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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 közel 6.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Kiemelt ajánlataink:
KERESKEDELMI PARTNERKERESÉSEK
Fémipari termékek, fémfeldolgozás, gépipar
Fémhuzal-termékek gyártására szakosodott román cég keres partnereket. A vállalat olyan
vállalkozások jelentkezésére számít, amelyek képesek szállítani számukra a szükséges
alapanyagokat.
A tervezett együttműködés gyártási megállapodásokon alapul.
(BRRO20180227001)
ICT
Egy német vállalkozás holland képviselője rugalmas irodákat és munkaállomásokat kínál. Az
egyre növekvő holland cég különböző megoldásokat kínál találkozók illetve rendezvények
szervezésére. Olyan rendszert keres, amely a tagjai számára könnyű hozzáférést biztosít az
épületekhez, illetve figyeli a legfontosabb adatokat arról, hogy kik jönnek be, kik mennek ki
onnan. Olyan céggel venné fel a kapcsolatot, amely ezt a rendszert biztosítaná számára
beszállítói együttműködés keretében. (BRNL20190830001)
Faipar, fa- és bútoripari termékek, lakberendezés
Egy szlovén cég fa- és egyéb termékek széles skáláját kínálja építéshez és asztalosipari
termékekhez (például: fa, fából készült asztal, tűzifa), valamint asztalosipari szolgáltatásokat
kínál ügyfeleinek. A társaság beszállítókat keres mindenfajta fa és egyéb, az ágazathoz
kapcsolódó termékek vonatkozásában. A leendő partnerrel disztribúciós szolgáltatási
megállapodást kötnek. (BRSI20180830001)
Egy dél-lengyelországi cég magas minőségű rattan és fűzfa bútorok kiskereskedelmével
foglalkozik. Olyan gyártókat és tervezőket keres, akik rattan, fűzfa és tengeri fűből készült
dekorációs elemeket értékesítenének Lengyelországban és az az európai piacon.
(BRPL20180530001)

Megújuló energia, energiatakarékosság, újrahasznosítás
Egy tajvani újrahasznosítással foglalkozó cég olyan partnereket keres, akik tiszta műanyag
gyantát és gumit szállítanának hozzájuk, amelyek ipari vagy fogyasztói cikkek hulladékaiból
származnak. Az együttműködést gyártói együttműködés keretében képzelik el. Mind a tajvani
mind a külföldi partnernek meg kell felelnie a szükséges export/import szabályoknak.
(BRTW20180830001)
Orvosi, gyógyászati termékek, eszközök
Táplálékkiegészítők, orvostechnikai eszközök, kozmetikumok, biocidok és általános
felhasználású termékek gyártásában vezető szerb magánvállalkozás gyártói együttműködés
megkötésére keres partnereket. A termékek receptúrája saját fejlesztésük eredménye.
(BORS20180301002)
Egyéb
Az Egyesült Királyságban több mint 25 éve dolgozó kereskedelmi ügynökség kínálja
szolgáltatásait olyan külföldi partnereknek, melyek kereskedelmi ügynökségi megállapodás
alapján új piacokra lépnek. A társaság élelmiszer-ipari termékek, növényi olajok, műtrágyák,
állati takarmányok és napenergia termékek kereskedelmére szakosodott. A cég világszerte
több mint 20 ország képviselőivel tart fenn kapcsolatot, és leendő partnereinek marketing és
értékesítési támogatást kínál. (BRUK20190812002)
Fogyasztási cikkekre élelmiszeripari termékekre szakosodott lengyel kkv illatos gyertyákkal
bővíti portfólióját. A cég jelenleg is működtet egy webáruházat. ahol ezeket a termékeket
forgalmazza. A társaság disztribúciós szolgáltatási megállapodást kötne az illatos gyertyák
gyártóival. (BRPL20180910001)
Világszerte árusító spanyol fapellet-kereskedő disztribúciós megállapodásokat kötne EnPlus
tanúsítvánnyal rendelkező pelletgyártókkal, elsősorban Európa területéről. A cég kontinensszerte árusít különböző termékcsaládok keretében, egyebek mellett kazánokat és háziállatalmot is. (BRES20180801001)
Több mint 30 éves nyomdaipari tapasztalattal rendelkező cég szolgáltatási vagy kereskedelmi
ügynöki megállapodást kötne külföldi cégekkel. Az általa gyártott termékek: címkék,
dobozok, puha és keménykötésű könyvek, noteszek, fűzött füzetek, naptárak és táskák. Helyi
és nemzetközi piacokon is jelen van árucikkeivel. Elsősorban a dobozcímkék, puhakötésű
könyvek és magzsákok értékesítésére keresi partnereit. (BORS20190411001)

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
H2020 LC-MG-1-13-2020: A távolsági hajózás dekarbonizációja
Egy egyesült királyságbeli vállalkozás és tiszta óceánért dolgozó alapítvány a H2020-as
kiírásra való jelentkezés érdekében konzorciumot alakított ki. A kiírás célja a távolsági
hajózás dekarbonizációja, új nap- és szélerőművek megtervezésével, megépítésével és
elindításával. A konzorciumhoz való kutatási együttműködési megállapodáson keresztüli
csatlakozáshoz széles körben keresnek partnereket: napelemekkel, szélturbinákkal és
navigációs rendszerekkel foglalkozó szakértőket, valamint hajóépítőket mint végső
felhasználókat (utasszállítók, teherhajók, tankhajók vagy sétahajók). (RDUK20190816001)
H2020 ICT-54-2020 - Blokklánc nyilvántartás fejlesztőket és biometriai vállalkozásokat
keresnek, hogy csatlakozzanak egy pályázathoz, melynek célja az eredeti reptéri
terminálokon megtalálható "biztonsági kapuk" kapacitásainak megalkotása
Egy egyesült királyságbeli vállalkozás és kutató további konzorcium partnereket keres a
H2020-as kiírásra való jelentkezéshez. A kiírás célja átfogó, új digitális átalakítási paradigma
kifejlesztése a légitársaságok utasai és az operatív stakeholderek számára, lehetővé téve az
eredeti terminálokon található "biztonsági kapuk" kapacitásainak kihasználását. A
konzorciumhoz való kutatási együttműködési megállapodáson keresztüli csatlakozáshoz IKT
vállalatokat/egyetemeket keresnek, akik szemléltetni tudják a komplex, innovatívan integrált
software megoldásokat Blokkláncot és AI-t alkalmazva, valamint Iris biometriai vállalatokat
az eljárás közös kifejlesztésére. (RDUK20190830001)
Fast Track to Innovation: spanyol biotechnológiai vállalat keres egy kutató vállalatot,
egy big data vállalatot és egy big pharma vállalatot, hogy kifejlesszék a személyre
szabott rák terápiás kutatást
Egy spanyol biotechnológiai vállalat projekttervet készít a Fast Track to Innovation kiírásra.
A vállalat olyan megoldások megtervezésére és kifejlesztésére van specializálódva, melyek
alapja az in vivo zebrahal vizsgálat és három különböző partnert keresnek kutatási
együttműködési megállapodásra: egy genom kutató vállalatot, egy big data vállalatot és egy
big pharma vállalatot. A keresett partnereknek ki kell tölteniük a szükséges ütemtervet, mely
szükséges ahhoz, hogy ellássák az egészségügyi piacot egy újszerű in vivo platformmal a rák
kezelésére. (RDES20190819001)
Egy rugalmas, vékony filmrétegű napelemes modulokat kínáló brüsszeli kkv olyan
vállalkozást keres, amely indukciós / lézeres technológiát tud biztosítani a vezeték
nélküli napelemes modulok fejlesztéséhez.
A brüsszeli székhelyű kkv egy vezeték nélküli napelem fejlesztésével szeretné kibővíteni
tevékenységét. Kutatási együttműködési megállapodást kíván kötni egy technológiai
partnerrel, aki lézer- vagy indukciós technológiákat kínál. A technológia integrálható a
napelemes modulok cella részébe a fotovoltaikus technológia elektromos részének
működtetésére. (TRBE20190724001)

