
ÜZLETI AJÁNLATOK – 2018. október 

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 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

Kiemelt ajánlataink: 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Partnereket keres egy román vállalat, amely széles körű tapasztalattal bír szortírozó állomások 

és önálló szortírozó gépek gyártásában. Az állomásokat olyan anyagok válogatására 

használják, mint kavics, folyami sziklák, vagy zúzott kövek. A cég folyamatosan bővíti 

portfólióját, ami termékei állandó fejlesztésének, a kínált szolgáltatásoknak, munkatársaik 

készségeinek és az ügyfélközpontú megközelítésnek köszönhető. A KKV az új partnerekkel 

gyártási vagy alvállalkozói szerződést kötne. (BORO20180820001) 

A mérnöki ipar területén tevékenykedő szlovák vállalat a gépipar, az építőipar és az autóipar 

általános gépészeti gyártására és fejlesztésére fókuszál. A társaság gyártási megállapodáson 

keresztül szeretne együttműködni új partnerekkel. A vállalat olyan hidraulikus prés fék 

gyártását kínálja, ami alkalmas fémlemezek vagy szalagok, tároló- és szállítótartályok, 

kerítésrendszerek és szállítószalagok hajlítására. (BOSK20180725001) 

Fémszerkezetek és fém alkatrészek gyártásával foglalkozó lengyel vállalkozás acél szerkezeti 

összeszerelési munkálatokat kínál. A cégnek jó referenciái vannak a helyi piacon, és 

folyamatosan növekszik az utóbbi években. Szeretne külföldi cégekkel kapcsolatba kerülni, 

ezért olyan ipari partnereket keres, akik alvállalkozót keresnek a különböző acél építmények 

termelésének területén. (BOPL20180706002) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Innovatív osztrák EKG gépeket (különféle plusz szenzorokkal és funkciókkal gazdagított) 

gyártó cég partnereket keres. Termékeivel a sport jelentések egyszerűen lehívhatók. 

(BOAT20180702001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23e3a59d-a88d-4da5-a64c-f727c6cd7444?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57917904-7108-41dc-886e-e2e6071dce8e?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b911ccb7-6e75-4864-87e7-20eb4e5cfc80?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5731bd47-ef4c-45e5-a3ec-7e4cc44a3917?OrgaId=hu00131


 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Az élelmiszeriparban folytatott kutatási és fejlesztési munkákra szakosodott lengyel K + F 

Intézet üzleti együttműködési megállapodást hozna létre hidegen préselt növényi olaj 

gyártójával a tervezett következő termékre, az egészségügyi lenolajra, ami megnövekedett 

biológiai és táplálkozási értékkel bír, és nagy hatékonyságú technológiát igénylő enzimes 

elkészítésre. A lengyel csapat felvásárlókat, gyártási megállapodást és forgalmazókat is keres. 

(BOPL20180824001) 

Természetes takarmány-kiegészítőket, takarmányokat, állatgyógyászati készítményeket és 

higiéniai termékeket fejlesztő, előállító és értékesítő német cég disztribútorokat keres. Minden 

termék oregánó alapú és bármely állatfajta esetén használható. (BODE20180417006) 

IICCTT  

Német web alapú nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő és értékesítő cég disztribútorokat 

keres. A szoftver sokoldalúan felhasználható, például különböző eseményekhez vagy oktatási 

területeken is hasznos lehet (szemináriumok, továbbképzések vagy kurzusok esetén). 

Németországban egyedülálló szoftver megoldásokat kínál a cég. (BODE20180421008) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Külföldi forgalmazókat keres lengyel cég, amely ázsiai növényekből készült natúr 

kozmetikumokat gyárt. A szerek természetesek és káros vegyi anyagoktól mentesek. A cég 

leendő partnereivel forgalmazási megállapodást kötne. (BOPL20180911002) 

EEggyyéébb  

Külföldi vállalatok és befektetők számára különböző iparágakban speciális segítségnyújtást és 

különféle átfogó szolgáltatásokat nyújtó szlovák KKV keres uniós partnereket. Olyan cégek 

jelentkezését várják, amelyek Szlovákiában terveznek vállalkozást, beruházást indítani. A 

vállalat hosszú távú együttműködést tervez szolgáltatási szerződés alapján. 

(BOSK20180626001) 

Román 3D nyomtatási szolgáltatásokat nyújtó cég partnereket keres szolgáltatási 

együttműködés keretében. Korszerű gépet használ, amely különféle termékek gyártását teszi 

lehetővé különböző alapanyagok felhasználásával az ügyfél igénye szerint. 

(BORO20180831001) 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b20ac1de-3838-4d39-afa3-a74d6e38c179?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/742d236f-0c1a-4725-993c-7c4249ac4a1e?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce517adb-3b21-4ed6-8905-2bd5a677a8e3?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dbca1829-26f6-42d2-9f43-ede670211ad5?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27b0e572-b164-4a1f-903c-f9e745a79608?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1033c661-0ffc-4155-85ae-7fa362a96079?OrgaId=hu00131


TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

Nano bevonatokhoz kapcsolódó vállalatok és K + F központok 

Egy spanyol technológiai központ, H2020 projekt keretében, javaslatot készít nano-

kompatibilis felületek tervezésére és tesztelésére. A társaság különböző szektorokból keres 

vállalatokat és K+F központokat, amelyek új funkciókat kínálnak termékeik számára, 

valamint szakembereket a szabványosítás és a szabályozás területére. (RDES20180917001) 

Cégek, vagy kutatóközpontok innovatív gyártási módszerek kifejlesztésére a turbógép 

rotor és állórész elemeinek megépítésére 

Partnereket keres megújuló energiaforrásokkal dolgozó, a szerves Rankine-ciklusú 

rendszerek gyártására szakosodott olasz cég. A vállalat innovatív gyártási módszereket 

szabadalmaztatott turbógép alkatrészekre, főleg a lapátos részekre. A cég az új gyártási 

módszerek iránt érdeklődő partnereket keres, akikkel technikai együttműködési 

megállapodás keretében dolgozna együtt. A közös munkát, gyártási megállapodást, olyan 

vállalkozásokkal képzelik el, amelyek folyamatos együttműködésben gondolkodnak. Az 

ideális partnerek olyan vállalatok vagy kutatóközpontok, amelyek komoly szakértelemmel 

rendelkeznek a gépészeti alkatrészek gyártásában. Speciális készségekre van szükség a 

megmunkálási folyamat fejlesztésében és optimalizálásában. (TRIT20180906001) 

A folyékony tabletták (pods) csomagolásának fejlesztése biztonság és kényelem 

szempontjából 

Egy belga fogyasztási javak területén aktív multinacionális cég innovatív megoldásokat 

keres, amely fejleszti a biztonság, gyerekbiztosság (0-5 évesekig) szempontjából a folyékony 

tablettákat. Ezeknek a megoldásokat megfizethető áron kell biztosítaniuk, és különböző 

technológiai területről is érkezhetnek. Licence vagy technikai együttműködésben érdekelt a 

belga fél ipari partnerekkel vagy technológiai szolgáltatókkal. KKV-kel, ipari feltalálókkal, 

dizájnerekkel, kereskedőkkel vagy technológiai szolgáltatókkal lépne kapcsolatba. 

(TRBE20180921001) 

Személyre szabott rezgéscsillapító technológia és költséghatékony mérnöki és tesztelési 

alkalmazások 

Egy osztrák KKV kifejlesztett egy új kompozit anyagot (acél szerkezet, amelyet speciális 

betonnal töltenek meg) amelynek kiváló rezgéscsillapító tulajdonságai vannak. Ez az anyag 

személyre szabható, a különféle igények szerint alakítva. Ennek segítségével számos 

megmunkáló központnál javult a megmunkálási pontosság és a felhasznált szerszámok 

élettartama (20%-kal csökkent szerszámfogyasztás), növekedett a feldolgozási sebesség, 

valamint csökkent a zajkibocsátás. Műszaki és kutatási együttműködést kötnének a 

potenciális partnerekkel. (TOAT20170907001) 

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@bkmkik.hu e-mail címen vagy a 76/501-508-as 
telefonszámon.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00739eae-20b2-492c-beef-d432a30a88cb?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec753905-2885-47ae-8a14-0bdc63bae778?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bb02b71-ab60-4d09-a613-82edfcc611e1?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33f1a569-ecf4-4cea-a769-38338b276e1b?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu

