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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 

ÉÉppííttőőiippaarr,,  ééppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  aallaappaannyyaaggookk  

Talajvizsgálati berendezések és műszerek holland gyártója bővítené partneri körét termelési 

kapacitásának kiszervezésével, közös vállalkozással vagy (részleges) felvásárlással. 

(BRNL20220602004) 

Az egyedi emelő- és rakodási megoldások német specialistája könnyű emelődaru-

rendszerének telepítéséhez keres szolgáltatókat Ausztriában és Magyarországon. 

(BRDE20220404013) 

Festékek, lakkok és a hozzájuk tartozó kiegészítők, csiszoló- és vágóanyagok, medencekémia, 

kézi és elektromos szerszámok, víz ellátási eszközök, hardverek és munkavédelmi 

felszerelések kis- és nagykereskedője beszállítókat keres. (BRHR20220902007) 

CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk  

Zsákok gyártására és forgalmazására szakosodott szlovén vállalat PE-LD ZIP záródású 

(simítózáras) műanyag zacskók beszállítóit keresi. (BRSI20220726004) 

Spanyol cég olyan európai gyártót keres, amely nagy mennyiségű csomagolási megoldást 

kínál elvitelre: tészta doboz, erős papírdoboz, papír polietilénnel a hamburgerekhez, erős 

zsákok polietilénnel az előételekhez, stb. (BRES20220713006) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk 

Holland női vegán bőráruk márkája vegán innovatív szövetek gyártóit vagy beszállítóit és 

olyan kézművest keres, aki rafia táskákat tud gyártani. (BRNL20220321009) 

 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/f5775548-ad69-4ee1-82d8-018123688ce8
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/c6872b9d-acb9-411c-bc02-017ff3f17704
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/506cf114-736d-400f-8636-0182fe50468f
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/80f387a9-4568-4a06-b248-018239d0ae91
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/bf2473cb-cc26-48e4-b9e7-0181f6fbe82e
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/00d1d9a1-5da2-4b83-bdbd-017fabc16187


 

Partnereket keres egy dán női ruházati beszállító, aki beszállítói megállapodás keretében 

szeretne együttműködni európai női ruházati cégekkel. (BRDK20220222017) 

MMűűaannyyaaggiippaarr,,  mműűaannyyaagg--ffeellddoollggoozzááss 

Egy finn ökodizájnnal foglalkozó vállalat megtervezett, kerek, alakra vágott habszivacs 

elemek beszállítóját vagy gyártóját keresi. Az elem átmérője 90 mm. A finn cég gyártói vagy 

alvállalkozói megállapodásban érdekelt. (BRFI20220826005) 

MMeeggúújjuullóó  eenneerrggiiaa,,  eenneerrggiiaattaakkaarréékkoossssáágg 

A szicíliai Trapani tartományban működő olasz vállalat az energiahatékonysági ágazatban 

tevékenykedik, kiváló minőségű, környezetbarát termékekkel. A vállalat célja, hogy 

ügynökként vagy forgalmazóként működjön a termékeik olaszországi bevezetésében érdekelt 

külföldi beszállítók számára. (BRIT20220804017) 

FFaaiippaarr,,  ffaa--  ééss  bbúúttoorriippaarrii  

A hajózás területén tevékenykedő holland cég a meglévő termékkínálatuk nagy részéhez - 

fából készült kiegészítők és bútorok - olyan gyártót keresnek, aki képes sorozatban gyártani és 

nagy hangsúlyt fektet a minőségre és a kivitelezésre. Termékeiket főként kültéren használják 

és időjárásállóak. Az előnyben részesített fafajok ideális esetben a teak, accoya, iroko, stb. 

lennének. (BRNL20220624005) 

 

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.hue-mail címen vagy a 

62/554-254-es telefonszámon. 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1503ef22-8bfe-4cf5-b38a-017f21a8cbd8
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/00d15b78-48c1-4641-aade-0182d9dd9e5b
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/5d27bbf7-1e7e-47b5-916f-0182699beac8
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/63321ba2-b573-4d89-97dd-0181956d2994
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI ÉS K+F PARTNERKERESÉSEK 

Innovatív német körömkozmetikai start-up cég egyedi UV-LED lámpák gyártóját 

keresi 

Egy kis német start-up cég partnert keres a körömlakkok szárítására szolgáló új UV LED-

lámpák gyártásához a német cég saját tervei alapján. A lámpák a hagyományos termékeknél 

kompaktabbak és fenntarthatóbbak lesznek. A leendő partnernek - akivel gyártási 

megállapodást kötnének - már a tervezés véglegesítéséhez is hozzá kell járulnia. 

(TRDE20220726002) 

Egy holland cég gyors és korai szikraérzékelési technológiát keres rádiófrekvenciás 

szárítógépben bővíthető grafit latex párnákhoz 

Egy holland cég jelentős kockázattal néz szembe a párnák gyártási folyamata során, és 

szeretné a szárítási eljárást biztonságosabb módon használni. Megbízható szikraérzékelő 

technológiára van szükségük, hogy megakadályozzák a rádiófrekvenciás szárítógépben a 

tüzet. Kutatási együttműködési megállapodással keresik a vállalatokat, akadémikusokat vagy 

feltalálókat. Ez a kérés egy innovációs kihívás része. (TRNL20220803011) 

Az olasz cég a környezeti fenntarthatóságot célzó high-tech tanácsadási szolgáltatásokat 

kínál kutatási projektekhez 

Az olasz vállalat a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásokat 

kínál. A cég munkatársai a mérnöki ismeretektől az üzletfejlesztésig, a vállalaton belüli 

jogalkotási és politikai döntéshozatali ismeretektől a technológiai klaszterek hálózatának 

ismeretanyagáig terjedő transzverzális készségekkel rendelkeznek. A cég kutatási 

projektekhez csatlakozna, hogy segítse az intézményeket és a vállalatokat az ökológiai átállás 

kihívásának leküzdését célzó innovációban. (RDRIT20220905009) 

Közlekedési problémák megoldására fókuszáló, mesterséges intelligenciát használó 

navigációs alkalmazás fejlesztéséhez keresnek állami és magánszervezeteket 

Az Atlas Navi az első mesterséges intelligenciával működő navigációs alkalmazását szeretné 

létrehozni, amely segít elkerülni a forgalmat. A startup az okostelefonok kameráit használva 

az útviszonyokat, a baleseteket, az egyes sávokban lévő forgalmat és a rendőrautókat észleli. 

(RDRBG20220510004) 

  

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/69128b3c-a5fd-43ba-9caa-0182396a39b6
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/44b01af9-a200-4a4f-b978-0182633d75a6
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1bc2a85d-6d90-44a4-a24b-01830daa4fd2
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/a3a81d91-51e5-44a0-b42b-0182ea9f93b2

