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Enterprise Europe Network
Európai üzleti partnerközvetítés

Bővíteni kívánja üzletfeleinek körét?
Kipróbálná versenyképességét külföldi piacokon?

Lépjen kapcsolatba az Enterprise Europe Network nyíregyházi irodájával, hogy üzleti ajánlata, ajánlatkérése 
díjmentesen eljuthasson a világ számos pontjára! Igény esetén on-line üzleti partnerkeresés. 

Valamennyi ajánlat, ajánlatkérés bekerül az Enterprise Europe Network hálózatába, ezáltal a világ mintegy 
60 országában, 6000 vállalkozásfejlesztési szervezet adatbázisába. További információ: 

+36-42/799-150 illetve a +36-42/799-140 telefonszámon, vagy e-mailben a primomeu@chello.hu címen.

Aktuális külföldi üzleti ajánlatok az Enterprise Europe Network üzleti partnerközvetítő rendszeréből:

GFIA Europe, Ultrech, Hollandia
2017. május 9-10
A GFIA (Global Forum for Innovations in Agriculture) első alkalommal látogat Európába 2017 májusában. Ez a fórum a világ legnagyobb 
olyan platformja, amely a fenntartható mezőgazdasági innovációk bemutatásán dolgozik. Többek között lehetőség adódik az őstermelők 
számára, hogy megtekintsék a kiállítás keretein belül azokat a termékeket, amelyek segítségükre lehetnek a termelékenység javításában. 
A holland EEN iroda 2 napos üzletember találkozót is tervez a kiállítással egy időben, ahol őstermelők, gyártók, cégek és intézmények 
akár közös együttműködési megállapodást is köthetnek.  A GFIA Europe 2017. május 9-10 között kerül megrendezésre a Proagrica 
együttműködésében Ultecht-ben, Hollandiában. További információt az esemény honlapján talál: www.gfiaeurope.com.

Üzletember-találkozók az Enterprise Europe Network szervezésében:

Az Enterprise Europe Network üzletfejlesztési szolgáltatásai közül a legsokrétűbb partnerkeresési lehetőség a nemzetközi szakmai kiállításo-
kon való megjelenés, és az ahhoz kapcsolódó üzletember-találkozókon való térítésmentes részvétel. Az előzetes regisztráció eredményeként 
a vállalkozók, valóban saját tevékenységüknek, igényeiknek megfelelő partnerekkel tárgyalhatnak, és alakíthatnak ki új üzleti kapcsolato-
kat. Az alábbi rendezvényeket ajánljuk az agrárvállalkozások figyelmébe, érdeklődése esetén várjuk szíves megkeresését elérhetőségeinken.  
(email: primomeu@chello.hu; tel: 42/799-150 vagy 42/799-140) 

MURCIA FOOD ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ 2017
2017. május 9. 
A Murcia Food üzletember találkozó 2017-ben nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre. A rendezvény keretein belül számos 
agrofood szektorban tevékenykedő cég képviselteti magát Európa különböző országaiból. Az esemény remek lehetőséget nyújt 
kétoldalú tárgyalások lebonyolítására, technológiai együttműködési megállapodások kötésére.

Lengyel kereskedelmi cég disztribútori szolgálatát ajánlja fel bio élelmiszerek gyártóinak. A vállalat kizárólag természetes, nyers alapanyagokkal 
dolgozik. Többek között bölcsődéknek, óvodáknak, iskoláknak szállít élelmiszereket. Jelenleg lengyel cégekkel állnak kapcsolatban, azonban 
készek nemzetközi szintre emelni a partnerkeresést. A következő alapanyagokkal tevékenykedő partnereket keresik: amaránt, csicseriborsó, 
hüvelyesek, puffasztott müzlik, tészták (hagyományos és gluténmentes), szárított gyümölcsök, dió- és mogyorófélék. Érdeklődése esetén, 
kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BRPL20161125001

Orosz disztribútor, amely ásványvizek forgalmazásával foglalkozik, új partnereket keres disztribútori megállapodás céljából. A cég külföldi 
termékekkel kívánja bővíteni portfólióját. A megállapodás létrejöttével a partner köteles pontos szállítmányozást biztosítani, amelynek 
köszönhetően lehetősége nyílik megjelenni az orosz piacon, illetve termékeit ott népszerűsíteni. Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a 
következő kódszámra: BRRU20170124002

Gyógygomba termesztésben és gyógygomba alapú táplálék kiegészítők gyártásában nagy tapasztalattal rendelkező szlovén cég 
disztribútorokat keres. A több, mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező cég legalább 12 különböző fajta gyógygombával foglalkozik. 
Jelenleg több EU-s piacon is jelen vannak. Ganoderma lucidum, Cordyceps, Hericium Erinaceus és más gombafajokat is termesztenek. 
Termékeiket por, kapszula, tinktúra és tea formájában forgalmazzák. Kizárólag EU-s termékek gyártásával foglalkoznak. Érdeklődése esetén, 
kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BOSI20160523001

Brit vállalat, amely főként nagy kereskedelmi áruházláncokkal áll munkakapcsolatban, különböző gyümölcslevek, szíverősítő italok, szörpök és 
vízben oldódó ízkoncentrátumok európai gyártói iránt érdeklődik. A keresett termékek rövid leírása: - 38-90 ml formátumú csomagolás; - akár 
6 liter vízben is tudjanak oldódni. Érdeklődése esetén, kérjük, hivatkozzon a következő kódszámra: BRUK20150414001


