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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 6.500 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

A forgalmazásban is érdekelt, a kohászati ágazatban működő, fémtermékek gyártására 

szakosodott horvátországi vállalat keres partnereket. A cég értékesítési szolgáltatási 

megállapodást és kereskedelmi közvetítői szolgáltatásokat kínál az érdeklődő vállalkozások 

számára. (BRHR20190426001) 

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

Egy francia, parketta gyártásával foglalkozó KKV olyan tűzálló oldatot keres, amit a fa, ipari 

gyártási megmunkálása idején lehet beépíteni. A piacon elérhető, és teljes mértékben 

kifejlesztett termékre vonatkozóan beszállítói megállapodást kötnének. (BRFR20190502001) 

Egy erdélyi cég különböző típusú üvegházakat, hőkezelt-, vagy WPC fa teraszokat, 

teraszbútorokat, cipzáras árnyékoló rendszereket, kerti lugasokat importál, tervez és telepít 

lakó- és nem lakóépületekre. A romániai vállalat a partnerek portfóliójának bővítése 

érdekében új nemzetközi gyártókat vagy forgalmazókat keres a fent említett termékek 

köréből. (BRRO20190401001) 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Szlovén húsipari termékek termelése és értékesítésével foglalkozó nagykereskedő új 

beszállítókat keres. Az EU-ból keres érett marhahús (idősebb korú) beszállítót, aki szívesen 

nyitna a szlovén piac felé, és nyitott a kereskedelmi ügynöki megállapodás aláírására. 

(BRSI20190401001) 

Egy fiatal német koi ponty eledel (legújabb tudományos eredmények alapján) gyártó 

csomagolóanyag gyártásra partnereket keres. A termékek csomagolása a 1,5 kilóstól a 12,5 

kilósig terjed, amelyek kis külön csomagolt kis, közepes vagy nagy kiszereléseket 

tartalmaznak). Olyan alvállalkozó, gyártó vagy kiszervezett partnereket keres, akik vállalnák 

a 1,5-12,5 kilós termékek csomagolásának előállítását. (BRDE20190409002) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aacf5781-7d0d-4234-934a-d0eb9b925613?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c6db556-74b6-49c4-85ef-e5caf01cc7fc?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f191cc38-18c7-48fe-8de3-d8e598500f09?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7cebcf10-b627-479f-aeed-b4eb06236694?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/71bdc4e1-3315-4c3b-96b4-4543688e1b9b?OrgaId=hu00131


ÉÉppííttőőiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  sszzoollggáállttaattáássookk  

Egy újonnan alapított, házak építésére, egyéb építési munkákra, és kapcsolódó 

kiskereskedelmi üzletekre összpontosító cég arra törekszik, hogy beszállítói/forgalmazói 

megállapodást kössön az építkezéseken használt és a szlovák piacon értékesített ablakok, 

belső és külső ajtók gyártóival. A vállalat az építőipar olyan innovatív termékei iránt is 

érdekelődik, amelyek még nem képviseltetik magukat a szlovák piacon. 

(BRSK20190429001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk  

Egy román kézzel szőtt háztartási textíliákat gyártó cég gyártó partnert keres. A következő 

pamutból és kenderből készült termékeket állítja elő: terítő, függöny, ágytakaró, párnahuzat. 

Olyan partnereket keres a román vállalkozás, akik kiváló minőségű kenderszövésre alkalmas 

fonalat állítanak elő. (BRRO20190408001) 

EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Az intelligens otthoni vezeték nélküli és vezetékes készülékek és eszközök telepítésére és 

támogatására szakosodott bolgár cég a Z-hullám, és azzal kompatibilis eszközök és 

vezérlőkártyák új beszállítóit keresi. A cég jelenleg az intelligens mérlegekre és tükrökre, 

valamint az intelligens biztonsági eszközökre fókuszál. A vállalkozás a leendő partnerekkel 

forgalmazási megállapodásokat kötne. (BRBG20190503001) 

EEggyyéébb  

2010 óta működő angol kereskedő feltalált egy olyan társasjátékot, amely egy innovatív 

módszerrel elősegíti az iskolások pénzkezelési és numerikus készségeinek fejlesztését. Az 

angol cég olyan gyártó partnert keres, aki meg tudna felelni a keresletnek. A játékot jelenleg 

webshopokon és a cég honlapján keresztül értékesítik. Gyártói megállapodást kötne jövőbeli 

partnereivel. (BRUK20190222002) 

Egy osztrák vállalkozás két ügyvezetője értékesítési tapasztalatát és kiskereskedelmi hálózatát 

kínálja európai kkv-k számára, akik az osztrák és német piacra szeretnének bejutni. A 

következő portfólióval foglalkoznak: állateledelek, kiegészítők és ékszerek, organikus 

háztartási és baba termékek. Az együttműködést úgy képzelik el a jövőbeli partnerükkel, hogy 

ők lennének az adott cég kizárólagos kereskedelmi ügynökei az osztrák és német piacot 

tekintve. (BRAT20190409001) 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/809f9dda-b11b-4b99-aea9-71c19518ce03?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a038187-27ee-4f0d-b285-469f97df085b?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b284b764-d846-43fa-82d5-d80e3943ca8a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f6c45fa-6daf-460c-b437-3858bec9c249?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7a4fd96-ef2c-4343-b4e3-355c4526ec31?OrgaId=hu00131


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

 

Francia vállalat ipari céget / kutatóközpontot keres LED-es technológiák fejlesztésére, 

Eurostars projekt keretében 

 

Partnereket keres egy francia, LED-es technológiák szakértőjeként működő cég, amely 

koordinátorként egy Eurostrars projekt előkészítésében is részt vesz. A projekt célja 

kifejleszteni és gyártani egy új, innovatív megjelenítési technológiát, ami alacsony gyártási 

költségek mellett jobb teljesítményt nyújt. Kutatási együttműködési megállapodást kötnének 

egy ipari partnerrel, vagy kutatóközponttal, amely a komponenskiválasztás és 

helymeghatározás, illetve a microLed technológia szakértője. (RDFR20190415001) 

 

Állapot alapú karbantartási és ködszámítási technológiák 

 

Osztrák cégek olyan megoldást keresnek, amely egy-egy eszköz állapotának figyelemmel 

követése érdekében képes kiszűrni és rögzíteni a lényeges információkat.  A lehetséges 

partnerek az adatok feldolgozásához megoldásokat kínálnak a karbantartási és / vagy 

ködszámítási technológiák vonatkozásában. A cégek új technológiákat keresnek technológiai 

együttműködési megállapodás vagy kereskedelmi megállapodás keretében. 

(TRAT20190418003) 

 

Anyagállapotok mérésére keresnek megoldást 

 

Egy osztrák cég olyan technikai megoldást keres, amely extrém környezeti feltételek mellett 

is tudja mérni az anyagok állapotát. A szenzor technológiától a képalkotó analízis is szóba 

jön, de a megoldásnak kis méretűnek kell lennie, és a vezeték nélküli adatátvitel 

követelményének kell megfelelnie. Startupok jelentkezését várják, akikkel közösen 

fejlesztenék ki a technológiát, amit technikai vagy technikai támogatással kiegészített 

kereskedelmi megállapodás keretében képzelnek el.(TRAT20190418002) 

 

Katari acélelemeket gyártó cég üreges beton falazatblokkokat gyártó céget keres 

 

A katari cég a legnagyobb tartály előállító az országban: üzemanyag, kémiai tartályok. 

Kifejlesztettek egy módszert az üreges beton falazatelemek gyártására, és ehhez keresnek 

olyan partnert, aki technikai megállapodás keretében kiegészítené a gyártói kapacitásukat. 

(TRQA20190423001) 

 

 

 
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-es 

telefonszámon.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e741997-1392-4461-9abf-895280dd2fc9?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7aeb7ee-21d9-46af-afcf-0aeb9922f2e5?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40066cf4-53b5-4dd0-ade2-390aa5f7ac6a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/67c0ed8a-77a5-4362-8a53-e65d2109cfd9?OrgaId=hu00131

