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WORLD EXPORT DEVELOPMENTFORUM (WEDF)
 
 A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) valamint az ENSZ tag-
szervezete, az International Trade Centre (ITC) nemzetközi üzlet-
embertalálkozót szervez.

Helyszín és időpont: Budapest Kongresszusi Központban
 (1123 Budapest, Jagelló utca 1-3.) 2017. október 24-25.  

Az üzleti találkozókra az alábbi szektorokból várjuk az érdeklődő 
cégeket:
•Mezőgazdasági technológiák, illetve az ehhez szorosan kapcso-
lódó kiegészítő technológiák (vízgazdálkodás, megújulóenergia)

•Mezőgazdasági termények és az ahhoz kapcsolódó szolgálta-
tások előállítói

Az üzleti találkozókon résztvevő cégek számára lehetőség nyí-
lik a fórum panelbeszélgetésein is részt venni (http://www. 
intracen.org/itc/events/world-export-development-forum/).

A rendezvényen a magyar cégek potenciális külföldi partne-
rekkel folytathatnak üzleti tárgyalásokat. A külföldi partnerek a 
magyar cégek előzetesen megadott cégprofilja alapján kerülnek 
kiválasztásra. A találkozókra előre egyeztetett időpontokban ke-
rül sor.

 Amennyiben bármilyen kérdése felmerülne a jelentkezés-
sel, vagy az  eseménnyel kapcsolatban, úgy kérjük, hogy a 
WEDF2017@tradehouse.hu e-mailcímre írjon.

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) 

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:

BRPL20170626001
Lengyel nagykereskedő, amely egyben számos kiváló minőségű 
termék (gyógynövények, fűszerek, kivonatok, szárított gyümöl-
csök, olajok és még sok más termék) kiskereskedője is, az emlí-
tett termékek beszállítására keres partnereket. A vállalat abban 
érdekelt, hogy speciális termékekkel bővítse portfólióját és azo-
kat saját címkével értékesítse. Forgalmazási szerződéskötés cél-
jából keresnek új partnereket. 

BOBE20160414001
Belga cég, amely aktívan tevékenykedik az élelmiszeriparban, új 
partnerek iránt érdeklődik. 100%-ban organikus, természetes mó-
don édesített és szárított gyümölcsöket tartalmazó zabkását forgal-
maznak, amely a legjobb opció egy egészséges reggelihez. A bio 
élelmiszerek és a sport világában mozgó forgalmazókat és viszont-
eladókat keres, hogy termékeit Belgiumon kívül is értékesítsék.  

BOES20170704001
Albacete székhelyű spanyol vállalat, amely fagyasztott és kon-
zervált magas minőségű zöldségek gyártására specializálódott, 
új külföldi partnereket keres. Széles választékukban többek kö-
zött a következők találhatóak meg: csemegekukorica, zöldbor-
só, hagyma, brokkoli, karfiol, quiona, stb. A cég kereskedelmi 
közvetítők, ügynökök és disztribútorok iránt érdeklődik, hogy 
több nemzetközi piacon is megjelenhessen.

BOBE20170109002
Brüsszeli székhelyű, belga ostyagyártó vállalat, amely kézzel, ter-
mészetes alapanyagokból készített Liége ostyákat forgalmaz, új 
partnerek iránt érdeklődik. Kelet-európai disztribútorokat keres-
nek franchise üzletük bővítésének céljából. 


