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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  

Forgalmazókat keres egy lengyel édesség- és kekszgyártó cég. Exportkínálatuk főként bio, 

vegán, cukormentes és gluténmentes szeletekből és trüffelekből, kekszekből, gofrikból, 

hagyományos és CBD-vel készült karamellából és karamellás bonbonokból áll.  

(BOPL20221006006) 

Funkcionális élelmiszerek és egészséges snackek görög gyártója külföldi partnerekkel 

szeretne forgalmazási megállapodást kötni. Termékkínálatuk a következőket foglalja 

magában: energiaszeletek, édes és sós snackek, kekszek, valamint fűszerkeverékek. 

(BOGR20221005005) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Nagy pontosságú maratott és megmunkált fém alkatrészeket gyártó lengyel cég beszállítói 

vagy gyártási megállapodást kínál. A vállalat a legmodernebb gépparkkal rendelkezik, a 

kínált CNC-vel megmunkált alkatrészek kis vagy nagy tételben, szigorú minőségellenőrzés 

mellett készülnek. (BOPL20221010023) 

A luxus divatipar számára fém alkatrészek, kiegészítők, bizsuk és ékszerek spanyol gyártója 

fém alkatrészek (rozsdamentes acél) beszállítóit keresi. A gyártást Metal Injection Moulding 

(MIM) eljárással várják. A vállalat a leendő partnerrel beszállítói megállapodást kötne. 

(BRES20221005011) 

 

Beszállítókat keres egy görög start-up, technológiai vállalat, amely az ipari ásványok és 

fémek, az anyagok és az energia területén dolgozik. A vállalat többféle hulladékforrásból 

származó anyagokat keres, például bauxitmaradványt, fémgyártásból vagy acéliparból 

származó maradékot, téglát és csempét és egyéb bontási hulladékot, üveghulladékot és 

biomassza elégetéséből származó pernyét. (BRGR20220916011) 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/514c3750-328f-4a2c-98d9-0183ac70685f
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/e46ad4a6-4031-4ae5-bb1e-0183a74a9ddd
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/31783267-7a77-4f66-87f0-0183c2696524
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/7d87241f-c251-43ff-83f3-0183a8a13827
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/6a284efc-b24e-47f6-9c82-018345d21a28


 

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

Kísérleti tesztelőket keres egy német startup, amely olyan intelligens irodai rendszert 

fejlesztett ki, ami lehetővé teszi a munkaterületek azonnali személyre szabását. A megoldás 

egy mobilalkalmazásból, egy intelligens íróasztalból és egy intelligens irodai székből áll, 

amelyek képesek a különböző felhasználók személyre szabott beállításaihoz igazodni. 

(BRDE20220830004) 

A megnövekedett igények miatt bővítené beszállítói hálózatát egy fafeldolgozás területén 

tevékenykedő litván vállalat. A cég kemény- és puhafa feldolgozásra specializálódott, és 17 

szárítókemencével rendelkezik. (BRLT20221005001) 

TTeexxttiilliippaarrii  ééss  rruuhháázzaattii  cciikkkkeekk   

Osztrák cég zárható, nyomtatott pamutszatyrok gyártóit keresi. A táskákat hajkiegészítők 

tárolására használják majd, az ideális méret 25x25 cm. A leendő partnernek a következő 

követelményeknek kell megfelelnie: kiváló minőség, prototípus az első megrendelés előtt, 

gyors kivitelezés és szállítás, hosszú távú együttműködés. (BRAT20220823005) 

EEggyyéébb  

Autók professzionális tisztítására és küldő kezelésére szakosodott szlovák cég beszállítókat 

keres. Olyan partnerekkel dogoznának együtt, akik az autók mosásához szükséges hatékony 

és környezetbarát termékeket tudnak biztosítani, mint például sampon, viasz, üveg-, bőr- és 

textiltisztító. (BRSK20220815003) 

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatásokra szakosodott lengyel kkv különböző áruk és 

szolgáltatások gyártóival és nagykereskedőivel lépne kapcsolatba. Olyan cégeket keresnek, 

amelyek bővítenék eladásaikat a lengyel piacon, illetve akik különböző áruk és szolgáltatások 

Lengyelországról történő beszerzését tervezik. (BRPL20220808011) 

 

 

Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó 

referenciaszámokra 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 

62/554-253-as telefonszámon. 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/f8013be0-653b-4757-927b-0182ee63e9d2
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/4b325938-f0ea-4347-a067-0183a6a58bf7
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/e76a1728-8881-46ea-84c4-0182ca0660c4
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/4272fd38-43c8-4935-aa1a-0182a0b3a9fd
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/58b8fd48-6fec-43d2-b0e0-01827db23479
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Villanyvezetékekre dőlő fák, káros hatások csökkentése, felmérése 

 

A baszk (Spanyolország északi rész) vállalat felhívást indított egy nyitott innovációs 

platform keretében: hogyan lehet minimalizálni az éghajlatváltozással összefüggő fák 

elektromos vezetékekre való kidőlésének kockázatát? A vállalat, amely a globális intelligens 

hálózatok innovációs központjának tagja, kész kereskedelmi, technikai segítségnyújtási 

megállapodásokat kötni partnereivel, hogy megbirkózzanak ezzel a környezetvédelmi 

kihívással. (TRES20221006003) 

Természetes hűtési megoldásokat keresnek fenntarthatóan felújítható otthonok 

számára 

Egy holland lakásipari társaság több mint 4000 szociális bérlakással olyan megoldást keres, 

amely biztosítja a következő években felújítandó lakások természetes hűtését. Olyan 

megoldásokat várnak az otthonok hűtésére, amelyek nem egy további beépítésből 

származnak, hanem már a tervezés alapján megakadályozzák a túlmelegedést. Hosszú távú 

partnereket, építészeket, építőmérnököket, szerelő-, klíma- és tájszakértőket keresnek 

innovatív, integrált megoldásokkal, akik a megvalósítást is támogatni tudják. 

(TRNL20221003006) 

Román mobilalkalmazás fejlesztő cég partnereket keres a gépi tanulási algoritmus 

biztosításához 

Mobilalkalmazásokat fejlesztő romániai vállalat olyan partnereket keres, akik a 

beszédfelismeréshez és a kiejtésre vonatkozó visszajelzéshez gépi tanulási algoritmust 

tudnak biztosítani technikai segítségnyújtásra vonatkozó kereskedelmi megállapodás vagy 

K+F együttműködési megállapodás keretében. (TRRO20220806001) 

Új bimetál katalizátor kifejlesztése a Horizont Európa doktori hálózat keretében 

A doktorjelöltek foglalkoztathatóságának növelése érdekében a “Cooperative Bimetallics for 

Catalysis and Materials” hálózat  ipari (vegyipar és kapcsolódó területek) együttműködőket 

keres, akik társult partnerekké válhatnak a jelenlegi HORIZON-MSCA-DN-2022-0-01 

felhívásban. A doktorjelöltek a társult partnerek egyikénél gyakorlati tapasztalatot 

szerezhetnek. A projekt koordinátora egy német egyetem kémiai intézete. 

(RDRDE20220831006) 

  

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/2afdf236-2045-4a9b-a193-0183ac453231
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/477509d2-55a2-41bc-b0c3-01839da2eb51
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/b6cb3014-9ee8-4b75-8c0b-018272134bd2
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/05f49f79-0627-479a-b852-0182f3c4aee3

