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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 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

 

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

Ukrán interior lápákkal és bútorokkal foglalkozó disztribútor gyártókkal venné fel a 

kapcsolatot. A következő termékeket keresi: bútorok (karosszék, szék, zsámoly, bárszék, 

asztal, kávézóasztal, étkezőasztal, konzolasztal, puff, kanapé), világító berendezések 

(függőlámpa, fali lámpa, mennyezeti világítás, padlóvilágítás), dekoráció (díszpárnák, 

tapéták) amelyeket Ukrajnában értékesítene. Disztribútori megállapodást kötne jövőbeli 

partnereivel. (BRUA20180904001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egy egyesült királysági cég széles skálájú orvosi diagnosztikai reagenseket, tesztkészleteket, 

EIA teszteket, gyorsteszteket, injekciós palackokat, pipettákat stb. forgalmazó cég 

disztribútori megállapodást kötne jövőbeli partnereivel. A vállalkozásnak kiterjedt marketing, 

gyártási, csomagolási és disztribúciós tapasztalata van több mint 100 országban. 

(BRUK20181011001) 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Növényekkel és virágok értékesítésével foglalkozó román kis- és nagykereskedő új üzleti 

partnereket keres, akik vágott virág és növénytermesztéssel foglalkoznak. Disztribútori 

együttműködés kötésében érdekelt. (BRRO20181009001) 

Román virág és növény kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó cég üzleti partnereket keres, 

akik virág kiegészítőket gyártanak. Disztribútori együttműködés formájában képzeli el a 

szerződéskötést.(BRRO20181010001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d657dbeb-37c3-4e32-9fa4-5029aa49c755?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb0323df-6808-4408-b78e-062dee9cb441?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43c91e9b-e770-4b69-a776-f084df44e579?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59404a68-707a-45c9-9efc-bb3ab38c43b0?OrgaId=hu00131


 

IICCTT  

Német IT tanácsadó cég CE kompatibilis műszaki szolgáltatást nyújtana gyártó és exportáló 

cégeknek, akik szeretnék fejleszteni és értékesíteni a termékeiket Európában és azon belül 

Németországra fókuszálva. Amennyiben nem felel meg egy cég az elvárásoknak, akkor 

nagyon költséges lehet a megfizetendő büntetések miatt, vagy vásárlói panaszokhoz is 

vezethet. Szolgáltatói együttműködés keretében keresi potenciális partnereit. 

(BODE20180903001) 

CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk  

Gyorsan növekvő írországi online kiskereskedelmi cég új, költséghatékony és környezetbarát 

csomagolóanyagok gyártóival venné fel a kapcsolatot. (BRIE20180711001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Lengyel ipari és külső LED megvilágításokra specializálódott elektronikai berendezéseket 

előállító kisvállalkozás gyártói együttműködés keretében partnereket keres. Lámpákhoz 

használatos alumínium hűtőborda gyártóival kötne hosszú távú megállapodást. 

(BRPL20181019001) 

MMűűaannyyaaggiippaarr,,  mműűaannyyaagg--ffeellddoollggoozzááss  

3D nyomtatásban jártas román vállalkozás új nemzetközi partnereket keres, akik a szükséges 

nyersanyagokat biztosítanák számára. Disztribútori együttműködés formájában képzeli el az 

együttműködést. (BRRO20180926001) 

EEggyyéébb  

Beépíthető sütők, főzőlapok, kémények, kemencék és további kereskedelmi hűtő és 

fűtőberendezések török gyártója disztribútori vagy franchise megállapodást írna alá 

potenciális partnereivel. A termékek nagyon keresettek szerte a világon, különböző 

előírásoknak megfelelően készülnek, az egyes országok (kultúrák) számára szabva. 

(BOTR20171002001) 

Fűnyírók, láncfűrészek, versenyjárművek, hajók stb. számára speciális üzemanyagok 

előállításával és palackozásával foglalkozó német vállalkozás gyártói kapacitását ajánlaná fel, 

és disztribútori együttműködés kötésére is nyitott. A cég saját recept alapján állítja elő az 

üzemanyagokat, de nyitott az egyéni igényeknek megfelelő gyártásra is. Az előállított alkilát 

benzin egy speciális üzemanyag, amely egészségesebb és környezetbarátabb alternatívát 

jelent a benzol alapú karburátor üzemanyagokkal szemben. (BODE20180912001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca1ae4fe-853c-49a4-8da7-7447997fc16d?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59559dd7-5b20-4506-87af-212b5012958a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43e09e9a-488a-4d95-b477-d674f7819143?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65a9b954-00af-4cf3-969c-c72113513833?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/281f2b09-1528-4cf2-b6d5-6c0b4315d8a2?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/048e746f-b9b8-4779-9d8a-43cc668b8653?OrgaId=hu00131


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

Litván kkv új alacsony zajszintű felvonó motor technológiát keres 

 

Lifttechnológiára specializálódott litván kkv új partnereket keres, akik új piacokra juttatnák 

el az új szolgáltatásait. Jelenleg lassú és gyors felvonókhoz keres új generációs 

technológiákat. Technológiai támogatású kereskedelmi megállapodást kötne, vagy közös 

vállalkozási szerződés aláírására is nyitott. (TRLT20181016001) 

 

Bel- és kültéri feliratokra szakosodott szerb cég LED 3D feliratok területén keres 

technológiai partnert 

 

Kül- és beltéri feliratok tervezésével, gyártásával foglalkozó szerb cég új partnereket keres. 

A feliratok és promóciós eszközök területén aktív vállalkozás elsősorban know-how illetve 

technológiai transzfer dimenziójában képzeli el az együttműködést. A potenciális partnernek 

a 3D LED feliratok technológiáját kellene bevezetnie: a kötelező személyi potenciál 

ajánlásától kezdve, a gyártáshoz szükséges felszereléseken át az első termékek legyártásának 

felügyeletéig. (TRRS20181016001) 

 

Városi okos aknafedelekhez keres felhőalapú (IoT) megfigyelő rendszert egy kínai cég 
 

Okos aknafedőket gyártó kínai cég keres felhőalapú megfigyelő rendszert. Az 

együttműködést kutatói vagy technológiai megállapodás keretében képzeli el. 3 szempontnak 

kell megfelelnie a technológiának: - okos vezeték nélküli szenzor fejlesztése az 

aknafedőkhöz - speciális akkumulátor fejlesztése az okos aknafedőkhöz - kommunikációs 

hálózat és IoT fejlesztése az okos aknafedőkhöz. (TRCN20181019005) 

 

Vizeletkezelési technológiát keres egy kínai cég 

 

Egy kínai vállalat vízmentes ökológiai toaletteket tervez, gyárt és értékesít. A módszer az 

elektrokémiai és a biológiai kezelést egyesíti, mint például az anaerob fermentációs, a 

mikroalgás, illetve a növények segítségével történő tisztítás kombinálása, a vizelet-

feldolgozás költséghatékonyabbá tételére és hatékonyságának növelésére. Az együttműködés 

típusa lehet technikai, vagy kereskedelmi megállapodás technikai segítségnyújtással. 

(TRCN20161107001) 

 

 
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 78/501-508-as 

telefonszámon.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/627264e3-ad73-42d4-8dfb-2383245a0ef0?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9581f3c8-8167-4888-be1d-5532a1346ad6?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/38bd16a4-8a7c-422b-a24d-534216665653?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d2abf3d7-213e-415d-a7ec-f1abe673dfc3?OrgaId=hu00131

