
 
ÜZLETI AJÁNLATOK – 2020. április 

 

 

 

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 5.600 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Kereskedelmi partnereket keres egy litván gyártó, aki professzionális felhasználásra 

(mezőgazdasági termelőknek) szánt folyékony műtrágyával foglalkozik. A termékek 

mindenféle növényre alkalmazhatók. A leendő partnerekkel disztribúciós szolgáltatási 

megállapodást kötnének. (BOLT20200117001) 

TTeexxttiilliippaarr  ééss  rruuhháázzaattii  tteerrmméékkeekk,,  ddiivvaattcciikkkkeekk  

Egy belga tervező cég egyedi fenntartható karkötők gyártására keres partnereket gyártói 

megállapodás keretében. (BRBE20200327001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

A glaukóma és annak káros tényezőinek, azaz a cukorbetegség és magas vérnyomás 

kezelésére kifejlesztett egy technikai megoldást egy román cég. A javasolt innovatív eszköz 

magas felhasználási potenciállal rendelkezik orvosi területen. A román vállalkozás gyártó 

partnerekkel lépne kapcsolatba. (BRRO20200326001) 

Egy ukrán vállalkozás orvosi védőfelszerelések gyártóival venné fel a kapcsolatot. A 

védőmaszkokat, védőszemüvegeket és overálokat kórházak és gyógyszertárak számára 

értékesítené Ukrajnában. (BRUA20200211001) 

Az adalékanyag-előállítási folyamatok szakértőjeként működő olasz KKV a Covid-19 

vészhelyzetre reagálva arcvédő eszközt tervezett és prototípust is készített. A prototípusokat 

az egészségügyi szakemberek utasításait követően fejlesztették ki, majd tesztelték. A 

termékek gyártásához átlátszó, sima PET, poliészter anyagok vagy az átlátszó védőablakok és 

elasztomer higiénikus szalagokhoz hasonló anyagok beszállítóival kötnének szállítói 

megállapodást. (BRIT20200402001) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c331179e-2b09-47e5-9270-f3eedbfd6034?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8aa90b2-4ec0-477f-92d7-36ffa907f59a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35c348af-29f8-4105-9ae1-b3aa66965578?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/314f4866-50b1-49ba-b301-b6621751a305?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc84328a-d2dc-4afb-9a39-cb3a54935c29?OrgaId=hu00131


Egy ukrán cég műtéti, szimulációs és endoszkópos berendezések forgalmazását vállalná. A 

vállalat jelenleg a szolgáltatásait és az üzleti partnerkapcsolatait kínálja a külföldi partner 

termékeinek terjesztésére az ukrán piacon. A keresett potenciális partnerek innovatív 

gyógyászati termékek gyártói és nagykereskedői. A leendő partnerekkel disztribúciós 

szolgáltatási megállapodást kötnének. (BRUA20200401001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Egy kis szlovák technológiai vállalat, mérleg súlyok gyártója, cinkötvözet beszállítót keres. 

Az ötvözetnek meg kell feleljen nyomásos öntésre. A szlovák cég egyensúlyi súlyok 

gyártásához tervezi a cinkötvözet felhasználását. Az alvállalkozói együttműködést előnyben 

részesítik, a partnernek kellene az ötvözetet leszállítania. (BRSK20191217001) 

TTuurriizzmmuuss,,  vveennddééggllááttááss  

Kiváló üzleti hálózattal rendelkező helyi értékesítési ügynököket keres egy holland 

alkalmazásfejlesztő cég. Az ügynökök kapcsolatai kiterjedhetnek üzletek, szállodák, éttermek, 

múzeumok, látványosságok irányába, a cél, hogy vonzó legyen a kínai turisták számára. A 

leendő partnerek szolgáltatásokat nyújtanak azoknak az európai vállalkozásoknak, amelyek 

kapcsolatba lépnének az Európába látogató kínai turistákkal. Ezeket az igényeket a WeChat-

alkalmazásban kínálják, amely magában foglalja a fizetési szolgáltatásokat és a WeChat mini 

program szolgáltatásait. (BONL20200221003) 

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

Egy román faipari gépekkel foglalkozó disztribútor és importőr gyártókkal lépne kapcsolatba. 

A cég hosszú távú együttműködést tervez disztribútori megállapodás keretében. 

(BRRO20200326003) 

EEggyyéébb  

Lengyel cég 100% biológiailag lebomló szalma papírt kínál. A szalmák FSC (Felelős 

Erdőgazdálkodás Tanácsa) és PEFC (Páneurópai Erdő Tanúsító Tanács) tanúsított papírból 

készülnek, amely biológiailag lebomló és fenntartható forrásból származik. A szalma 

különféle méretben (átmérő 6 mm-től 12 mm-ig) és színben kapható, beleértve az egyedi 

márkanév és az egyedi csomagolás lehetőségeit is. A cég disztribúciós partnereket keres 

Európa-szerte. (BOPL20200221002) 

 

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. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62776d12-94e2-4b33-83b1-d97e1a605d2c?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3711c009-16b7-4b10-872d-c70b98747cfd?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27daba5a-e618-4d0e-9513-8a2378026cb1?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b59118af-5b57-41c8-9b55-22959a985833?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e1fab63-eaec-4e40-85c2-15997c702402?OrgaId=hu00131
mailto:eenszeged@csmkik.hu


 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

Alvállalkozót keresnek egy elektromos járművek töltőállomásával foglalkozó EIC 

Accelerator projekt javaslathoz 

 

Egy egyesült királyságbeli vállalat az EIC (Európai Innovációs Bizottság) által finanszírozott 

kiírásra készít egy projekt javaslatot, melyhez áramfejlesztőket, akkumulátor és jármű 

gyártókat keresnek közreműködésre. A projekt célja az elektromos járművek számára 

kialakított töltőállomások számának növelése Európában. Ezt úgy szeretnék elérni, hogy a 

kamionok, buszok és személyautók akkumulátorait lecserélik a nemzeti hálózat 

kialakításának elősegítése érdekében. Kutatási együttműködés és egyéb megállapodások 

keretében keresnek partnereket. (RDUK20200320001) 

 

EUROSTARS: Egy francia KKV ipari és kutató partnereket keres egy a nem 

strukturált adatok helyreállítására alkalmas, új rendszer létrehozásához 

 

Egy Eurostars projekt javaslat keretében egy mesterséges intelligencia (AI) területén aktív 

francia KKV által vezetett multinacionális konzorcium ipari és kutató partnereket keres 

Európából és Európán kívülről.  A projekt javaslat fő célja egy új számítástechnikai eszköz 

létrehozása, mely a nem strukturált grafikai adatokat (terveket, tervezeteket, stb.) képes 

strukturálni és újra feldolgozni. (RDFR20200205001) 

 

Portugál közlekedési szakértő tanácsadó cég, a járművezetők online képzésének 

szakembere, automatikus hangról hangra (videó) fordító eszközt keres 

 

Egy portugál közlekedési szakértő cég képzési programot fejlesztett ki a szállítmányozók 

járművezetőinek teljesítményük javítása érdekében. A társaság több nyelven kívánja 

elterjeszteni tanfolyamát anélkül, hogy feliratokat kellene fejlesztenie vagy a jelenlegi 

videókat szerkesztenie kellene. Partnereket keres, akik automatikus hang-hang-fordító 

eszközt tudnak biztosítani / fejleszteni. Partnerségi kapcsolatok technikai segítségnyújtással 

vagy műszaki együttműködési / kutatási megállapodásokon alapuló kereskedelmi 

megállapodás formájában jöhetnek létre. (TRPT20200224001) 

 

Egy kínai cég technikai segítséget nyújtó kereskedelmi megállapodás útján keres 

baktériumellenes technológiát, amelyet az európai piac légkondicionálóira alkalmaznak 

 

Ez egy háztartási készülékek tervezésére és gyártására szakosodott kínai vállalat, melynek fő 

termékei közé tartoznak a hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek, televíziók, 

klímaberendezések, vízmelegítők, elszívók és gáztűzhelyek stb. Jelenleg a társaság 

baktériumellenes technológiát keres az európai piac légkondicionálóira. Partnereket keres 

kereskedelmi megállapodásra technikai segítségnyújtási együttműködéssel. 

(TRCN20200317001) 

 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6efc5e89-6d21-48a3-af96-2d2b4cac2e90?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25bea8f4-d4da-4220-8224-665ed8e257bd?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a61884a0-df75-4fca-a68f-689525a9a764?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b26fb584-2182-4b6d-abd2-83c5b20ca2f1?OrgaId=hu00131

