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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 6.500 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk  

Egy erdélyi cég élelmiszercsomagolási megoldásokkal foglalkozik. Gyárt például egyedi 

termo élelmiszer-tartályokat, nyomtatott tégelyeket, alumínium fedőket stb. Különféle 

alapanyag - polisztirol granulátum, polietilén-tereftalát és alumíniumfóliák - beszállítóit keresi 

szolgáltatási megbízás keretében. (BRRO20180119001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egy román cég orvosi eszközök, felszerelések, műszerek forgalmazásával foglalkozik. 

Termékeit a radioterápia, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, urológia, nephrológia és 

nőgyógyászat területén magánklinikák, kórházak és egészségügyi központok is használják. A 

vállalkozás portfóliót szeretne bővíteni, ehhez keres európai gyártókat, akik érdekeltek a 

román piacra lépésben. Kereskedelmi megállapodás keretében képzelik el a 

partnerkapcsolatot. (BRRO20170425001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk  

Egy fiatal dán start-up vállalkozás olyan férfi és női alsónemű kollekciót szeretne a piacra 

dobni, amely természetes pamutból, újrahasznosított műanyagpalackokból és speciális 

szövetekből (Lenzing MicroModal) készül. Az első kollekció legyártásához keresnek 

segítséget. (BRDK20180208001) 

Orvosi és gyógyászati textiláru gyártásával és értékesítésével foglalkozó cseh cég gyártói 

megállapodás keretében partnereket keres. A termékek között egészségügyi textileket, 

sebészeti ruházatot, ágyneműket találhatunk. Olyan cégekkel venné fel a kapcsolatot, akik 

vállalnák a gyártás egy részét. (BRCZ20180606001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50a4090a-4222-40f5-8529-a803de42cdf3?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f9f05ce-4203-4237-8753-43792c0782c1?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e56f55a4-f014-4cad-bf15-1932d01cae67?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2172980b-f113-4875-a7e0-d9457626403d?OrgaId=hu00131


 

MMűűaannyyaaggiippaarr,,  mműűaannyyaaggffeellddoollggoozzááss  

Német gyógytornával foglalkozó cég olyan eszközöket fejleszt, amelyek megkönnyíti a 

munkahelyi és otthoni tennivalókat. Olyan fröccsöntött műanyaggyártókkal venné fel a 

kapcsolatot, akik nyitottak a gyártói megállapodás aláírására. (BRDE20180618001) 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Új és használt építőipari, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási gépek és berendezések vezető 

kereskedője partnereket keres. A román vállalkozás kereskedelmi ügynöki vagy disztribútori 

megállapodást kötne magyar vállalkozókkal. A potenciális üzlettársak nagykereskedői vagy 

kiskereskedői ezeknek a gépeknek illetve alkatrészeknek. (BORO20180216001) 

EEggyyéébb  

Téglából készült grillezőkre specializálódott, online platformokon értékesítő brit cég gyártó 

partnereket keres. A cél, hogy a partner megadott tervek, alapanyag és egyéb specifikációk 

alapján legyártsa a széles palettájú grillező készleteit. A potenciális partner számukra az, aki 

megfelel a EN 1860-2013:1 biztonsági előírásnak és képes évi 800 termék legyártására. 

(BRUK20180615001) 

Egy 3D nyomtatókat értékesítő lengyel cég szeretné megerősíteni piaci jelenlétét. Ehhez 

olyan 3D nyomtatók gyártóival venné fel a kapcsolatot, akikkel hosszú távon együtt tud 

működni disztribúciós megállapodás keretében. (BRPL20160902001) 

Természettudományi valamint mérnöki kutatások és kísérletek területén aktív román 

vállalkozás partnereket keres. Olyan eszközt szerezne be, amely lúgos vizet állít elő, amelyet 

később állami szervezeteknek és magáncégeknek értékesítene. Gyártói vagy disztribúciós 

megállapodásra nyitott a román szervezet. (BRRO20170525001) 

Jó minőségű gránit konyhai mosdókagylók gyártásával, valamint egészségügyi és 

fűtőberendezések kereskedelmére specializálódott lengyel cég keres beszállítókat. A keresett 

termékek: alumínium radiátor, Pex-Al-Pert pipa, fürdőszobai és konyhai csapok, zuhanycsap. 

Kereskedelmi megállapodást kötne európai vállalkozással. (BRPL20180514001) 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/537ee770-2ecd-4dbb-a408-95145033ba51?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03abd42d-a06b-4bd8-8c40-0f72def48abf?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0a36eea-00a3-4f57-a4fc-5d529d015897?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e5aa024-4296-460b-9fbc-404b5cedf63a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/017074d3-fc4a-4f76-add6-95cade1d3f88?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11daf6c9-7381-412b-9655-3524e90e2730?OrgaId=hu00131


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

 

Digitális nyersanyag-beszerzési piactér továbbfejlesztéséhez keres vegyipari know-how-t 

egy német cég 

 

Egy német start-up cég digitális piacteret szeretne kialakítani előállítók és vásárlók 

összekapcsolásával, különböző ágazatokban és különböző méretű cégek esetén. A platformot 

nyersanyagok beszerzésére használhatnák a cégek, amely teljesen független a vegyipari 

gyártóktól és kereskedőktől. Új szolgáltatások és tulajdonságok bevezetésére és a platform 

fejlesztésére olyan partnereket keres, akik know-how-val rendelkeznek, releváns szakmai 

tapasztalattal és kapcsolatokkal a vegyipar területén. Technikai együttműködést kötnének a 

potenciális partnerekkel. (TRDE20180530001) 

 

Okos radiátorszelepek gyártására technikai partnert keres egy belga cég 

 

Egy brüsszeli székhelyű cég programozható okos radiátorszelepeket fejleszt és technikai 

partnerekkel venné fel a kapcsolatot. Az együttműködés célja a termelési volumen 

mértékének fejlesztése. Elektronikus nyomtatott áramkör (PCB) mint eredeti 

berendezésgyártó (OEM) (nyomtatott áramkör + műanyag fröccsöntés, összeszerelés, 

csomagolás) a gyártás területén tapasztalt. A belga cég gyártói vagy technikai együttműködés 

keretében képzeli el a közös munkát. (TRBE20180508001) 

 

Bio szerves savak előállításához keres megújuló energiát használó technológiai 

folyamatot egy francia KKV 

 

Egy innovatív francia kkv kifejleszt és előállít környezetbarát termékeket, például jégoldó sót, 

gyomirtót, porosodásgátló és égésgátló anyagokat. A készítmények gyártásához szerves 

savakat használnak, az előállítás egy nem-megújuló energiát használó vegyi intézetben 

történik. A cég olyan gyártási folyamatot szeretne alkalmazni, ahol az előállítás is megújuló, 

például biomassza segítségével. Az együttműködést technológiai, K+F vagy licensz 

megállapodás alapján képzelik el. (TRFR20180315001) 

 

Nagy sebességű fémlemezformázó technológia és eszköz 

 

Fehéroroszországi kutatóközpont technológiát és eszközt kínál nagy sebességű fémlemez 

formázáshoz. Legfőbb előnyük, hogy hatékony, kényelmes, energiatakarékos és 

lökéshullámot kontrolláló megoldást kínálnak. Az intézmény ipari partnereket keres gyártási 

és kereskedelmi együttműködéshez, technológiai támogatással és szolgáltatási 

megállapodással. (TOBY20180510001) 

 

 
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 

eenszeged@csmkik.hu e-mail címen vagy a 62/554-254-es telefonszámon.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a3991bc-78d5-468b-b4c9-09de47c56237?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e81d202c-f305-424f-a089-48a30c2bc166?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e542391-48bd-4f49-807a-6ddd8662cdec?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f19a09f0-6a1d-465e-83c7-e8e93af0c64c?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu

