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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 közel 30 éves élelmiszeripari tapasztalattal rendelkező, élelmiszer-kereskedelemre 

szakosodott romániai cég beszállító partnereket keres, tészták, napraforgóolaj és rizs 

vonatkozásában. A cégnek nagy mennyiségben van szüksége ezekre a termékekre, és ehhez 

beszállítói megállapodást szeretne kötni. A vállalat Európai Uniós székhellyel rendelkező 

cégekkel tervezi az együttműködést. (BRRO20220421004) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr 

Német kereskedő cég saját igényei szerinti nemesacél oszlopsapkákat gyártani képes céget 

keres. Az oszlopsapkák faoszlopok, kerítésoszlopok fedésére szolgálnak. Ipari partnereket 

elsősorban kelet-európai országokban vagy Ázsiában keresnek. A cég gyártási megállapodás 

keretein belül érdeklődik üzleti partnerségek iránt. (BRDE20220421021) 

Világhírű, különböző iparági gépek és technológiai berendezések - különösen kerekek és 

alkatrészeik megmunkálásához használt speciális célú szerszámgépek - lengyel gyártója, ezen 

gépek alkatrészeinek beszállítóit keresi. (BRPL20220504019) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk 

Egy német csomagküldő cég, amely piacának egyik vezetője, saját márkája alatt hoz létre 

különféle ruházati, textil-, ékszer- és ajándéktermékeket. A cég szeretné bővíteni portfólióját, 

ezért olyan gyártókat, nagykereskedőket keresnek, akik képesek előállítani és készleten tartani 

az árut vásárlóik számára. Az együttműködés magában foglalja egy gyártási vagy egy 

forgalmazási szolgáltatási megállapodás megkötését. (BRDE20220323022) 

Egy hajformázó termékekkel kereskedő, főként e-kereskedelemmel foglalkozó osztrák 

vállalat varrodákat keres. Innovatív termékük egy olyan bármilyen hajhosszúságnál, és 

hajtípusnál használható szalag, amely hő nélkül egy éjszaka alatt hullámos hajat eredményez. 



A nemzetközi bővülés, és a megnövekedett igények miatt keresnek új gyártó partnert. 

(BRAT20220509022) 

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

A kőmunkákra szakosodott lengyel cég kőből, például márványból és ónixból készült 

tányérokat gyárt. A zéró hulladék filozófiának megfelelően a termékek nagy projektekből 

visszamaradt darabokból készülnek. A tányérokat különféle formában, színben és méretben 

kínálják. A társaság belsőépítészekkel, bútor- és lakberendező üzletekkel, dekorációs kellékek 

üzletláncaival létesítene együttműködést a világ minden részén, gyártási és/vagy forgalmazási 

szolgáltatási megállapodás keretében. (BOPL20220509015) 

KKeerreesskkeeddeelleemm 

Több mint 50 éves tapasztalattal rendelkező, festékek, zománcok és lakkok gyártásával 

foglalkozó olasz cég keres általában külföldön, de különösen Spanyolországban, 

Lengyelországban, Magyarországon, Hollandiában, Kínában forgalmazókat és ügynököket. A 

cég speciális termékek széles portfólióját kínálja több kategóriában: dekoráció, homlokzat, 

vízszigetelés. (BOIT20220512021) 

Egy innovatív és fenntartható termékek promóciójára és forgalmazására szakosodott francia 

cég igyekszik bővíteni portfólióját különböző kategóriákban: otthon, játékok, sport, kert. A 

cég kereskedelmi ügynökségi vagy forgalmazási megállapodást szeretne létrehozni olyan 

európai gyártókkal, akik szeretnék tevékenységüket Franciaországban bővíteni. 

(BRFR20220427032) 

EEggyyéébb 

Ez a német munkaerő-közvetítő iroda különféle ágazatokban (a többi között egészségügy, 

mérnöki ipar, élelmiszeripar, gyártás, logisztika) toboroz alkalmazottakat németországi 

ügyfelei számára. A cég megbízható európai partnereket keres a toborzási szektorban, 

szolgáltatási megállapodás keretében. (BRDE20220504007) 

Kertek, erkélyek, teraszok tereprendezési termékeinek francia nagykereskedője új 

beszállítókat vagy gyártókat keres Európában. A cég konkrét termékek iránt érdeklődik: 

természetes és PVC kerítések, műnövények és pázsit, újrafelhasználható zsákok 

zöldhulladékhoz, szegélyek, veteményeskertek kosarai. A partnerségek várhatóan 

gyártási/kiszervezési vagy beszállítói megállapodások formájában valósulnának meg. 

(BRFR20220428036) 
 

 

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 

Gyorsétterem partnert keres szószaikhoz műanyagmentes csomagolás gyártására. 

Nemzetközi gyorsétterem fenntartható, biológiailag lebomló csomagolóanyagot keres széles 

választékú szószaikhoz (mint ketchup, majonéz, édes chili). A cég olyan (fejlesztési) 

partnereket keres, akik szakértelemmel rendelkeznek az innovatív étkezési (food-grade) 

csomagolóanyagok terén. A lehetséges megoldásoknak méretezhetőknek kell lenniük. A cég 

kereskedelmi együttműködést kínál technikai közreműködéssel a potenciális partnereknek. 

(TRNL20220512019) 

Egy török cég megújuló energiában mozgó partnert keres szabadalmaztatott 

termékükhöz kutatási, technikai együttműködés vagy pénzügyi megállapodás alatt. 

Egy HVAC integrált homlokzattervezésre szakosodott török cégnek van egy 

szabadalmaztatott terméke, melyet „Smart Facade”-nek neveznek. A Smart Facade egy 

innovatív, központi fűtési, hűtési és szellőzőrendszerrel integrált függönyfal. A cég kutatási 

vagy technikai együttműködési megállapodás keretében keres partnereket ahhoz, hogy 

biztosítsa a termék technológiai integrációját napenergiába, energiatárolásba, 

termoelektromosságba, hőcsőbe stb., valamint a termék kereskedelmi forgalomba 

hozatalához. A cég emellett befektetőket is keres. (TRTR20220413013) 

Egy görög kkv olyan technológiát keres, amely egy kipufogógáz kazánból származó hőt 

(hulladékgázokat) hasznosítaná. 

Egy görög KKV, amely a szőnyegtisztítás és -felújítás, valamint a fonalfestés területén 

tevékenykedik, abban érdekelt, hogy megfelelő technológiát szerezzen a PB-gáz kazánból 

keletkező füstgázok hőjének felhasználására egy hidegvíz-tartály fűtéséhez. Az igényelt 

technológia biztosításához energiatakarékosságra szakosodott technikai tanácsadó cégeket 

keresnek. A kért együttműködési forma kereskedelmi megállapodás technikai 

segítségnyújtással. (TRGR20220412022) 

Holland hulladékkezelő cég a maradékhő optimális hasznosítását megvalósító 

megoldásokat keres. 

Energiát és nyersanyagokat feldolgozó és hasznosító holland hulladékgazdálkodási vállalat a 

maradékhő hasznosítására innovatív megoldásokat kínáló cégeket keres, valamint olyan 

vállalatokat, melyek az ipari folyamataikból származó gőz hasznosítása iránt érdeklődnek. A 

cég technikai együttműködési megállapodásokat vagy kereskedelmi megállapodásokat keres 

technikai segítségnyújtással. (TRNL20220429010) 

 


