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„Üzleti lehetőségek a körkörös gazdaság-
ban – Csökkentés, Újrafelhasználás és Újra- 
hasznosítás” szakmai konferencia és nem-
zetközi üzletember találkozó 2017. 
Helyszín:  Norvégia, Doga (Norwegian  
Center for Design and Architecture), Oslo
Időpont: 2017. szeptember 19. 
(09.00-17.00)

Az egynapos konferencián lehetőség nyí-
lik a legfrissebb szabályozási trendekről 
információt gyűjteni, illetve megismerni a 
közeljövőben megnyíló H2020 programo-
kat. A résztvevő cégek találkozhatnak az 
Európai Körkörös Gazdaság kulcs szerep-

lőivel és remek lehetőségük lesz partnere-
ket is találni a soron következő H2020-as 
projektjükhöz. Az üzletember találkozón a 
részvétel díjmentes.

Résztvevők: olyan cégek, akik K+F tevé-
kenységükhöz partnereket keresnek vagy 
új üzleti modellt és értékláncot dolgoznak 
ki a körkörös gazdaság témakörében.
 
Az esemény fő támogatója a Norway 
Grants Green Industry Innovation Prog-
rammes bilaterális forrásai Romániában, 
Bulgáriában és Lengyelországban. További 
országok is meghívást kaptak résztvevő-
ként, mint a Baltikum, Szlovákia és Magyar- 

ország. Ezen országok résztvevőinek utazá-
si költségeit megtérítik (átalányban) utó-
lagosan, amennyiben jelentkezésüket ér-
vényesítették. Országonként hét fő vehet 
részt az eseményen.

További információ: Frauke Muth  
(frauke.muth@innovationnorway.no) 
 
Az esemény a következő témakörök köré 
épül:

•	 Anyag- és erőforrás felhasználás 
csökkentése

•	 Termékek, anyagok és erőforrások 
értékének megtartása hosszú távon

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:

BRSI20170113003
Szlovén kisvállalkozás különböző mogyoró és szárított gyümölcs 
mixek előállításával és kereskedelmével foglalkozik. Olyan be-
szállítókat keresne, akik nyomott csomagolóanyagokat fóliákat, 
filmeket és előre gyártott doypack zipzáras tasakokat gyártanak 
az élelmiszeripari szektor számára. Az együttműködést gyártói 
megállapodás keretei között képzeli el.

BOIT20161109003 
Olasz cég magas minőségű élelmiszerekhez keres értékesítőket 
vagy ügynökségeket. A termékskálájuk széles választékot kínál, 
például fűszereket a világ minden tájáról és minőségi olasz ter-
mékeket, szarvasgombát, kaviárt. Az európai képviselethez disz- 
tribútori vagy ügynökségi megállapodást kívánnak megkötni. 

BRPL20161229002
Észak-kelet lengyelországi cég mezőgazdasági termékek forgal-
mazására specializálódott. A cég dinamikusan fejlődik, így már 
külföldi üzleti partnerekkel is kívánnak kapcsolatot építeni. Céljuk 
külföldi takarmány-gyártókkal, humán étkezésre termesztett ga-
bona és napraforgó termesztőkkel, repce és szójaliszt előállítókkal 
felvenni a kapcsolatot és kereskedelmi megállapodást kötni.

BRPL20161010003
1990 óta a piacon levő közép-lengyelországi cég krémeket, 
kecske és tehéntejet, görög joghurtot, feta sajtot, táplálék- 
kiegészítőket, organikus ételeket forgalmaz kis- és nagykereske-
delmi egységeken keresztül. A cég disztribúciót vállal más orszá-
gok termékei számára.
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•	 A hulladék termelés minimalizálása
•	 A nem-megújuló erőforrások he-

lyettesítése biomasszával
•	 Az óceánok és a föld védelme a hulla-

dék és szemét ellen,  a már meglévő 
koncentrátumok felülvizsgálatával, 
az újabb környezetszennyezés mér-
séklésével, és biológiailag lebomló 
bio –műanyag kifejlesztésével

•	 K+F, új üzleti modell és értéklánc
 Az alábbi területeken működő Kkv-kat, 
nagyvállalatokat és kutatókat várunk a 
rendezvényre:

Hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás
•	 Talaj-helyreállítás
•	 Víz- és szennyvíz kezelés
•	 Bioenergia és bioüzemanyag

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 30.
Regisztráció:  https://www.b2match.eu/
h2020circulareconomy/
 
A nemzetközi üzletember találkozón a 
részvétel díjmentes, de előzetes regisztrá-
cióhoz kötött.
 

Italian-Slovak Gastrotour - 
Nemzetközi üzletember találkozó
Helyszín: Slovakia, Furdekova 16, 
Bratislava
Időpont: 2017. szeptember 21.
Az Italian - Slovak Gastrotour 2017 egy, a 
Danubius Gastro kiállítás melletti, EEN ál-
tal szervezett üzletember találkozó, mely 
kiterjed a gasztronómia és a vendéglá-
tás minden területére. A professzionális 
berendezésektől a bútorokon és élelmi-
szer-adalékokon keresztül a csomagolásig 
és reklámig terjed a kiállítás tematikája. A 
látogatónak a külföldi kiállítók széles ská-
lájával lesz alkalma találkozni, így bete-
kintést nyerhetünk más nemzetek étel- és 
italkultúrájába. A Danubius Gastro egy 
,,lakoma" mindazoknak, akiket érdekelnek 
az érintett témák akár szakemberekről, 
akár érdeklődőkről legyen szó. Az érzé-
kek kényeztetésén túl számtalan hasznos 
információval szolgál a hotel, az éttermi 
szakma, a fürdők, kiskereskedők és egyéb 
vendéglátóegységek számára. 

Kísérőeseményként bártender, barista, 
szakács, cukrász, pék és sommelier ver-
senyek színesítik a Danubius Gastro-t. A 
vásáron a legnagyobb eséllyel szlovák és 
olasz cégekkel futhat össze.

A résztvevő termékcsoportok:
•	 Gasztronómia
•	 Borok
•	 Hotel
•	 Élelmiszertechnológia, biztonság

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 1.
A nemzetközi üzletember találko-
zón a részvétel díjmentes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött.

„Health Tech Innovations for Successful 
Business” - 
Nemzetközi Partnerkereső Nap
Helyszín: Ausztria, Krone center Graz,
Graz
Időpont: 2017. szeptember 21.
A Nemzetközi Partnerkereső Nap célja 
hogy erősítse az innovatív vállalkozások és 
az egyetemi kutatócsoportok közötti kap-
csolatot. Stájer és karintiai egyetemek, va-
lamint a grazi Enterprise Europe Network 
közös szervezésében megrendezendő 
szakmai rendezvényen a résztvevők bemu-
tathatják legújabb kutatási eredményeiket, 
és kétoldalú tárgyalásokat is folytathatnak. 
A szervezők az egész egészségipart lefedő 
szektorokból várják a jelentkezőket.
Délelőtt folyamán rövid (5 perces pitch) 
előadásokra is lehetőség nyílik, valamint 
az előtérben posztert is el lehet helyezni.
A rendezvény kiváló alkalom:
• projekt partnerek megtalálására, lehet-

séges együttműködések megtárgyalására
• kutatóintézetek, egyetemek, cégek kép-

viselőinek megismerésére
• innovatív technológiák bemutatására

Részvételi díj:
Egyetemek részére: ingyenes
Cégek és egyéb kutató intézetek részére:
2017. szeptember 1. előtt: 90 EUR 
(online fizetés)
2017. szeptember 1. után: 200 EUR 
(online fizetés)
Az MNKH Enterprise Europe Network társ 
szervezőként támogatja a rendezvényt, 
ezért a regisztráció során a „Local Support 
Office” résznél a HU-Budapest bejelölése 
szükséges.
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Open4Business 
Üzletember Találkozó és Konferencia 
Helyszín: Pécs 
Időpont: 2017. október 4-6.

A tavaly ősszel megrendezett esemény 
sikerei és a pozitív visszajelzések arra ösz-
tönözték a szervezőket, hogy idén újra 
lehetőséget biztosítsanak a magyar és 
szomszédos országok vállalkozóinak part-
nerségek, üzleti kapcsolatok kialakítására.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparka-
mara, az Enterprise Europe Network szak-
értői hálózat Dél-Dunántúli irodája szer-
vezésében ez év októberében a tavalyinál 
még színesebb programokkal és még több 
tárgyalási lehetőséggel várja az érdeklődő-
ket. 

A pécsi egyetemalapítás 650 éves jubi-
leumi projektjének támogatásával 2017. 
áprilisában megalakult PTE Diaszpóra Pro-
jekt Hálózat örömmel csatlakozott az idei 
„Open4Business” Üzletember Találkozó és 
szakmai konferencia szervezéséhez, mely 
előmozdítja az üzleti kapcsolataikat építe-
ni kívánó magyar vállalkozások szinergikus 
gazdasági fejlődését nemzetközi színtéren.

Az üzletember – találkozó mellett plená-
ris ülések, fórumok, egyéni tanácsadások, 
céglátogatások és networking események 
is helyet kapnak, továbbá a rendezvény 
részeként idén sor kerül a Connect-IT IT 
klaszter konferenciára, a Design Pécs Hét 
eseményeire valamint kreatív ipari klaszte-
rek találkozójára.

A rendezvény munkanyelve angol, de a 
programok jó része magyar nyelven zajlik. 
A kétoldalú üzleti tárgyalások szintén angol 
nyelven zajlanak, de ez a partnerek nyelv-
tudásának függvénye. A rendezvényen való 
részvétel teljes mértékben regisztrációhoz 
kötött.

Az idei témák, főbb szektorok:
•	 gépipar
•	 kreatív ipar
•	 kereskedelem
•	 női vállalkozók
•	 klaszter együttműködések
•	 innováció


