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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
Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek
Friss és mélyhűtött biozöldségeket termelő, és azokkal kereskedő osztrák vállalkozás kiváló
minőségű fagyasztott bio karfiolt illetve brokkolit keres nagy mennyiségben (évente 100
tonna). A leendő partnerekkel hosszú távú beszállítói megállapodást kötnének.
(BRAT20200910001)
Megújuló energia, energiatakarékosság
Beszállítók jelentkezését várja egy a szicíliai Trapani tartományban található olasz vállalat,
amely az energiahatékonysági szektorban működik, kiváló minőségű, környezetbarát
termékekkel. A társaság vállalja, hogy ügynöki formában, vagy forgalmazóként segíti külföldi
termékek olaszországi bevezetését. (BRIT20200805001)
Elektromos és elektronikai termékek
Portugál KKV orvostechnikai eszközöket tervez, fejleszt és kivitelez. Egyik fő termékük
személyi számítógépet igényel, egyedi követelményekkel. A vállalkozás olyan partnert keres,
aki képes legyártani egy személyi számítógépet nagyteljesítményű processzorral egy kisebb
méretben (mini számítógép vagy laptop) a legjobb áron. A fő céljuk, hogy egy olyan partnert
találjanak, aki ezt a speciális gyártási megoldást biztosítani tudja alvállalkozói szerepben
(gyártói együttműködés). (BRPT20200924001)
Orvosi, gyógyászati termékek, eszközök
A lengyel vállalkozás mikropunktúrás terméket keres sebzett és heges bőr kezelésére. A
keresett terméknek természetes eredetűnek kell lennie, amely felgyorsítja a sebgyógyulást. A
lengyel cég kikötése, hogy a készítménynek természetes olajokat (pl. mandulaolaj), C, A és E
vitamint, retinolt vagy más egyéb gyógyulást segítő összetevőt kell tartalmaznia. Az
együttműködést gyártói megállapodás keretében képzeli el a lengyel kkv.
(BRPL20200708001)

Fémipari termékek, fémfeldolgozás, gépipar
Németországban és globálisan is elismert modern mezőgazdasági gépek gyártásával
foglalkozó cég lángvágásban jártas vállalkozásokkal venné fel a kapcsolatot. A közép- és
kelet-európai partnerekkel alvállalkozói együttműködést kötne. A keresett partner elvégzendő
feladata az általános szerkezeti acélok lézeres és plazmavágással történő feldolgozása lesz.
(BRDE20200915001)
ICT
A nyugati piacokon vezető online játékok kiadója, amely németországi székhelye mellett, a
világ számos táján jelen van, olyan játékfejlesztők jelentkezésére számít, akik szeretnék
közzétenni termékeiket a vállalat platformján. A cég már több mint 30 ingyenes,
többszereplős játékot (MMOG) kínál saját platformján. A vállalat kiadói tevékenységet ajánl,
beleértve az engedélyezési megállapodásokat, vagy eseti alapon pénzügyi együttműködést.
(BRDE20200924001)
Egyéb
Egy nemrégiben alapított brit vállalkozás környezetbarát háztartási termékek (törlőkendő,
konyharuha, kefék, WC papír) disztribútoraként működik. Olyan partnerekkel venné fel a
kapcsolatot, akik fenntartható alapanyagokból készült termékeket biztosítanának számára
gyártói vagy beszállítói együttműködés keretében. (BRUK20200922001)
A lengyel piacra keres új, eredeti és egyedi termékeket egy az ország északkeleti részén
működő vállalkozás. A cég egészséges ételek, kávé, tisztítószerek, és más gyorsan mozgó
fogyasztási cikkek forgalmazója és importőre. A társaság disztribúciós megállapodást, vagy
kereskedelmi ügynöki együttműködést kötne az érdeklődő partnerekkel. (BRPL20200916001)
Egyesült Királyságbeli animációs filmek és digitális tartalmak fejlesztője, gyártója és
kereskedelmi ügynöke játékgyártókat keres. Adott egy projekt, ami különösen indokolja a
"kertészeti/gazdálkodási" játékok kutatását, tervezését, gyártását és kereskedelmi
hasznosítását. Ezen játékok környezetbarátak és 4-7 éves óvodásak számára alkalmasak. A
londoni székhelyű cég ilyen játékok elkészítésére keres játékgyártókat, akik gyermekek
számára is ökológiailag megfelelő anyagokkal dolgozik. (BRUK20200908001)
Lengyel vállalat, ami tapasztalattal rendelkezik ügynöki szolgáltatás nyújtása és különböző
piaci szektorok képviseletében, kereskedelmi közvetítői szolgáltatást kínál kereskedelmi
ügynöki vagy forgalmazói megállapodáson keresztül az érdeklődő külföldi cégnek, ezzel
segítve a lengyel piacra való belépést. (BRPL20200901001)

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 PARTNERKERESÉSEK
Egyenletes hőeloszlás üvegházakban, napfény / energia felhasználásával szárított
élelmiszerek előállításához
A török vállalat tarhonyát (tarhana) gyárt, amely gabonaalapú, erjesztett és szárított
hagyományos termék. A joghurtot, fűszereket és egyfajta búzát tartalmazó keveréket néhány
napig a napon szárítják. Ezért a tarhonya előállítása általában nyáron készült. A társaság
napenergiát / energiát használó üvegházakban egyenletes hőeloszlású technológiákat keres a
termelés folyamatossá tételére egész év folyamán. Az együttműködés formája; kereskedelmi
megállapodás keretében, technikai segítséggel. (TRTR20200914001)
Egy holland vállalat informatikai megoldásokat keres érintés nélküli utazáshoz és a
létesítményekhez való hozzáféréshez, hogy minimalizálja a Covid19 fertőzés
kockázatát.
Egy holland vállalat egy konzorciumon tagjaként informatikai alapú technológiákat és
szakértelmet keres biometrikus és érintés nélküli utazási eszköz kifejlesztéséhez. A vállalat
együttműködést keres kreatív és technikai partnerekkel, például induló vállalkozásokkal,
kereskedelmi megállapodás technikai segítségnyújtás formájában, licencszerződéssel vagy
technikai együttműködési megállapodással. Ez egy nyílt innovációs felhívás.
(TRNL20200903001)
EUREKA Eurostars: ipari partnereket keresnek szálerősítésű műanyagok skálázható
prototípus gyártására
Egy német egyetem kutatási projektet tervez összeállítani azzal a céllal, hogy
költséghatékonyabb prototípusokat gyártsanak és felgyorsítsák a szálerősítésű műanyag
(FRP) alkatrészek fejlesztését. Olyan KKV-kat keresnek, akik szakértelemmel rendelkeznek
a különböző anyagokból készülő prototípus gyártásban, valamint FRP alkatrészek gyártóit és
opcionálisan síléc gyártókat is, hogy egy kutatási együttműködési megállapodás keretében
együtt dolgozhassanak az EUREKA Eurostars vagy más hasonló finanszírozási program
keretén belül. (RDDE20200928001)
Egy koreai fröccsöntött autóalkatrész gyártó cég K+F partnereket keres
környezetbarát járműalkatrészek közös kifejlesztésére. A pályázatot vagy a NémetKoreai Felhívás keretében vagy pedig az EUREKA Hálózat Fejlett Anyagokat
Előmozdító Felhívására szeretnék közösen benyújtani.
Egy koreai alumínium fröccsöntött termékekre szakosodott vállalat a fröccsöntött alkatrészek
széles választékát gyártja mind a motorhoz, erőátviteli rendszerhez és strukturális
alkalmazásokhoz. A környezetbarát járműiparra - mint pl. az elektromos járművek és
hidrogén üzemanyag cellás autók - felkészülésképpen a vállalat különböző zöld járműalkatrészeket szeretne fejleszteni Tier-1, 2 szintű autóipari beszállító vállalatokkal közösen
egy K+F projekt keretében. A pályázatot vagy a Német-Koreai Felhívásra vagy pedig az
EUREKA Hálózat Fejlett Anyagokat Előmozdító Felhívására szeretnék benyújtani.
(RDKR20200914001)

