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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 5.400 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Gyártó partnereket keres egy holland vállalat, amely különféle húsfajták feldolgozásával 

foglalkozik. Sült szalonnadarabjaik salátákként és reggeliként alkalmazhatók. Most olyan 

társ(gyártót) keresnek, aki költséghatékonyabban tudja előállítani a fogyasztásra kész 

terméket. (BRNL20200803001) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Az idősgondozás területén tevékenykedő német KKV fertőtlenítőszerekkel rendelkező, 

kereskedő hosszú távú partnert keres. A keresett termékeket főleg kéztisztításra használnák, 

és fontos, hogy a szer baktériumölő (beleértve a mikrobaktériumokat), tekintettel a COVID-

19-re is, illetve gombaölő tulajdonsággal is bírjon, és eldobható palackban forgalmazzák. A 

fertőtlenítőszer nem tartalmazhat parfümöt, színezéket, és formaldehidet. A cég a leendő 

partnerekkel szállítói megállapodást kötne. (BRDE20200714001) 

Partnereket keres egy ásványi műtrágyák értékesítésével foglalkozó ukrán társaság. A cég a 

felvásárolt termékeket kis- és nagygazdáknak értékesíti az ukrán piacon. A vállalat ásványi 

műtrágyákat gyártó vállalkozásokat keres az Európai Unióból, a leendő partnerekkel 

terjesztési megállapodást kötnének. (BRUA20200525001) 

Autó és lakásillatosító termékek gyártója, disztribútora és egyben kizárólagos forgalmazója 

keres új nemzetközi partnereket főként a környező országokból disztribútori megállapodás 

kötésére. (BOSK20200728001) 

A kozmetikai termékek gyártásában óriási tapasztalattal rendelkező bolgár cég teljes körű, 

saját márkájú szolgáltatásokat kínál a bőrápolási és szájápolási termékek gyártásához. A 

szolgáltatások magukban foglalják a készítmények fejlesztését, tervezését, gyártását, 

csomagok nyomtatását, tanúsítását és kiszállítását. A vállalat innovatív hatóanyagokkal 

dolgozik, rugalmas feltételeket és 100%-os titoktartást kínál. Gyártási megállapodásokat 

kínálnak. Alvállalkozói megállapodásokról is lehet tárgyalni. (BOBG20200727001) 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91ac5f36-259b-46a6-afc0-504380a734c7?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a512cac1-5468-44f5-b258-45c008571b86?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cb5c768-af23-4314-abe5-8a503d813e2c?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b55d74d2-1f3b-46e1-ad81-2f95cf550eb9?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9d8d992-0ac7-436d-b29e-236c7eb885fb?OrgaId=hu00131


OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egészségiparban aktív török cég gyógyászati cikkek csomagolásával, csomagológépekkel stb. 

foglalkozik. Az exportban tapasztalattal rendelkező török vállalkozás kereskedelmi 

ügynököket keres, hogy elősegítsék a török cég piaci részesedésének növelését egy hosszú 

távú együttműködés keretében. (BOTR20200602001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Egy szlovák acéltermeléssel, elektromos berendezésekkel és munkaerő-kölcsönzéssel 

foglalkozó mérnöki cég hosszú távú együttműködésre keres gyártó partnereket, illetve 

szívesen kiszervezne néhány gyártási folyamatot. (BOSK20200723001) 

IICCTT  

Egy macedón ICT vállalat hardver-és szoftverfejlesztési szolgáltatásokat kínál. A vállalat 

fejlesztői csapata széles körű szakértelemmel rendelkezik számos technológiai területen és 

transznacionális projektekben is tapasztaltak. A vállalat a szolgáltatásait mint kereskedelmi 

ügynökség, kiszervezéssel,valamint alvállalkozói formában kínálja. (BOMK20200731001) 

Lengyel informatikai cég web- és mobilalkalmazások tervezését kínálja, különös tekintettel az 

ügyfél üzleti eredményeire. A csapat mély szakértelemmel rendelkező embereket fog össze, 

és a Lean Startup és az Agile módszertana szerint dolgozik. A KKV tapasztalattal rendelkezik 

az állat-egészségügyi, az egészségügyi, az idegenforgalmi és a közlekedési ágazat 

alkalmazásainak tervezésében. Megoldásokat találnak az adattudomány és a gépi tanulás 

területén is. A KKV alvállalkozói / kiszervező megállapodások alapján működik együtt. 

(BOPL20200728001) 

EEggyyéébb  

Kiváló minőségű papírcsomagolásokat gyártó cseh cég, amely együttműködést gyártási 

szerződéssel, kiszervezői megállapodással, vagy alvállalkozói formában képzeli el. A vállalat 

kartonpapírokat, hullámos csomagolást, hullámlemezt és komplex csomagolási szolgáltatást 

nyújt. Újrahasznosítható és fenntartható termékeket használnak. A vállalat elsősorban 

Ausztriából, Lengyelországból, Magyarországról, Svájcból, illetve Németországból keres 

partnereket. (BOCZ20200713001) 

 

 

 

 

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. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f9a456c-381a-4ee0-9d32-1ce1cc5963a7?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c125c9ed-42f5-4630-86fd-361386e1931a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5546d13-fd92-4758-b32f-37b33409237a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e4d37122-668b-47a9-bb14-423bfa44e10c?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/98d2c7af-f62f-43cc-837e-9e68116968d3?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

Egy lengyel cég partnert keres egy háztartási napenergia-inverter fejlesztésére 

Egy villamosenergia-szolgáltatást nyújtó lengyel vállalat partnert keres, aki egy minimum 

2,5 kW kapacitású hibrid inverter prototípusát fejlesztené ki, háztartási igényekhez. Az 

együttműködés ideális formája egy kereskedelmi megállapodás, amely technikai segítséget 

nyújt a szóban forgó eszközök gyártásához. (TRPL20200723001) 

Légszűrő-megfigyelési technológiát keres egy multinacionális vállalat az 

üzemanyagcellás meghajtású konténerszállító teherautók számára 

Egy holland multinacionális vállalat megkezdte az üzemanyagcellák használatát elektromos 

konténerkezelőikben. A levegő minősége kulcsfontosságú tényező az üzemanyagcellák 

teljesítményében és élettartamában. Ezért a társaság partnereket keres alacsony költségű 

légszűrő-figyelő technológia kifejlesztésére, amely lehetővé teszi a szűrők előrejelző 

karbantartását. A kooperatív kísérleti projekt célja a prototípus létrehozása egy műszaki 

együttműködési megállapodás keretében. Ez egy nyílt innovációs felhívás. 

(TRNL20200813001) 

 

Eureka/Eurostars: spanyol KKV olyan partnert keres, aki tapasztalattal rendelkezik 

hajón működő berendezések esetleges hibáinak előrejelzésével kapcsolatban 

A spanyol KKV elkötelezett aziránt, hogy egy olyan a navigáció fejlesztését célzó okos 

rendszert fejlesszen, mely valós idejű döntések meghozatalára képes, lehetővé teszi a 

navigáció távoli irányítását, és a hajózási ipar három területét is fejleszti: a biztonságot, a 

költség- és energiahatékonyságot. A Rendszer öt modulja már valós környezetben is 

szemléltetésre került, a többi pedig tengeri drónok segítségével. Az Eurostars kiírásra való 

jelentkezéshez a KKV olyan partnereket keres, akik gépek esetleges hibáinak előrejelzési és 

irányítási területén szakértelemmel rendelkeznek. (RDES20200720001) 

Spanyol vállalat partnert keres, hogy Eurostars pályázatot adjon be nem-

konvencionális váltóáramú generátor továbbfejlesztésére 

Egy spanyol start-up, amely a szélenergia generáló úttörő rendszerek területén 

szakértelemmel rendelkezik, olyan partnereket keres, akik kinetikus és mechanikai energia 

elektromossággá való átalakításában szakértők, hogy egy nem konvencionális váltóáramú 

generátor továbbfejlesztésén dolgozzanak. A fő célkitűzés a jelenlegi generátor 

továbbfejlesztése a hatékonyság növelése és az elektromosság generálás maximalizálása 

érdekében. A keresett partnerrel kutatói együttműködési megállapodást kívánnak kötni az 

Eurostars pályázatban való részvételre vonatkozóan. (RDES20200722001) 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5de21f0e-e875-4d57-a0de-0664b0c5dae3?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f0a8dc9-b2c2-4aa0-8a86-e79ac0d2d790?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1c71e8f5-7f00-4b17-aa31-21f4eded3ac2?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ab34075-5d43-4696-bf66-259b0914fea5?OrgaId=hu00131

