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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:

BRUK20170213001 
Egyesült Királyságban működő cég öntödéket, olvasztó készülékeket keres forraszanyag ötvözetek és kemény acélhuzal elő-
állításához gyártási megállapodás keretében. A vállalat olyan szabadalmaztatott ón alapú forrasztó ötvözeteket kínál, ame-
lyek innovatív és egyedülálló megoldást nyújtanak a szén alapú alkotóelemek más szén vagy fém alapú komponensekhez 
történő összeillesztésére. Az említett cég a Cambridge-i Egyetemen fejlesztette ki speciális termékeit. 

BRIT20170303001
 Szicíliai székhelyű olasz vállalat, amely vezető a tartósított élelmiszerek gyártásában, kiváló minőségű nyersanyagok ter-
melőit keresi termékei előállításához. Gyártási megállapodást kínál leendő partnereinek. A cég 1916 óta a konzerviparban 
dolgozik, többségében tradicionális szicíliai ételeket állítanak elő. Olyan partnerek iránt érdeklődnek, akiknek többek között 
fagyasztott hal, hús, zöldségek és aszeptikus zsákban tárolt paradicsom is van a kínálatukban.

BRUK20160426001
Az építőipari szektorban működő brit ügynök acél és alumínium építési termékek európai gyártói iránt érdeklődik. Leendő 
partnereinek biztos megjelenést biztosít az Egyesült Királyság piacán. Az ügynök számos nagyszabású sikeres projektet tud-
hat maga mögött, mint például iskolák, kórházak és több épület építését Manchesterben, Birminghamben és Londonban. 
Kiegészítő támogatást is tudnak nyújtani külföldi partnereik számára, beleértve a logisztikát, beszerzést és munkaerő szállí-
tást is. 

BRCZ20160128001
Vas- és acélipari anyagok kereskedelmével foglalkozó cseh cég disztribútori, ügynöki szolgálatát ajánlja fel új külföldi beszállí-
tóknak. Vas- és acéltermékek széles skálája iránt érdeklődnek, azokban a szektorokban, melyekben ilyen termékeket használ-
nak, többek között az építő-, gép-, vegy-, élelmiszer- és autóiparban. Kizárólag jó minőségű anyagokkal dolgoznak, viszont a 
DIN és AISI szabványoknak megfelelő tanúsítás nem szükséges.

BRDE20150923001
Német cég, amely személygépkocsik, teherautók, buszok, nehézfelszerelések, cementgyártás, nyílt és földalatti bányák fúró-
berendezéseinek kereskedelmében jártas új partnerek iránt érdeklődik. A német családi vállalkozás már több, mint 30 éve 
kereskedik pótalkatrészekkel. Ezen termékek beszállítóit keresik termékskálájuk bővítéséhez, leendő partnereinek pedig for-
galmazási megállapodási szerződést kínál.


