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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
Az autóalkatrészek és tartozékok nagy- és kiskereskedelmével foglalkozó lengyel cég külföldi
gyártókat és forgalmazókat keres mindenféle autóalkatrészhez és tartozékhoz. A vállalkozás
forgalmazási megállapodást kötne az érdeklődő partnerekkel, akik a lengyel piacon növelnék
termékeik értékesítését. (BRPL20190606001)
Több mint tíz éves tapasztalattal és modern gyárparkkal rendelkező ukrán gyártó cég
építőipari disztribútorokat keres Európából. A gyártott termékek: alumínium építmények,
ablakok, ajtók, függönyfalak, csúszó rendszerek. (BOUA20190408001)
ICT
Kiterjesztett valósággal foglalkozó londoni cég kereskedelmi partnereket keres Európában és
azon kívül az alkalmazás kipróbálására egy kereskedelmi ügynöki megállapodás keretében. A
vállalkozás életnagyságú emberi hologramokra specializálódott, amelyet egy okostelefon
alkalmazás segítségével valósít meg. Ez az interaktív technológia lehetővé teszi a cégek és a
nagyközönség számára, hogy történeteket mutassanak be, illetve a divatvilág és személyes
kommunikáció megkönnyítésére is alkalmas. (BOUK20190606001)
Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek
Jó minőségű söröket gyártó lengyel cég ügynököket vagy disztribútorokat keres termékei
exportjához. Termékeit csak természetes összetevőkből készíti: maláta, komló, élesztő és víz.
(BOPL20190604001
Egy bolgár konzervgyártó új piacokra lépbe be kereskedelmi ügynökök segítségével. A főként
marinált konzervekre specializálódott vállalkozás több, mint 15 éve működik Bulgáriában.
(BOBG20190606002))

Elektromos és elektronikai termékek
A kereslet növekedésének köszönhetően egy elismert német specialista az Európai Unión
belül alvállalkozót vagy kapcsolóberendezések-, valamint mérési- és vezérlőelemek gyártóját
keresi. (BRDE20190606001)
Egyéb
Egy német cég kiváló minőségű csúszásgátló rendszert fejlesztett ki. A vállalat csúszásgátló
spray-ket gyárt, amik alkalmasak a fürdőszobák és fürdőkádak, valamint a padló és a
lépcsőfokok csúszásmentesítésére. A cég országonként értékesítené a disztribúciós jogokat,
beleértve az árukat, közös vállalati megállapodások és beszerzési megállapodások
formájában. (BODE20190529001)
Egy cseh kisvállalkozás kifejlesztett egy nagy hatékonyságú légtisztítót, amely otthoni, irodai
és szállodai használatra is alkalmas. A szabadalmaztatott légtisztító innovatív technológián
alapul, amely háromféle szűrőt kombinál. A cég forgalmazókat keres, és disztribúciós
megállapodásokat kötne. (BOCZ20190529002)
Partnereket keres egy francia technológiai vállalat, amely innovatív fűtési és hűtési rendszert
fejlesztett ki. A szolgáltatás különböző változatai megfelelőek szolgáltatási épületekhez, vízi
központokhoz, gyógyfürdőkhöz és gyógyszerészeti laboratóriumokhoz. A vállalat
forgalmazási megállapodásokat és/vagy licencszerződéseket kötne európai érdeklődőkkel.
(BOFR20190516001)
Egy szlovén magas minőségű oktatásra specializálódott mikrovállalkozás értékesítené a
védjegyét a teljes oktatóanyaggal. A kereskedelmi hálózata dinamikusan növekszik. Az
ajánlat számos kézzel készült játékot, tanulási eszközt tartalmaz, amely óvódások és iskolások
fejlesztésére szolgál. (BOSI20190528001)

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK
COS-ENTRECOMP-2018-3-01: egy regionális intézményi partnerség hasonló európai
partnereket keres, hogy támogassa a vállalkozói kompetencia keretrendszer
megvalósítását
Az IKT-ipari szövetség és egy dél-olaszországi regionális intézmény partnersége a COSENTRECOMP-2018-3-01-es felhívás kidolgozásán dolgozik, hogy támogassa az
együttműködő közösség létrehozását a vállalkozói készségek előmozdítása érdekében a
Vállalkozói kompetencia keretrendszer alapján. Más hasonló regionális / nemzeti
partnerségeket keresnek a társadalmi-gazdasági sokféleség és a felhívás földrajzi területének
kiterjesztése érdekében. (RDIT20190528001)
24 órás napelemes villamos energia hagyományos elemek nélkül
Innovatív anyagok területén aktív dél-németországi vállalkozás kutatási vagy technológiai
együttműködést kötne partnereivel. 8 év alatt kifejlesztett egy olyan napelemes rendszert,
amely fotovoltaikus és termikus elemekből áll. A rendszer nappal és éjjel is képes előállítani
az elektromos áramot, és olyan területeken is alkalmazható, ahol nincs kiépített elektromos
hálózat. (TODE20180605002)
Nyírócsatlakozási (shear connection) keménység a fa-beton padlószerkezetekben
Egy cseh egyetem kifejlesztett egy újfajta fa-beton összetett struktúrát. Ez a fajta szerkezeti
elrendezés lehetővé teszi a kompozit rendszer terhelhetőségének és keménységének
többszörösen magasabb paramétereit, míg a felhasznált anyag mennyisége jelentősen
csökkenthető. Az egyetem olyan építőipari vállalkozásokat keres, amelyek érdeklődnek a
technológia iránt és szívesen alkalmaznék saját üzleti tevékenységükben. Az együttműködést
műszaki segítséggel összekapcsolt licencszerződés vagy kereskedelmi ügynöki megállapodás
formájában képzelik el. (TOCZ20171129002)
Egy olasz cég lézer technológiát keres speciális lencseszűrők vágására
Egy dinamikus olasz kisvállalkozás egy piaci rést szolgál ki vezetőként: építészeti fény
projektorok és speciális lencse szűrők (az úgynevezett "gobok") területén vezető. A
technológia segítségével beltéri és kültéri dekorációt biztosíthatnak rendezvényekre vagy
márka promóciókhoz. Olyan lézer alapú technológiát keresnek, amely segítségével a
lézervágás precizitása növelhető, és gyorsabban vághatók ezek a szín lencsék.
(TRIT20190228001)

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 a
karpatine.gabriella@bkmkik.hu e-mail címen vagy a 76/501-508-as
telefonszámon.

