partnereket keres egy 

Interregionális Innovációs Beruházási Eszköz (I3) támogatási pályázathoz. A pályázat 

keretében a vállalat más partnerek segítségével két innovációs projektet kíván megvalósítani, 

amelyek a műszaki területen a digitális exporthoz, módszerekhez és folyamatokhoz 

kapcsolódnak. A keresett partnerség egy kutatási együttműködési megállapodás az I3-ban 

való részvételre. (RDRIT20220328049) 

 


