
 
ÜZLETI AJÁNLATOK – 2020. január 

 

 

 

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 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Beszállítókat keres egy osztrák, tökmagok feldolgozásával foglalkozó vállalat, amely az egyik 

legnagyobb európai olajmalommal rendelkezik, és különféle tökmagos termékeket állít elő. A 

feldolgozásra váró tökmagot beszállító partnerek jelentkezését Szlovéniából, 

Horvátországból, Szerbiából, Magyarországról és Ukrajnából várják. (BRAT20191210001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk  

Saját márkás termékekkel foglalkozó svéd KKV, megbízható nőiruha tervezőket, varrókat 

keres Európából. Gyártási megállapodás alapján, a leendő partner varroda készítené el a 

közelgő kollekciókat: menyasszonyi- és estélyi ruhákat. (BRSE20191211001) 

 

Beszállítókat keres egy esküvői és ünnepi ruhákat gyártó ukrán cég. A társaság rendkívül 

gyorsan fejlődik és növekszik az egyediség és a megfizethető árak kombinációjának 

köszönhetően. A vállalat hosszú távú együttműködést tervez csipke és szövetek beszállítóival, 

akik rövid gyártási feltételeket, minőségi termékeket, és modern, divatos mintákat tudnak 

biztosítani. A cég beszállítói megállapodás alapján működne együtt a jelentkező partnerekkel. 

(BRUA20191210001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egészségügyi eszközöket értékesítő francia ügynök új termékeket keres, amiket Franciaország 

délnyugati részén terjesztene, nyugdíjas- és idősotthonokban, valamint ápolási és 

rehabilitációs intézményekben. Elsősorban orvosi, robottechnikai fejlesztések, és az 

idősgondozásban használható mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldások érdeklik. A 

partnerekkel kereskedelmi ügynöki megállapodást kötne. (BRFR20191204001) 

Egy az egészségügyi szektorban működő török vállalat, a gyógyászatban használatos hálók 

beszállítóit keresi. A cég a vizelet inkontinencia kezelésére keres megoldást, a fejlesztés 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e8edb13-1d09-4a9f-8307-9b908781c657
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cab51a91-fbb9-4ecc-b68c-8a860b69f164
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a792a588-5373-4f99-a39c-dddd0200cf45
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/834cea58-cfde-416e-a41b-dbeddc9ddd39


befejezéséhez szükséges a megfelelő háló megtalálása. A társaság egyfajta polipropilén és 

hipoelasztikus hálót keres, és gyártási megállapodást szorgalmaz a leendő partnerrel. 

(BRTR20191223001) 

IICCTT  

Nemzetközi logisztikai szolgáltatót keres egy a kulturális és kreatív iparágak számára készülő, 

egyedi szoftverekkel foglalkozó spanyol társaság. Az eszközök kezelésére szakosodott 

partnerrel szolgáltatási megállapodást kötnének. (BRES20191211001) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Gyártók és beszállítók jelentkezését várja egy ukrán KKV, amely festékek és ragasztók 

forgalmazására és importjára szakosodott. A társaság kereskedelmi közvetítő szolgáltatásokat 

végezne egy disztribúciós szolgáltatási megállapodás alapján. (BRUA20190306003) 

 

Gyártó partnerek jelentkezését várja egy kiváló minőségű bio kozmetikai termékeket 

forgalmazó Kanári-szigeteken működő, növekvő KKV. A cég az unióban elfogadott bio 

hajfestékeket, illóolajokat, alapanyagokat, DIY kozmetikumokat, organikus napkrémeket, 

masszázsolajokat és füstölőket keres. A gyártókkal disztribúciós megállapodást kötne. 

(BRES20191209001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Termékét értékesítené egy holland vállalat, amely állatok - például borjak - etetésére szolgáló 

automatizált gépek gyártására szakosodott. A társaság olyan vállalatokat keres, amelyek új 

termékcsalád értékesítését tervezik a mezőgazdasági szektorban. Az együttműködést 

kereskedelmi ügynöki megállapodás vagy disztribúciós szolgáltatási megállapodás keretében 

képzelik el. (BONL20190214001) 

CCssoommaaggoolláásstteecchhnniikkaa,,  ccssoommaaggoollóóggééppeekk  

Élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas, tanúsítvánnyal bíró alumíniumfóliát forgalmazó 

cégeket keres egy csomagolóanyagokat gyártó lengyel cég. A vállalat disztribúciós 

szolgáltatási megállapodásokat kötne. (BOPL20191217001) 

 

 

 

 

Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó 

referenciszámokra a partnerkeresés teljes leírásáért. 

 

Az 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.  
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TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

Egy Spanyol Technológiai Központ végfelhasználó céget keres az FTI-H2020-as 

projektjéhez, melynek célja biológiailag lebomló, komposztálható, nagy záróképességű, 

több rétegű csomagolóanyag fejlesztés 

 

Egy Spanyol Technológiai Központ a Horizon 2020-as program Fast Track to Innovation 

felhívására készít projekt javaslatot. A Központ egy non-profit szervezet, melynek missziója 

a regionális KKV-k és vállalatok versenyképességének fejlesztése. A projekt keretén belül 

egy aktív, biológiailag lebomló és komposztálható, több rétegű, snack csomagoló fólia kerül 

majd kifejlesztésre. A vállalat egy végfelhasználó partnert keres, akinek a feladata az új 

technológia valós élethelyzetekben való tesztelése lesz. (RDES20191210001) 

 

H2020 - Az additív gyártás és megrendelhető orvosi 3D-s implantátum nyomtatás 

területén tapasztalatokkal rendelkező török vállalat partnert keres egy Eurostars 

projekthez 

 

Az additív gyártásra és orvosi 3D nyomtatásra szakosodott innovatív török vállalat fókusza a 

megrendelésre készülő implantátum gyártás arc-állcsont-szájsebészeti műtétekhez. A 

megrendelésre készülő implantátumokkal lehetőség nyílik biológiailag lebomló alternatívák 

létrehozására, mely a tökéletlenségek kontrollálásánál előnyt jelent. A vállalat az Eurostars 

programra beadandó projekt javaslathoz keres partnereket. (RDTR20191129001) 

 

Az Egyesült Királyság polimer felületkezelő gyártója együttműködési partnereket keres 

új megoldások kidolgozására 

 

Egy brit polimer bevonattal foglalkozó cég, aki 40 éves tapasztalattal rendelkezik különböző 

ágazatokban, az ügyfelek igényeinek kielégítésére szolgáló felületbevonási megoldások 

kifejlesztésében, együttműködési partnerekkel kíván együttműködni. Új megoldások 

fejlesztéséhez műszaki együttműködési megállapodás alapján vagy közös vállalkozás 

formájában új és innovatív bevonatmegoldásokat kíván kidolgozni. (TRUK20200110001) 

 

Megoldások keresése az oktatásban a digitális műveltség felgyorsítására 

 

Egy holland vezető informatikai szolgáltató vállalat, innovatív kkv-kat és induló 

vállalkozásokat keres Európából, amelyek megoldásokat kínálnak a digitális műveltség, 

oktatásban történő bevezetésének felgyorsítására és javítására. A társadalmi önállóság 

érdekében a gyermekek és fiatalok digitális készségeit jelentősen javítani kell. Az 

együttműködés kutatási vagy műszaki együttműködési megállapodás keretében zajlik. Ez 

egy nyílt platformon közzétett innovációs felhívás, mely 2020. február 17-én zárul. 

(TRNL20200107001) 
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