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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
Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek
Beszállítókat keres egy tenerifei spanyol cég, amely a Kanári-szigetek kulináris kultúráján
alapuló prémium szószok gyártásával foglalkozik. A vállalatot a következő termékek
érdeklik: szószok és fűszerkeverékek előállításához szükséges alapanyagok, mint például
fűszerek, gyümölcsök, szárított gyümölcsök, tejtermékek, valamint csomagolási termékek,
például PET- és üvegtartályok, kartondobozok. (BRES20211022001)
Beszállítói portfólióját fejlesztené egy francia cég, amely magyar borok franciaországi
népszerűsítésével foglalkozik. A vállalkozás jelenleg olyan magyar minőségi bortermelőket
keres, akik a francia piacon is bevezetnék termékeiket. Az együttműködést kereskedelmi
ügynöki szerződés vagy forgalmazási szerződés alapján tervezik. (BRFR20211028001)
Mezőgazdasági műtrágyák és növényvédő szerek kereskedelmére és raktározására
szakosodott romániai cég új beszállítókat és gyártókat keres, hogy biztosítsa az aktuális piaci
igényeket. A vállalkozás olyan leendő partnerek jelentkezését várja, akik a termékeiket
disztribúciós szerződéssel a romániai piacon is forgalmaznák. (BRRO20210921001)
Az agrár-élelmiszeripari ágazatban tevékenykedő termelőktől vásárolna hulladékot egy
francia kkv. A cég 500 olyan terméket azonosított, ami alapanyagként továbbhasznosítható:
magvak, olajok, törköly, rostok. A vállalkozás jelenleg is együttműködik jelentősebb
franciaországi és külföldi mezőgazdasági élelmiszer-termelőkkel. A leendő partnerekkel
beszállítói szerződést kötnének. (BRFR20210712001)
Fémipari termékek, fémfeldolgozás, gépipar
Egy spanyol-angol ügynök kereskedelmi közvetítői szolgáltatásait kínálja a gépgyártás és a
gépipari ágazatokban tevékenykedő vállalatoknak. Olyan ipari alkalmazásokra vagy
gépészetre szakosodott cégeket keres, akik termékeik értékesítését szeretnék növelni a

spanyol piacon, vagy a meglévő kapcsolataik továbbfejlesztését tervezik. A cégekkel
kereskedelmi ügynöki szerződés alapján dolgoznának együtt. (BRES20211020001)
Egy német értékesítési ügynökség fröccsöntvény-alkatrészek, sajtoló alkatrészek, hajlított
csövek és profilok, szűrők és motorok gyártóit, valamint alkatrészgyártókat, robothardvergyártókat és robotszoftver-fejlesztőket keres. Az iroda kereskedelmi ügynöki szerződést kötne
a nemzetközi beszállítókkal. (BRDE20200731001)
Egy horvátországi, fémipari termékek gyártására, és forgalmazására szakosodott,
fémkohászatban tevékenykedő cég disztribúciós szolgáltatási szerződést és kereskedelmi
közvetítői szolgáltatásokat kínál leendő partnerei számára. A cég fő termékei a következők:
kovácsoltvasból készült termékek (csövek, korlátok és ívek), rozsdamentes acél-, alumínium-,
cink lemezek csövek, és egyéb fémtermékek. (BRHR20210422001)
Textilipar és ruházati termékek, divatcikkek
Bővítené választékát a női- és lányruhákat készítő valamint saját üzletében kínáló litván cég.
A társaság női- és lányruhák, blúzok, pólók, szoknyák, harisnyák, kézitáskák, és egyéb női
divattal kapcsolatos kiegészítők gyártóit keresi Európából. A cég a leendő partnerekkel
szolgáltatási szerződést kötne. (BRLT20200508001)
Egyéb
Egy német startup cég kifejlesztett egy intelligens irodai rendszert, amely lehetővé teszi a
munkaterületek személyre szabását. A megoldás egy mobil alkalmazásból, egy intelligensíróasztalból és irodai székből áll, amelyek képesek alkalmazkodni a különböző felhasználók
személyre szabott beállításaihoz. A startup most kísérleti tesztelőket keres az irodai 4.0
megoldáshoz. (BRDE20210301001)
Beszállítókat keres egy promóciós eszközök tervezésével, gyártásával és marketingjével
foglalkozó olasz cég. A vállalkozás olyan ügyfelekkel dolgozik, akik szolgáltatásaikat reklám
termékekkel kombinálják: a műanyag 3D-s eszközöktől a kerámiatárgyakig. A cég a
következő piacokra keres új beszállítókat: fából készült lakberendezési kiegészítők és játékok;
műanyag tárgyak; különféle textíliák. (BRIT20211018001)

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.

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK
Holland sajtkereskedő beszállítója fenntartható átlátszó csomagolófólia-technológiát
keres
Egy holland családi vállalkozás, amely csomagolóanyagokat fejleszt és értékesít
sajtkereskedőknek, fenntarthatóbbá szeretné tenni termékkínálatát. PVC átlátszó
csomagolófóliájuk az előre vágott sajtrészek befedésére és hosszabb ideig történő frissen
tartására szolgál az üzletben. Ehhez a filmhez hasonló élelmiszerbiztonsági és felhasználói
jellemzőkkel rendelkező, fenntartható alternatívát keresnek szakmai segítséggel kötött
kereskedelmi megállapodás keretében, mely nyílt innovációs felhívást formájában jelenik
meg. (TRNL20210920001)
Az olasz építőipari
szoftvermegoldásokat

kis- és középvállalkozás épületinformációs modellezési
keres
a
gyártási
folyamatok
szabványosítására

Légkondicionálási, fűtési, hűtési és vízellátási rendszereket gyártó olasz cég
épületinformációs modellező szoftvermegoldásokat keres, minimum TRL 5 értékben a
gyártási folyamat digitalizálására, szabványosítására és integrált irányítására, valamint ipari
üzemek előre gyártását biztosítva. A partnerek technikai együttműködési megállapodás
alapján járnak el. Ez egy nyitott innovációs felhívás program része. (TRIT20211026005)
Az ingatlanok felújításával és karbantartásával foglalkozó holland cég megoldásokat
keres az építkezés helyszíni zajcsökkentésére.
Egy holland építőiparban tevékenykedő cég, olyan munkákat végez, mint az épített
környezetben lévő ingatlanok felújítása és karbantartása. A lakott helyiségekben és
területeken az egyik legnagyobb probléma a becsapódási zaj. A holland cég olyan
technológiákat és szakértelmet keres, mely csökkenti az ütközési zajt, és ezáltal felgyorsítja a
megvalósítási folyamatot. A holland cég műszaki együttműködési megállapodást kíván kötni
egy, az építőiparban tevékenykedő zajszakértővel. (TRNL20211020001)
Gyermekeknek szóló elektronikus oktatási eszközök horvát gyártója mesterséges
intelligenciában jártas szoftver alkatrész gyártó szakértőket keres.
A horvát cég nagy szakértelemmel rendelkezik a gyermekeknek szóló, STEM tárgyakra
(tudományos, technológiai, mérnöktudományi vagy matematikai) irányuló minőségi
elektronikus oktatási eszközök gyártásában. Az Eureka vagy Eurostars programokban való
részvételhez a cég olyan partnereket keres, akik jártasak a mesterséges intelligenciában, és
kutatási együttműködés keretén belül az új eszközhöz szoftver alaktrészeket tudnak gyártani.
Az oktatási eszköz célja a jövőbeni készségek fejlesztése gyerekeknél és fiataloknál a
szoftver és a való világ összekapcsolásán keresztül.(RDHR20211102001)

