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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.  

Adatbáziusunkban közel 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. 

 

Kiemelt ajánlataink: 

 

KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK 

EElleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Egy svéd kereskedelmi cég kertészeti gépek, kiegészítők és alkatrészek értékesítésével 

foglalkozik. Olyan termelőkkel lépne kapcsolatba, akik sáv- és jeladó vezetékeket, kábeleket 

gyártanak robot fűnyírókhoz. A svéd vállalkozás alvállalkozót keres erre az együttműködésre. 

(BRSE20191121001) 

VVeeggyyiippaarrii,,  kkoozzmmeettiikkaaii  tteerrmméékkeekk  

Nyersanyagok beszállítóját keresi egy bőrápolási és szépségápolási termékeket gyártó török 

cég. A társaság olyan partnerekkel kötne beszállítói szerződést, akik tapasztalattal bírnak a 

szépségápolás területén, illetve a leendő partnereknek ismerniük kell a cég által gyártott 

termékeket. (BRTR20191118001) 

Egy román vállalkozás nők és férfiak részére készít 100%-ban kézműves kozmetikumokat. A 

termékpalettája igen széles: krém (nappali, éjszakai, ránctalanító, borotválkozás utáni, stb), 

elixír, testvaj, bőrradír, bőrtisztító, ajakbalzsam, stb. Minden termék a cég saját receptje 

alapján készül. Nemzetközi csomagolóanyag-gyártókkal lépne kapcsolatba, akikkel gyártói 

együttműködést kötne. (BRRO20191111001) 

FFéémmiippaarrii  tteerrmméékkeekk,,  fféémmffeellddoollggoozzááss,,  ggééppiippaarr  

Egy katalitikus oldatokra szakosodott belga konzorcium különféle formájú, nem bevont fém 

monolitot/szubsztrátot keres méhsejtszerű pórusgeometriával. A terméket tesztelésre 

használják az ipari partnereiknél. A kutatócsoport az ilyen típusú fém hordozó beszállítójával 

kötne megállapodást. (BRBE20191106001) 

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

Egy romániai vállalat, amely többrétegű faablakokat, valamint fa-, PVC- és alumíniumajtókat 

gyárt, tölgyből és fenyőből készült többrétegű (laminált) fa profilok szállítóit keresi (3000 

lm/hó). A társaság beszállítói megállapodást kötne a leendő partnerekkel. 

(BRRO20191004002) 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c29aa213-32bf-4859-b42e-1fab06f107d4?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fe462bd-dc3f-4a27-b9f2-0c44835b28f5?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb2b5294-f0db-42a7-b552-700361f99dba?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7e0e97d-fea4-4fa3-986b-7ab240bc4f0a?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad887ebf-e339-40b6-bc36-e09dc1ba271f?OrgaId=hu00131


 

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarrii,,  mmeezzőőggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  

Egy francia kkv tejpótlók és fiatal állatok számára kifejlesztett táplálékkiegészítők gyártásával 

foglalkozik. Hosszú távú beszállítói együttműködést kötne borjak számára kifejlesztett tejpor, 

édes savópor és zsírosított tejpor gyártókkal. A poroknak és nyersanyagoknak meg kell 

felelniük a technikai elvárásoknak, azért, hogy ezeket beépíthessék a végső termékbe, egy 

magas teljesítményű borjú takarmányba. (BRFR20191107001) 

OOrrvvoossii,,  ggyyóóggyyáásszzaattii  tteerrmméékkeekk,,  eesszzkköözzöökk  

Egy orvosi és egészségügyi termékekkel és eszközökkel (főként traumatológia) 

disztribúciójával foglalkozó spanyol cég európai gyártókkal venné fel a kapcsolatot. 

Portfóliójának bővítése érdekében szeretne a gerincoszlop területére fókuszálni, ezért gerinc 

protézisek és az ezek felhelyezésével és kivételével összefüggő sebészeti eszközöket keres. 

(BRES20191114001) 

EEggyyéébb  

Gyártókat keres egy játékokat fejlesztő szlovén cég. A társaság olyan termékeket alakít ki, 

melyek megőrzik, illetve erősítik a demenciában szenvedő idősek, valamint a gyermekek 

kognitív-, érzékszervi-, és motoros képességeit. A szlovén cég olyan tapasztalt gyártók 

jelentkezésére számít, akik gyártási megállapodás keretében elkészítenék a kifejlesztett 

termékeket: asztali játékokat, fából készült kirakókat. (BRSI20191108001) 

Egy a nemzetközi piacon is vezető szerepet betöltő olasz vállalat, amely nyomtatványokat 

állít elő az állami hatóságok számára, partnereket keres uniós közbeszerzési eljárásokban való 

közös részvételhez. A partnerekkel vállalkozási megállapodás vagy alvállalkozói szerződés 

alapján vennének részt a tendereken. A társaság cserében támogatást nyújt a partnerek 

számára érdekes olasz tenderekben való részvételhez. (BRIT20191120001) 

Egy kolozsvári 3D modellek tervezésével és nyomtatásával foglalkozó cég rostszálak és a 3D 

nyomtatáshoz szükséges kellékek gyártóival, beszállítóival kötne hosszú távú 

együttműködést. 2018-ban kezdte meg a működését a vállalkozás és jelenleg 5 munkatárssal 

dolgoznak. A munkájuk a 2D-s rajzoktól a méretarányos építészeti 3D modellekig terjed. 

(BRRO20191024001) 

 

 

 

Online számunk esetén kattintson az ajánlatokhoz tartozó referenciszámokra a 

partnerkeresés teljes leírásáért. A ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban 

az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon, 

e-mail cím, weboldal) bővebb információ kérhető az 

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

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6968e230-7200-4cb1-9c74-22f3858d4d90?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e626f188-e179-4469-bbd6-21412fc5ef10?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db3928ca-b2d8-4693-adba-06a9ffe61bba?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ce9bd7c-fd90-4cbb-867a-3dc0dfd70a93?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fc41aa2-344a-4d18-a22e-1017a82cf17d?OrgaId=hu00131
mailto:karpatine.gabriella@bkmkik.hu


 

 

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK 

EUREKA - Intelligens Vállalati Menedzser szoftver: pénzügyi szoftverfejlesztéshez 

keresnek projekt partnereket 

A Vállalkozói központ az első Horvátországban, mely társadalmilag felelősségteljes és 

profitábilis projekteken keresztül köti össze a vállalkozásokat az innovatív technológiákkal. 

Az Intelligens Vállalati Menedzser egy pénzügyi szoftver, mellyel egyszerűen lehet jelentést 

és elemzést készíteni, valamint tervezni. A szoftver nem csupán információt biztosít, hanem 

a különböző szinteken történő döntéshozásban is segítséget nyújt a vállalatnak. Egy KKV-t 

keresnek, aki segíthet a prototípus fejlesztésben és annak tesztelésében.  

(RDDE20191126001) 

H2020 MSCA: Egy német nagyvállalat keres szakértő kutatókat a következő 

területekről: kollaboratív robotika, autonóm járművek és mesterséges intelligencia 

Egy németországi bázisú, ipari teherautók, azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, ellátási lánc 

megoldások területén működő globális vezető vállalat PhD-val rendelkező/tapasztalt 

kutatókat keres egy közös 2020-as kiírásra készülő MSCA IF Társadalom & Vállalkozói 

Panel Kutatás pályázathoz. A közösen fejlesztendő projekt a következő területek egyikére 

irányulna: kollaboratív robotika, autonóm járművek, mesterséges intelligencia. 

(RDDE20191106001) 

Új membrán desztilláló anyagok és eljárások 

Egy nemzetközi KKV egyesült királyságbeli képviselője innovatív membrán desztilláló 

anyagokat és eljárásokat keres, hogy beépíthesse azokat termékeibe. Kutatócsoportokat és 

vállalatokat is keresnek különböző szinteken, a bizonyított koncepcióktól az ellátó 

modulokig, vagy rendszerkomponensekig. Az együttműködés lehet gyártásra, szabadalomra 

vagy technológiára vonatkozó megállapodás is. A megoldás érkezhet az étel, textil vagy 

gyógyszeriparból is. (TRUK20191129001) 

 

Technológiai megoldások a szénkivonásra és felhasználásra 

Egy észak-németországi központtal rendelkező nemzetközi vállalatcsoport ipari 

megoldásokat nyújt Ázsiában és Közép-Keleten az olaj és gáz szektor vásárlói számára. 

Olyan KKV-kat, vagy kutató partnereket keresnek, akik rendelkeznek a széndioxidot hasznos 

áruvá alakító technológiai megoldásokkal. Fontos, hogy legalább labori körülmények közt 

teszteltek legyenek a megoldások; de leginkább a piachoz minél közelebb állókat 

preferálnák. Technológiai együttműködési megállapodást vagy technológiai segítséggel 

kiegészülő kereskedelmi megállapodást kínálnak. (TRDE20191028002) 

 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/24ed7b98-f974-4ea0-bf97-1963f7b41939?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa9d934f-cd70-4858-9b97-80a6321b3a0d?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8cb2a7b-e179-43c3-93ec-713da6f62c42?OrgaId=hu00131
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fd01139-f01b-4e09-b599-14c7eeba001b?OrgaId=hu00131

