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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
Fémipari termékek, fémfeldolgozás, gépipar
Rozsdamentes anyagok területén (rozsdamentes acéllemezek, rozsdamentes acélcsövek,
rozsdamentes acél rudak, szerelvények és egyéb rozsdamentes acél kiegészítők) működő
romániai cég rozsdamentes anyagok széles skáláját kínálja, amelyek számos iparágban
alkalmazhatók: vegyipar, textilipar, élelmiszeripar, írószerek, illetve generátorok. A cég
professzionális lézervágási és feldolgozási szolgáltatásokat is nyújt. A román cég alvállalkozó
szerepet vállalna az együttműködésben. (BORO20190206001)
Orvosi, gyógyászati termékek, eszközök
Egy innovatív francia vállalkozás magas minőségű orvosi bevonatokat tervez és gyárt,
amelyeket plazma spray technológiával készít el. Az orvosi implantátumokat bevonják, teljes
bevonási rendszereket valósítanak meg, és spray-bevonatokat fejlesztenek ki orvosi
alkalmazásra. Az új nemzetközi piacok eléréséhez világszerte kereskedelmi ügynöki és
forgalmazási megállapodásokat keresnek. (BOFR20180806001)
Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek
Az élelmiszeriparban tevékenykedő, és a fűszerek és fűszerkeverékek gyártására szakosodott
német KKV fűszereket és fűszernövényeket keres. A kiváló minőségű, és bio-tanúsítvánnyal
rendelkező
termékeket
kínáló
cégekkel
gyártási
megállapodást
kötnének.
(BRDE20190206002)
Egy cseh cég embereknek és háziállatoknak gyárt felhasználóbarát táplálék-kiegészítőket,
amelyeket tudományos vizsgálatokkal is alátámaszt. A vállalat saját kutatás-fejlesztési
tevékenységet folytat, és minősített, magas színvonalú termelési létesítményekkel
rendelkezik, amelyek harmadik felek számára szerződéses gyártásra is rendelkezésre állnak.
A gyártott étrend-kiegészítőket, tabletták, porok vagy tasakok formájában is el tudják
készíteni. Gyártói vagy alvállalkozói tevékenységet kínálnak olyan partnereknek, akik
megbízható gyártót keresnek. (BOCZ20190222003)

Tapasztalt román mezőgazdasági farmerek csoportja 10 éve aktív az agro-food szektorban.
Ökológiai és tradicionális mezőgazdasággal foglalkoznak tudatos környezeti alapelveknek
megfelelően. Nemzetközi partnerekkel (startupokkal, kkv-kkel nagyvállalatokkal, K+F
intézetekkel, egyetemekkel, illetve nem kormányzati szervezetekkel) venné fel a kapcsolatot,
akik aktívak a területen, és nyitottak közös projektek fejlesztésére, amelyet szolgáltatási
együttműködés keretében valósítanának meg. (BORO20190129001)
Csomagolástechnika, csomagológépek
Partnereket keres egy Lengyelország délkeleti részén működő, 1988-ban alakult cég. A
vállalat legfontosabb tevékenysége papír kellékek és karton csomagolás gyártása. A
dokumentumok hosszú távú megőrzésére szolgáló, kiváló minőségű, ISO minősítésű
savmentes papírdobozok lengyel gyártója forgalmazási szolgáltatási megállapodást és / vagy
kereskedelmi ügynöki megállapodást kötne. (BOPL20190201002)
Elektromos és elektronikai termékek
Az Egyesült Királyságban működő különböző márkájú és típusú kerékpárok értékesítésével és
forgalmazásával foglalkozó cég keres partnereket. Gyártási megállapodás alapján olyan
vállalkozásokra számítanak, amelyek az Egyesült Királyságban értékesítenék elektromos
kerékpárjaikat. Elsősorban Közép- és Kelet-Európában, valamint Kis-Ázsiában tevékenykedő
cégekre számítanak. A cég független eladók kiterjedt hálózatával, így jelentős potenciállal
rendelkezik. (BRUK20190222001)
ICT
Holland üzleti fejlesztési cég innovatív informatikai gyártókat keres, akik új piacok felé
terjeszkednének. A vállalat megfelelő partnerek hálózatát kínálja az informatikai gyártók
gyors növekedése érdekében, az értékesítés bővítésével és a márkaismertség kiépítésével. A
holland vállalat kereskedelmi ügynökségként, vagy disztribúciós szolgáltatási szerződések
alapján felgyorsítja az új termékek piacra kerülését. (BRNL20190109001)
Logisztika, raktározás
Az olomouci régióban működő cseh cég, ami a tárolás és a kereskedelem területén
tevékenykedik, a cseh piacon képviseleti partnereket keres. A vállalat olyan termékekre
számít, amelyeket kereskedelmi vagy terjesztési megállapodás alapján forgalmazhat. A cseh
partner biztosítja a termék tárolását és forgalmazását, a termék értékesítését, és a külföldi
partner üzleti képviseletét a cseh piacon. (BRCZ20190131001)
Textilipar és ruházati termékek, divatcikkek
Kézzel készített bőráruk gyártására specializálódott román vállalkozás pénztárcákat,
notebookok tartókat, kistáskákat és szemüvegdobozokat készít. A vállalat bővítené jelenlegi
ügyfélportfólióját, ezért új nemzetközi üzleti partnereket keres, akik forgalmazási
együttműködést kötnének a román vállalkozással. (BORO20190206003)

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK
EUREKA: Méhkaptár érzékelő a kolónia összeomlásának kockázatát előrjelző
technolgóia
Egy török cég az EUREKA projekt keretében új technológiát fejlesztene, amely minden
méhkaptárt képes ellenőrizni távolról is, amelyet egy okostelefon applikáció tesz lehetővé. A
cég jelenleg már együtt dolgozik egy török egyetemmel. Olyan partnereket keresnek, akik
felhőalapú rendszert fejlesztenének IoT és IOS alkalmazásokhoz illetve Andrioid telefonos
applikációkhoz. Egy másik partnert is keresnek a méhatka alternatív kezelésére.
(RDTR20190121001)
Egyesült Királysági startup szoftverfejlesztő partnert keres UI, UX, AI és ML
tapasztalattal, aki közösségi média és kommunikáció, valamint költségközpont
menedzsment platformot készítene.
Egyesült Királysági startup közösségi platformot fejleszt, amely lehetővé teszi a specifikus
szakterületek számára, hogy csatlakozzanak, megosszák a munkalehetőségeket, a költségeket
stb. mesterséges intelligencia és gépi tanulás felhasználásával. Ennek köszönhetően az eddigi
rendszerekben lévő adatokat összegyűjthetik egy rendszerbe, optimalizálhatják őket, így
megszűnhet a személyzet hiánya. Olyan partnereket keresnek, akik jártasak az AI, ML
területén a szoftverfejlesztésben, és nyitottak lennének egy prototípus elkészítésére
szolgáltatási megállapodás keretében. (TRUK20181106001)
Vas- és színesfémekhez keres válogató berendezésekbe integrált érzékelő alapú
megoldásokat egy spanyol cég
Partnereket keres érzékelő alapú hulladékgyűjtő berendezéseket fejlesztő és gyártó spanyol
cég. Olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek a vas- és színesfémek észlelésének
induktív érzékelő megoldásain dolgoznak, amelyet a cég az általa gyártott válogató
robotokba integrál. A közös munkát technikai együttműködési megállapodás, vagy technikai
segítségnyújtással kiegészített kereskedelmi megállapodás keretében képzelik el.
(TRES20190205001)
Spanyol cég a vállalkozások láthatóságát segítő robottechnológiát kínál
Robottechnikai tudását ajánlja egy a robotika területén információs és kommunikációs
technológiákkal foglalkozó spanyol technológiai központ. Olyan vállalatokat keresnek, akik
különösen a különböző eseményeken robot használatával szeretnék növelni láthatóságukat.
Szolgáltatási megállapodás keretében dolgoznának együtt bármilyen ágazatban tevékenykedő
vállalkozással, de kutatási együttműködési megállapodást is kötnének a robotika területén.
(TOES20171213003)
Online számunk esetén kattintson az üzleti
referenciszámokra a partnerkeresés teljes leírásáért.
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A fenti ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon, email cím, weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az
karpatine.gabriella@bkmkik.hu e-mail címen vagy a 76/501-508-as
telefonszámon.

