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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  

Alapanyagok beszállítóit keresi egy frissen alapított lengyel cég, amely étrend-kiegészítőkkel 

foglalkozik. A vállalat a következő anyagok beszerzésében várja a partnerek jelentkezését: 

ubikinon-Q10 koenzim, D-kiro-inozitol, piridoxál-5-foszfát, acetil-L-karnitin, d-chiro 

inozitol. (BRPL20210827001) 

Új partnereket keres egy az Egyesült Királyságban tevékenykedő vállalat, amely táplálkozási- 

és életmód szakértőként segíti az optimális egészség, jólét és teljesítmény elérését. A cég 

bővítené termékkínálatát, így olyan partnereket vár, akik egészségügyi termékeiket, étrend-

kiegészítőiket forgalmaznák az Egyesült Királyságban. (BRUK20210903002) 

MMűűaannyyaaggiippaarr,,  mműűaannyyaagg--ffeellddoollggoozzááss 

Egy északkelet-britanniai vállalat cipők számára kialakított ápolási és display termékeket 

értékesít b2b és b2c szinten. Olyan gyártókkal lépne kapcsolatba, akik segítenének meglévő 

termékük előállításában, és extra termékekkel bővítsék kínálatukat. A vállalat jelenleg főként 

az Egyesült Királyságon és Európán belül értékesít, és 2022-ben az Egyesült Államok felé 

kíván terjeszkedni. A vállalat arra is törekszik, hogy 2023-ra növelje jelenlegi termelési 

mennyiségét 1.000-ről 50.000-re. Az együttműködést gyártói vagy beszállítói megállapodás 

keretében képzeli el. (BRUK20210816001) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Egy ukrán vállalat Kharkiv régióból parfüm és kozmetikumok gyártására specializálódott, 

Termékkörében parfüm, kölni, krémek, tusfürdők, samponok, balzsamok, krémek 

szerepelnek. A cég olyan vállalkozást keres, amely kupakos parfümös üvegek gyártását végzi. 

(BRUA20210826001) 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/24dfd0dc-3334-41e1-a3ea-e17f400d6906
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e5233b6b-2416-4eef-ba33-918d8cef6e9f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74886725-5157-4f14-9d96-1d0e9bae2c48
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05f9f724-299e-47ed-838e-4e099a4ffa13


ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk  

Egy román építészeti tervező cég épületek és házak tervezésére és dizájnolására szakosodott 

partnereket keres outsourcing vagy alvállalkozói szerződés keretében. (BRRO20210622001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Kifejlesztettek egy lengyel on-line platformot az orvosi berendezések vásárlóinak és 

eladóinak összekapcsolására. A platform megkönnyíti a berendezések kórházaknak, 

laboratóriumoknak stb. történő értékesítését. Egy lengyel cég hosszú távú együttműködést 

alakítana ki olyan orvosi berendezések gyártóival vagy forgalmazóival, akik érdeklődnek 

termékeik Lengyelországban történő népszerűsítése és értékesítése iránt. Potenciális 

partnereivel disztribútori megállapodást kötne. (BRPL20200309002) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk 

Egy osztrák kemping és kisteherautók központja keres partnert táskák gyártásához. A társaság 

a transzportereket hangulatos lakóautókká alakítja, és kempingfelszereléseket értékesít. A 

táska és a minták végső prototípusa már elkészült. A vállalat gyártási megállapodás aláírására 

keresi az EU-n belüli táskagyártókat. (BRAT20210901001) 

Egy fiatal német vállalkozó professzionális cipészeket keres, akik hagyományos, kézzel 

készített formában varrják a cipőket. Az együttműködést gyártási megállapodás keretében 

tervezi. (BRDE20210830001) 

EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk 

A lengyel piacon 2006 óta jelen lévő északkelet-lengyelországi vállalat precíziós esztergált 

alkatrészek, mélyhúzott alkatrészek és öntvény alkatrészek európai beszállítóit keresi kis 

tételek gyártásához. Az együttműködést gyártási megállapodás vagy alvállalkozás keretében 

képzeli el. A vállalat az autóipar számára tekercsek, érzékelők és kapcsolók (pl. hőmérséklet, 

nyomás, olajszint, üzemanyagszint, főtengely fordulatszáma és helyzete, valamint ABS 

rendszerek) tervezésére és gyártására szakosodott. (BRPL20210802001) 

Bővítené kínálatát egy brit cég, ami automatizálási és anyagmozgató berendezések tervezője 

és gyártója. A hasonló rendszerekkel foglalkozó cégek termékeinek forgalmazójaként, vagy 

licence alapján, gyártóként is tevékenykedne. A vállalat rendelkezik egy telephellyel az 

Egyesült Királyságban, ahonnan belföldön és külföldön értékesíti berendezéseit. 

(BRUK20210819001) 

 

 

 

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/657a4d54-4ad7-46cc-b3d7-b0b39e1e1104
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9ecdfe2-d6dd-40ff-915c-1abab83dc32b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5514754-4105-4d99-bc6e-83d03fbf8732
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a82b5d12-5a83-489b-bf9f-2535b77cfbc8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06e3df73-2245-4e0d-8e97-2215072fe973
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c25babbe-3ca8-448b-be78-226efa249a91
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Spanyol cég partnereket keres glüozinolátokkal dúsított növényi melléktermékeket 

tartalmazó élelmiszerek, táplálkozási és egészségügyi készítmények kifejlesztésére. 

 

A spanyol cég, amely zöldségmag-szállító, projektjavaslatot készít koordinátorként. A 

projekt célja a dúsított zöldségekből származó glükozinolátok felhasználása hozzáadott 

értékű termékek kifejlesztéséhez. A vállalat konzorciumi partnereket keres több ágazatból 

(élelmiszeripari, táplálkozási, egészségügyi, kozmetikai és növény-egészségügyi), hogy 

ezeket a növényi eredetű glükozinolátokat beépítsék készítményeikbe. A projektet a 

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01 felhíváshoz a Horizon Europe keretében nyújtják be. 

(RDES20210723001) 

 

Egy holland kórház innovatív technológiát keres a termelt energia megbízható és 

gazdaságos visszanyerésére és a felületek hőcsökkentésére. 

 

A holland kórház jelentős ellátást nyújt a régiójában, és amellett, hogy befektet az 

egészségügyi ellátó intézményekbe, részt vesz a fenntartható környezet és társadalom 

kialakításában is. A kórház olyan technológiákat keres, amelyek lehetővé teszik az 

energiatárolást/termelést a kórház sokemeletes épületeinek ablakain és a 

háztetőkön/homlokzatokon, miközben csökkentik a hőt. A kórház érdekelt a technikai 

együttműködési megállapodás megkötésében. Ez a kérés egy nyitott innovációs kihívás 

része. (TRNL20210804001) 

 

Egy chilei energiaipari vállalat induktív töltési szolgáltatókat keres elektromos 

autókhoz 

 

A vállalat olyan európai vállalatokat és/vagy kutatóközpontokat keres, amelyek az 

elektromos autók induktív töltési rendszerének technológiáját fejlesztik. Az együttműködés 

kereskedelmi megállapodás technikai segítség formájában valósulhat meg. Ezenkívül érdekli 

őket a lehetséges kutatási együttműködési megállapodás megkötése azokkal a 

szervezetekkel, amelyek érdeklődnek az eszköz további fejlesztése iránt, és amelyeket 

speciális kutatási felhívások keretében tovább kell tesztelni és elemezni. 

(TRCL20210803001) 

 

Egy holland matrachuzat - kötő cég automatizált optikai technológiákat keres azok 

minőség - ellenőrzésére. 

 

A holland nemzetközi matrachuzat-kötő cég évente 5-6 millió folyóméter anyagot állít elő. A 

minőségi ellenőrzéseket ma az emberi szem végzi. A korai hibafelismerés és a szövetek 

kevesebb selejtje érdekében azonban a vállalat olyan automatizált optikai technológiát keres, 

amely a különböző gyártási szakaszokban kötött szöveteket ellenőrzi és elemzi. Az 

együttműködési megállapodás technikai jellegű, mely nyílt innovációs felhívást formájában 

jelenik meg.(TRNL20210808001) 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b505313-0846-4502-b6aa-8f5182c65d32
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f00b2ff-fcdd-41c7-a287-02a5f9e61601
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d12c05e-3e48-463e-9df7-253dd6d6bd36
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a78c67e7-dfdd-4955-9183-c2e9af468ecc

