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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 5.500 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Kiemelt ajánlataink:
KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK
Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek
Lengyel magánkézben lévő vállalat konzerv, fagyasztott, szárított gyümölcs és zöldség
szállítókat keres. A cég közvetlen termelőkkel lépne kapcsolatba, akikkel hosszú távú
partnerséget terveznek disztribúciós szolgáltatási megállapodás alapján. (BRPL20200214001)
Textilipar és ruházati termékek, divatcikkek
Saját márkával dolgozó svéd kkv megbízható európai beszállítókat keres kiváló minőségű
csipkékből, szövetekből, és dekorációkból menyasszonyi ruhákhoz és estélyi ruhákhoz. A
svéd tervező beszállítói megállapodást kötne a leendő partnerekkel. (BRSE20200213001)
A szlovák cég az Indiában gyártott termékek és anyagok importjára és értékesítésére
szakosodott, figyelembe véve az trendeket, a gyártási folyamatokat és a gyakorlati
felhasználást, miközben a magas színvonalra is hangsúlyt fektetnek. A vállalat célja, hogy az
India iránti érdeklődését az unión belüli nemzetközi együttműködések révén kiterjessze.
Disztribúciós szolgáltatások vagy gyártási megállapodás útján kötne partnerséget elsősorban
Ausztriában, Magyarországon, Romániában, Németországban, Svájcban, Spanyolországban,
Csehországban és Olaszországban működő vállalkozásokkal. (BOSK20200210001)
Orvosi, gyógyászati termékek, eszközök
Egészségügyi felszerelések kijevi disztribútora szeretné bővíteni vállalkozásának működését,
amelyhez európai gyártókkal lépne kapcsolatba. A cég nagyon rugalmas, és sokéves
tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. Az együttműködést disztribútori megállapodás
keretében képzeli el, amelynek keretében az európai gyártók termékeit értékesítené
Ukrajnában. (BRUA20191218001)

Elektromos és elektronikai termékek
Egy több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező német disztribútor portfóliójának bővítéséhez
keres új termékeket. Jelenleg az elektronikai iparra és kapcsolódó területekre koncentrál.
(BRDE20200220001)
Vegyipari, kozmetikai termékek
100%-ig természetes kozmetikumokat (szappanok, védő krémek, bőrradírok, borotválkozási
kozmetikumok) gyártó lengyel cég termelésének növelése érdekében olajok, savak,
emulgeálószerek, növényi porok, kozmetikai agyagok beszállítóját keresi. A beszállítói
megállapodás keretében az EU-ból és az Egyesült Királyságból keresi jövőbeli partnereit.
(BRPL20200228001)
Faipar, fa- és bútoripari termékek, lakberendezés
Egy lengyel cég bútorok és hangszigetelő elemek gyártására specializálódott, amelyeket
laminált faforgácslapból és természetes furnérból készítenek tevékenységalapú irodák, nyitott
terek, konferenciatermek, fogadások és személyes tárolók céljából. A társaság képessége és
kapacitása is megvan ahhoz, hogy egyéni bútorokat gyártson recepciók, kórházak és bankok
számára. A társaság disztribúciós szolgáltatási vagy kereskedelmi ügynöki megállapodás
reményében keres partnereket. (BOPL20200207004)
A Románia északnyugati régiójában található társaság, amely 2016 óta gyárt fajátékokat és
kis bútorokat, forgalmazókat vagy kereskedelmi ügynököket keres. A társaság kifejlesztett
egy saját forradalmian új terméket, moduláris babaágyat, amely 0-tól 14-18 éves korig
használható. A társaság az uniós országokból jelentkező üzleti partnerekkel forgalmazási és
kereskedelmi ügynöki megállapodást kötne. (BORO20200226001)
Egyéb
Háztartási és konyhai kiegészítőket keres termékkínálatának bővítése érdekében egy román
cég. A keresett termékek főleg rozsdamentes acél, réz vagy sárgaréz konyhai vagy háztartási
eszközök, de érdeklik a bor készítéséhez és tárolásához használt kiegészítők és eszközök is,
illetve a természetes alkoholok és az esszenciális virágolajok lepárlásához és tárolásához
használt felszerelések is. Az együttműködést kereskedelmi ügynöki vagy disztribútori
megállapodás keretében képzeli el. (BRRO20200219001)
Az Egyesült Királyság dél-nyugati részén működő innovatív, mókás, problémamegoldó,
életstílussal, lakásdekorációval, otthoni kiegészítő termékekkel és ajándékokkal foglalkozó
cég partnereket keres.
Szerteágazó kapcsolatai vannak a kiskereskedelemben a
csúcskategóriás áruházaktól kezdve a postai megrendeléseken, online és utcai árusokon át a
hagyományos ajándék kiskereskedőkkel is együttműködik. A portfóliójába tartozó termékek
disztribúcióját vállalná disztribútori vagy kereskedelmi ügynöki megállapodás keretében.
(BRUK20200211001)
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.

TECHNOLÓGIAI PARTNERKERESÉSEK
Spanyol ipari nagyvállalat technológiákat keres a városi környezet szennyezettségének
tisztítására
Egy spanyol ipari nagyvállalat, amely a vízmérnöki, szolgáltatási, építőipari és anyagok
területén tevékenykedik, a városok levegőminőségének javításán dolgozik. A cég aktívan
keresi a levegő tisztítására szolgáló technológiákat azokban a városokban, ahol magas a
levegőszennyezés indexe. A spanyol cég megoldások szolgáltatóit keresi, műszaki
együttműködési megállapodás formájában. (TRES20200207001)
Egy orosz cég technológiát keres szilárd visszanyert üzemanyag előállításához, amelyet
villamosenergia-előállításhoz használnak fel
Egy moszkvai orosz cég olyan technológia tulajdonosát keresi, amely lehetővé tenné a
települési szilárd hulladékok válogatását, a szilárd visszanyert üzemanyag előállítása
céljából, amelyet villamos energia előállítására használnak fel. A társaság érdekelt lenne a
technikai segítségnyújtással járó kereskedelmi megállapodásokban, közös vállalkozás
létrehozásában vagy licencszerződésekben. (TRRU20200208001)
H2020 ICT: Ipari partnert, Mobilhálózat Üzemeltetőt vagy 5G Rádió Hozzáférési
Hálózat (RAN) berendezés kereskedőt keresnek következő generációs alkalmazások
megalkotására és kísérleti tesztelésére
Egy északkelet-olaszországi, széleskörű telekommunikációs tapasztalattal rendelkező
rendszerintegrátor KKV ipari partnert, Mobilhálózat Üzemeltetőt vagy 5G Rádió Hozzáférési
Hálózat (RAN) berendezés kereskedőt keres. Az együttműködés célja egy hatékony kísérleti
tér létrehozása a vállalat semleges smart infrastruktúráiban annak érdekében, hogy a Horizon
2020 5G PPP felhívás keretében beadásra kerülhessen az a projekt javaslat, mely egy teljes
innovatív kísérleti létesítmény megépítését célozza. (RDIT20191008001)
[Eureka/Eurostars2] Okos ablakokhoz készülő bevonóanyagok és egyéb termékek
kifejlesztéséhez keresnek együttműködő partnereket
Egy koreai KKV együttműködő partnereket keres egy Eurostars2 projektjavaslathoz. A
projekt célja a tapadó bevonat technológia fejlesztése és az ehhez kapcsolódó nyomtatási
ipari technológia bemutatása. Így a vállalat olyan partnereket keres az Eureka és Eurostars2
projektjavaslat kutatási együttműködési egyezmény keretében történő beadására, aki az
energiahatékony építkezéssel foglalkozik. (RDKR20190708001)

