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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 7.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Az egyik legversenyképesebb építőipari és agrárgép kereskedelemmel foglalkozó román cég a 

következő gépek gyártóival lépne kapcsolatba: kotró-rakodógépek, teherautóra szerelt 

emelők, targoncák, ollós emelők, emelőkosaras munkaállványok, tömörítők, kotrógépek, 

frontális rakodók és gréderek. Kereskedelmi ügynöki vagy disztribútori megállapodásra 

nyitott a román kkv. (BRRO20180131004) 

Egy ukrán cég egyedi vevői tervek alapján gyártott alkatrészek és alkatrészegységek vezető 

beszállítója. A cég fő tevékenysége: CNC esztergálás és marás és mérnöki megoldások. A 

legyártott alkatrészek különféle komplexitásúak. Új partnert, gyártót keres szolgáltatási 

megbízás vagy kiszervezési megállapodás formájában. (BOUA20180212002) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Lengyel orvosi termékek gyártója és disztribútora szeretné bővíteni a portfólióját külföldi 

termékekkel mint a szilikon sebészi termékek és koponyarögzítő rendszerek. Elsősorban 

OEM (Original Equipment Manufacturers) partnereket keresnek. Az együttműködést 

disztríbútori megállapodásként képzelik el. (BRPL20180221001) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Új beszállítókat keres egy vezető spanyol festékekkel és fa bevonatokkal foglalkozó cég. 

Főként a kelet-európai országokban érdekelt. (BOES20180123002) 

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

Közép-lengyelországi régióban található cég jó minőségű beltéri világítás és bútor 

tervezésével valamint forgalmazásával foglalkozik. A lengyel kkv olyan új európai világítás, 

bútor és lakásdekorációval foglalkozó tervezőkkel, gyártókkal szeretné felvenni a kapcsolatot,  

akik érdekeltek a lengyel piacra lépésben. (BRPL20180410001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f1a6de2-320c-4bce-98fb-3d674b7bffe5?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ec86fb3-700b-430d-998a-80d754c79bd8?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae8ec733-9541-46f9-a2e6-520181314ae7?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd13c8b0-15c8-42bb-ab8a-57e6d1f2279d?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd50a7d8-05b1-4d59-ae66-c54ada57ad85?OrgaId=hu00131


Egy szlovák tapétákat is forgalmazó webshop minőségi beszállítót keres, akár tapéta gyártót 

vagy tapéta forgalmazót. Kereskedelmi együttműködést kötne új európai partnerével. 

(BRSK20180327001) 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Brit élelmiszeripari csomagolás tervezésével foglalkozó cég gyártócéggel kötne kiszervezési 

együttműködést, akiktől nagyméretű elviteles kávés dobozt szerezne be. 

(BRUK20180330001) 

Francia cég táplálékkiegészítőkhöz és egészséges élelmiszerekhez gyárt csigahúsból és 

csigamelléktermékből összetevőket. Az extrakciós folyamatok ellátásához keres partnert 

szolgáltatási együttműködés formájában az EU-n belül (BRFR20180327001) 

EEggyyéébb  

Egy román vállalkozás háztartási és dekorációs kerámiák széles skáláját állítja elő saját 

tervezés alapján. Olyan nemzetközi partnereket keres, akik a termelési folyamathoz 

biztosítanák a nyersanyagokat. Az együttműködést gyártói megállapodás keretében képzelik 

el. (BRRO20171215001) 

Egy holland beltéri légminőség-mérési, felismeréséi és optimalizálási szakértő partnereket 

keres. A vállalkozás tiszta és egészséges levegőtechnikai megoldásokat kínál termékek és 

szolgáltatások segítségével. A szabadalmaztatott légtisztító berendezések eltávolítják a 

szennyeződéseket (pl. vírusok, finom részecskék, allergének gázok és szagok). A 

megnövekedett igények kiszolgálásához gyártó partnereket keres a holland vállalkozás. 

Gyártói, licensz vagy kölcsönös termelési megállapodást kötnének jövőbeli partnereikkel. 

(BRNL20180306001) 

 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

 

Innovatív vízszűrő oldatokat előállító startupot keresnek 

 

A luxemburgi székhelyű világméretű acél- és vasipari vállalat olyan induló vállalkozásokat 

keres, amelyek olyan validált koncepciójú vízszűrési megoldásokat fejlesztettek ki, amelyek 

képesek nagy mennyiségű finom salak homokrészecskéket eltávolítani a folyamatvízből. A 

luxemburgi cég a sikeres pályázó számára a technikai együttműködési megállapodás 

keretében lehetővé teszi a termékfejlesztés és a piacra jutás felgyorsítását. A jelentkezés 

határideje 2018. május 31. (TRLU20180502001) 

 

H2020 M-ERA NET felhívás 

Innovatív technológiát keresnek a nagy szilárdságú kompozit útburkolatok gyártásához 

 

A felhívás célja, hogy olyan gyártási technológiát fejlesszenek, amely hőre lágyulóTRL2-től 

legalább TRL4-ig terjedő útlezáró korlátokat állít elő. A tervezési és a gyártási technológiát a 

lettországi cég dolgozza ki. Olyan partnereket keresnek, akik az anyagok nagyfokú 

mechanikai tesztelését elvégeznék, illetve a virtuális korlát prototípusokat vizsgálnák meg 

ütközési szimulációk során, valamint tanúsítanák a termékeket és koordinálnák a projektet. 

(RDLV20180409001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be6976b5-de73-4e2d-9211-882f42ce0609?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d8afdc6-37c8-41ba-ac98-972b4ca7f6db?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f67594b-1a08-4a9c-b9ed-fff2c16e327a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac2cf3e5-2ff8-4266-8c34-43a42024311a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/266e55a0-8655-42da-a1b3-7065b2038896?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac6673bd-1e46-43d0-9023-c9efb01796d3?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3cdda7a-af4f-44df-92b8-4599da8d916f?OrgaId=hu00131


Technológiai transzfer iroda rugalmas energia-átalakítójához keres partnert 

 

Egy nyilvános párizsi laboratórium kifejlesztett egy rugalmas eszközt, amely képes a 

mechanikus energiát elektromossá alakítani, és érintős funkcióval látták el. A technológia 

segítségével az elemeknek megnövelhető az élettartama, ami akár az egészségügyi eszközök, 

szállítmányozás vagy elektronikai rendszerek szempontjából is hasznos lehet. A 

kutatóközpontot egy technológiai transzfer iroda képviseli, technológiai együttműködést vagy 

licence együttműködést keresnek.(TOFR20180323001) 

 

Audiovizuális cég robotkamerákhoz keres szoftverfejlesztő szakértőket 

 

Német-spanyol KKV az audiovizuális piac szakértője. Technológiai partnereket keres egy új 

termék kifejlesztésére, amelynek célja, hogy audiovizuális eseményeken robot kamerákat 

tudjanak használni. A keresett együttműködés technológiai alapú lenne. Az ideális partner 

számukra egy olyan szoftverfejlesztő cég, aki szakértő robot kamerákhoz kapcsolódó 

applikációk kifejlesztésében, akár a kamerára történő adatküldés akár a kameráról történő 

adatfogadás kapcsán. (TRES20180417001) 

 
Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó 

referenciszámokra a partnerkeresés teljes leírásáért. 

 

A fenti ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön 

vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon, e-

mail cím, weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az 

karpatine.gabriella@csmkik.hu e-mail címen vagy a 76/501-508-as 

telefonszámon. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a80487c3-d55d-4d2d-80da-08204796ec5b?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b4d7450-c875-45e5-a179-d1e59c92eed3?OrgaId=hu00131

