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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 szlovén startup, amely innovatív alacsony alkoholtartalmú utalokoat gyárt italkészítő 

vagy palackozó üzemekkel lépne kapcsolatba. A szlovén vállalkozás kifejlesztett egy 

italreceptet, amelyet potenciális partnereivel gyártatna és palackoztatna gyártói vagy 

kiszervezési együttműködés keretében. A preferált forma az ALU dobozos kiszerezés lenne. 

(BRSI20210917001) 

Észak-kelet angliai vállalkozás, amely több mint 50 éves múlttal rendelkezik a UK beszálltói 

területén, saját márkás hűtőszekrényeket és fagyasztókat értékesítene. Olyan innovatív hűtési 

megoldásokat keresnek, amelyek meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatóságát, és a 

lehető leggazdaságosabb módon működnek a szupermarketekben, bolti egységekben, 

élelmiszer-kiskereskedésekben és kisboltokban. Gyártói megállapodást kötne potenciális 

partnereivel. (BRUK20210813001) 

Egy román vállalkozás, amely a friss és feldolgozott gyümölcsök (pl. gyümölcslevek és 

pürék) nagytételben való értékesítésére és forgalmazására szakosodott a román piacon, új 

lehetőségeket kíván feltárni az európai minőségi gyümölcstermelőktől történő behozatalhoz, 

annak érdekében, hogy bővítse termékportfólióját. Az együttműködést disztribútori szerződés 

keretében képzeli el. (BRRO20210922001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egy kínai orvosi vállalat szteroidhormon-termékek kutatására, gyártására és kereskedelmére 

szakosodott. A termékek és a gyártás korszerűsítése miatt reméli, hogy beszállítói 

megállapodással új európai gyártási és elemző berendezések beszállítóit találja meg, amelyek 

megfelelnek a gyógyszergyártási előírások magasabb színvonalának. (BRCN20210902001) 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d198cb13-0806-4f8e-9443-3d72bb575f53
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a27a199-cd64-4eef-8d49-d12cc6735519
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66de59ff-5ec9-4e02-a9e4-bfbfddbd3ab6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10a142d4-1291-4bf3-915d-6f1bb094e330


FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr 

Egy traktorok és egyéb mezőgazdasági berendezések gyártására specializálódott román cég új 

gyártókkal lépne kapcsolatba, hogy fedezze a cég igényeit. A román értékesítő/disztribútor 

hosszú távú együttműködést kötne  potenciális partnereivel, amelyeket kereskedelmi ügynöki 

vagy disztribútori szerződés keretében képzel el. (BRRO20210921002) 

Egy brit kkv, amely a fűtés, szellőzés és légkondicionálás (HVAC) szektor speciális és 

szabadalmaztatott vízkezelő termékeinek modellezésében és mérnöki tervezésében vesz részt, 

olyan gyártókkal lépne kapcsolatba, akik elkészítenék a brit cég széles skálájú terveit 

rozsdamentes acélból és rézből egy gyártói együttműködés keretében. (BRUK20210902001) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Egy kínai high-tech vállalkozás alapvető audió- és videótechnológiákkal, valamint szellemi 

tulajdonjogokkal foglalkozik. A társaság egy szociális szórakoztató élő közvetítési platform, 

amely a fiatal és középkorú felhasználók széles körére összpontosít. Az e-kereskedelem 

rohamos fejlődésével az élő közvetítés helyett most európai kozmetikai és szépségápolási 

márkákat keres együttműködésre disztribútori vagy kereskedelmi ügynökségi megállapodáson 

keresztül. (BRCN20210908001) 

Természetes kozmetikumok, természetes táplálékkiegészítők és élelmiszerek román 

disztribútora natúr. öko, bio nyersanyagokat szerezne be, amelyeket élelmiszeripari vagy 

szépségápolási területen értékesítene tovább disztribútori megállapodás keretében saját erre 

szakosodott üzletében. (BRRO20210922004) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk 

Egy francia vállalkozónőnek komoly tapasztalatot szerzett egy nagy luxusházban bőráruk 

gyártójaként. 2019-ben öko-felelősségvállalás jegyében kezdte meg saját tevékenységét, mint 

férfi és női bőráruk és ékszerek tervezője és gyártója. Alkotásainak diverzifikálása érdekében 

jelenleg színes növényi bőr, parafa vagy tekercses cellulóz beszállítóit keres. A beszállítói 

megállapodást hosszú távon képzeli el jövőbeli partnereivel, akik minőségi és környezetbarát 

termékeket kínálnak. (BRFR20210916001) 

EEggyyéébb 

Egy francia vállalkozás  tudományos berendezéseket értékesít gyógyszergyártó, agrár-

élelmiszeripari cégek és élettudományi akadémiák számára. A francia kkv gyártókkal lépne 

kapcsolatba, akik fejlett és alapvető mikroszkópiai rendszereket kínálnának számára egy 

disztribútori megállapodás keretében. (BRFR20210831001) 

 

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/aa122623-5c12-4839-8465-12a19a8c4421
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5470c56-7905-4414-a214-bcf244286019
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5fe45264-3274-43a6-92c1-c55c040f38d1
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/60d7e807-785f-41a8-b25e-ef9d26a61173
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b8ac98c-81b4-4be2-8313-fa3233aa9bb1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfa81367-11b7-409f-b09a-d08f9fab0e9c
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Felhívás új alkalmazások kifejlesztésére funkcionális biológiai anyagok és 

tápanyagokra vonatkozóan a fenntartható mezőgazdaság érdekében 

 

Egy olasz agráripari vállalat, amely a fenntartható gazdálkodás érdekében született, és olcsó 

víz- és tápanyag-felszabadító anyagokat fejlesztett ki, partnereket keres, akikre a kutatást és 

fejlesztést vagy az alkalmazások fizikai-kémiai fejlesztését bízza, új készítmények és 

kereskedelmi termékek kifejlesztése céljából. Kutatókat, high-tech és zöld KKV-kat keresnek 

technológiai és kereskedelmi megállapodásra, technikai segítséggel. (TRIT20201021001) 

 

A német orvostechnikai eszközök gyártója sürgősen szerződéses gyártót keres egyedi, 

steril egyszer használatos fecskendőhöz 
 

Egy német orvostechnikai eszköz-gyártó szerződéses gyártót keres speciális steril egyszer 

használatos fecskendőjéhez. A keresett partnernek szakértelemmel kell rendelkeznie az 

orvosi eszközök gyártásában, és már dolgoznia kell az ISO 13485 (tanúsítvány) és (ideális 

esetben) az MDR (orvostechnikai eszközök szabályozása) szerint. Mivel a vállalat az MDR 

szerint törvényes gyártó lesz, a partnernek fel kell készülnie a műszaki dokumentációk 

MDR-követelmények szerinti megosztására. Gyártási megállapodást keresnek. 

(TRDE20211001001) 

 

Egy vezető olasz húsipari vállalat kereskedelmi megállapodások keretében keresi a 

partnerséget, technikai segítséggel vagy licencszerződéssel, amelynek célja az üzemek 

energiahatékonyságának javítása 

 

A húsipar területén tevékenykedő olaszországi nagyvállalat innovatív megoldásokat keres 

ipari üzemeinek általános energiagazdálkodásának javítására. Partneri kapcsolatokat keres 

vagy technikai segítséget nyújtó kereskedelmi megállapodás vagy licencszerződés alapján. 

(TRIT20210727001) 

 

Új felületek fejlesztése a termékek haptikus (tapintási) tulajdonságainak optimalizálása 

érdekében különböző szektorokban 

 

Egy osztrák K + F intézet új technológiát fejleszt, amelynek célja a termék felületi és 

anyagtulajdonságain alapuló haptikus megjelenésének számszerűsítése. Az intézet 

partnereket keres ennek a technológiának a kifejlesztéséhez és gazdaságos használatához. A 

cél, a kívánt felületű termékfelületek előállítása, az új termékek haptikus tulajdonságainak 

előrejelzése és az új felületek értékelése. Mind a virtuális valóságot, mind a mesterséges 

intelligenciát használják. Az intézet partnereket keres technikai és/vagy kutatási 

együttműködéshez. (TRAT20200421001) 

  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17683af0-2909-46c0-b504-20c16e6ee469
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da23b93c-29dd-432e-ab19-f4064b3c7739
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27dfec9c-f9f2-4de0-b961-0efc4b0d8aa4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8754f7f-a278-403a-b9d5-ae2afb1c8b01

