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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 5.500 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk  

Beszállítókat keres egy a román vállalat, amely acélszékeket, nyugágyakat, műanyag 

távtartókat, acélszálakat, vagy szintetikusszálas betonerősítéseket értékesít az építőiparban. A 

cég a lakossági és az ipari építészet területén is szeretné fejleszteni tevékenységét. A leendő 

partnerekkel hosszú távú terjesztésről szóló megállapodást kötnének. (BRRO20201008001) 

MMeeggúújjuullóó  eenneerrggiiaa,,  eenneerrggiiaattaakkaarréékkoossssáágg 

Egy kutatás-fejlesztéssel foglalkozó francia cég ökológiai energiatermelési technológiákkal 

foglalkozik - nagyteljesítményű turbinákkal: szél, víz, technológiai turbinák. Folyami 

energiatermelőkkel lépne kapcsolatba, akiknek technológiai licenszeket kínálna 

(eszközgyártásra és levédett technikai megoldásokra vonatkozó). (BOPL20200831001) 

EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk 

Egy orosz utcai, ipari és beltéri LED világításokat és komplex világítási rendszereket fejlesztő 

és gyártó cég beszállítókat keres disztribútori vagy gyártói együttműködés megkötésére. 

(BRRU20201012001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

A bolgár cég természetes, egészséges ételek és kozmetikumok, vény nélkül kapható 

egészségügyi termékek széles skáláját gyártja és értékesíti. Az EU- országokból gyorsan 

növekvő ügyféligények megfelelő kielégítésére kereskedői és forgalmazói partnereket keres. 

A társaság bestsellerei olyan természetes és egészségügyi termékek, amelyek egyediek és 

Bulgáriából származnak. (BOBG20201005001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk  

Egy szállítórendszereket és innovatív orvostechnikai eszközöket tervező, fejlesztő és gyártó 

francia KKV textíliák, tokok vagy táskák (kivéve bőrtermékek) gyártóit keresi, orvostechnikai 

eszköz védőtokjának legyártásához gyártási megállapodás alapján. (BRFR20201009001) 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59217d29-0d78-4360-8bd6-01a2d432db28?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d205bc12-6d43-4066-b68f-5032cb0f54cf?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46d314a7-fff7-46f3-9e63-277d1177f59c?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12447543-3cac-44c1-b352-53fba72b8875?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55851b2a-b352-4f71-a7b3-2c2d8d730ee7?OrgaId=hu00131


CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk  

Felnőtteknek és gyerekeknek készít szappan alapú kozmetikai termékeket egy román 

vállalkozás, amely 100 éves tradícióra nyúlik vissza. Új nemzetközi üzleti partnereket keres, 

akik üveg kozmetikai tárolókat és egyéb csomagolóanyagokat, kiegészítőket gyártanak 

különböző méretekben. Az együttműködést gyártói megállapodás keretében képzeli el. 

(BRRO20201020001) 

IICCTT  

Az orvosi képalkotás területén tapasztalt román informatikai vállalat az emberi test mérésével 

kapcsolatos projektjéhez keres partnert. A cég elindította a kutatást, a leendő partner a 

számítógépes alkalmazás véglegesítéséhez, a koncepció kidolgozásának igazolásában, és a 

finanszírozáshoz szükséges költségek közös igénylésében venne részt. A vállalat kiszervezési 

megállapodást kötne bármely EEN-országbeli partnerrel. (BRRO20200930001) 

EEggyyéébb  

Egy francia KKV, amely a kompozit csövek gyártásra szakosodott, egy új folyamatot tervez 

szál tekercselésével, ami lehetővé teszi a csövek folyamatos gyártását közvetlenül a telepítés 

helyén (a gyártási folyamat megszakítása nélkül.) Az új technológia megtervezéséhez a 

egyedi termoplasztikus kompozit szalagok gyártóját keresi a cég, akivel beszállítói 

megállapodást kötne. (BRFR20201023001) 

Egy fenntarthatósági fókuszú spanyol kkv kifejlesztett egy vertikális kertrendszert. A cég 

olyan fenntartható vízálló táblaelemeket keres, amelyek a hagyományos PVC paneleket 

helyettesíteni tudják, amit manapság használnak az ehhez hasonló rendszereknél. Olyan 

nemzetközi építőipari anyagokat gyártó cégekkel vagy disztribútorokkal venné fel a 

kapcsolatot, akik biztosítanák ezeket az elemeket beszállítói együttműködés keretében. 

(BRES20201022001) 

Dekoratív falmatricák gyártására és forgalmazására szakosodott lengyel cég szabott, nem 

szövött tapéták gyártóit keresi, hogy saját termékpalettáját bővítse. A cég gyártási és 

alvállalkozói együttműködéseket keres. (BRPL20201030002) 

 

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/ab02eed2-8df6-4677-95ed-2521f0aa8eea?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5468b9d-4d8f-4b37-8f62-033de4b067ed?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/564edfe3-f7f4-4c75-bafc-250d4dab4460?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84c41444-122d-4a10-859d-25431481c42f?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/430438a0-103d-457d-b84a-2cee7f46fefc?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

A beszélgetéstechnika, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén a Social Digital 

Assistant fejlesztése érdekében szakértelmet keresnek 

Egy holland kkv vezető szerepet játszik a Social Digital Assistant (SDA) kifejlesztésében, 

amely hatékony és eredményes megközelítés a magány megelőzésében. A 

beszélgetéstechnika, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén szakértelemmel 

rendelkező partnereket keresnek az SDA továbbfejlesztésére kutatási együttműködési 

megállapodás vagy műszaki együttműködési megállapodás keretében. Ez egy nyílt 

innovációs platformon közzétett innovációs felhívás. (TRNL20201029001) 

A víz áramlásának mérése az ellátórendszerekben 

Bilbao (Baszkföld, Spanyolországtól északra) víziközmű-társasága egy nyílt innovációs 

platform felhívása: A gazdaságosabb és környezeti irányítás érdekében a fogyasztásra 

engedélyezett ellátórendszerekben elveszett és nem regisztrált víz nagyságának 

meghatározásával foglalkozik. A lehetséges megoldást technológiai és / vagy kutatási típusú 

együttműködések révén kell kidolgozni. (TRES20201029001) 

EUREKA Eurostars: Különböző partnereket keresnek egy újrahasznosítható mosószer 

kifejlesztésére 

Egy németországi Alkalmazott Tudományok Műszaki Egyetemén dolgozó professzor 

csapata és egy észtországi egyetem ki szeretne fejleszteni egy újrahasznosítható mosószert. A 

mosószer egy enzimre épül, amely részecskékhez kapcsolódik mágneses maggal. Az 

EUREKA Eurostars támogatási keretre való pályázashoz szeretnének összeállítani egy 

konzorciumot és egy projektet, amelyhez olyan KKV-kkal és kutatási szervezetekkal 

szeretnének kutatási együttműködési megállapodást kötni, amelyek tapasztaltak a mosószer 

K+F és gyártás, valamint a szilárd folyékony anyagok szétválasztása területén. 

(RDDE20200826001) 

Eureka/Eurostars: egy spanyol KKV olyan partnereket keres, akik lézer szenzorokra és 

biológiai anyagok érzékelésére alkalmas spektoszkópiára specializálódtak 

Egy hideg atmoszférikus plazma dekontaminációs technológiára szakosodott spanyol KKV 

keres partnereket az Eurostars programban való részvételre. A projekt célja egy 

dekontaminációs felszerelés kifejlesztése a nem-termál plazma atmoszferikus nyomás 

technológiáját alkalmazva, valamint egy lézer szenzorokat és spektroszkópiát alkalmazó 

platform megalkotása a biológiai dekontamináció szintjének vizualizálása érdekében. A 

keresett partnereknek a lézer szenzorokra és a biológiai anyagok érzékelésére alkalmas 

spektroszkópiára kell szakosodniuk. (RDES20201104001) 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d0f509f-935b-4979-bcea-52313ee62f41?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe6d5fdb-5241-4c41-9e62-eb8455aa89b9?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6984fee-b0cc-4d56-b2a4-545a0ca961e1?OrgaId=hu00131
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef942db5-5a99-48b9-b443-8498e22d053a?OrgaId=hu00131

