
Ezzel gazdagodik 
ha Magyar Üzleti Világ (MÜV) nyári 

kiadványát olvassa 
 



A kiadványban szereplő cégek az 
alábbi kapcsolatokat, 
együttműködéseket keresik: 
Logisztikai vállalkozás fejlesztené beszállítói körét, például járműbeszerzés, valamint 
üzemanyag-beszállítás területén, valamint várják gumi- és alkatrész-beszállítók 
megkeresését is. Továbbá keresi a kapcsolatot olyan vállalkozásokkal, akik banki költségeik, 
ezen belül is főként a deviza költségek optimalizálásában tudnak segítséget nyújtani.

Csokoládégyártó cég keres alapanyag-beszállítókat, akik magas minőségű fűszereket, olajos 
magvakat, valamint pálinkát tudnak biztosítani számukra.

Vidékfejlesztéssel, catering szolgáltatással, és élelmiszergyártással foglalkozó cég keres 
olyan partnert, aki olyan üzemirányítási szoftvert tud ajánlani számára, mely biztosítja a 
megrendelések, a kiszállítás nyomon követhetőségét. Valamint olyan beszállítókra, 
gazdaságokra nyitottak, akik adalékanyag-mentes alapanyagokkal tudják ellátni őket.

CNC megmunkálással foglalkozó vállalat együttműködne olyan vállalkozással, szervezettel, 
akik a munkaerőhiány okozta problémák megoldásában tud számukra segítséget nyújtani.

Gyorsfagyasztott zöldségek, készételek gyártója keres beszállítókat nyersanyagok területén. 
Emellett pedig felvenné a kapcsolatot boltláncokkal, viszonteladókkal, nagykereskedésekkel 
is, akik termékeiket értékesítenék.

Gyorsfagyasztott zöldséggyártó hosszú távú együttműködést keres műszaki, informatikai, 
logisztikai területre, valamint laborral kapcsolatos tevékenységekre.

Csomagolástechnikai cég keres olyan együttműködő partnereket, akik segítenék Ausztria, 
Németország és Szlovákia felé történő exportjukat. Emellett keresik azokat a partnereket, 
akik csomagolóanyag-termékfejlesztésben és optimalizálásban érintettek.

Nagyfrekvenciás kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cég minőségi alvállalkozókkal szeretne 
együttműködni, például mechanikai munka, felületkezelés, szerelés területén tevékenykedő 
vállalkozások.

Mobil lézerhegesztéssel foglalkozó vállalkozás új megrendelő mellett alvállalkozókat keres 
huzal- és tömbszikra-forgácsolásra, marásra, köszörülésre.

Környezetbarát csomagolóeszközöket gyártó cég keres olyan partnert, aki abban tud 
segíteni, hogy a termékek gyártását Magyarországra telepíthessék. Emellett pedig olyan 
kapcsolatokat keres, akik az éttermekből származó hulladék elszállításában, és 
feldolgozásában tudnak segíteni.



Illóolaj és aromagyártó cég együttműködne olyan logisztikai vállalkozással, mely ADR-es 
szállításban is érdekelt. Emellett pedig ADR-es csomagolóanyag gyártókkal is felvenné a 
kapcsolatot.

Autóipari beszállító cég együttműködne olyan fröccsöntő vállalkozásokkal, akik 
újrahasznosított alapanyagokkal dolgoznak, valamint keresi a kapcsolatot szoftver- és 
applikációfejlesztő, informatikai vállalkozásokkal.

Műanyag csöveket gyártó vállalkozás olyan cégekkel működne együtt, akik kiegészítő 
tevékenységben érdekeltek, továbbá gyártási kapacitásuk lekötésében segítségükre lehet.

Székhely-szolgáltató cég keres együttműködő partnereket webfejlesztés, marketing, 
szoftverfejlesztés területén.

Vállalatirányítási rendszereket fejlesztő vállalkozás együttműködne szoftverfejlesztő, 
hardverértékesítő végekkel.

Borászat keres beszállító partnereket, például vegyszer-, kötöző anyag-gyártás, faélesztő-
gyártás, szűrőlap-gyártás, tisztítószergyártás, növényvédelem területén.

Pálinkafőzde keresi a kapcsolatot gyümölcstermesztőkkel, kereskedőkkel. Továbbá 
érdekeltek csomagolóanyagok, palackok, záró elemek, egyéb forgóeszközök beszállítóinak 
keresésében is.

IoT-vel foglalkozó vállalkozás keres befektetőket innovatív ötletek megvalósításához.

Smart Home rendszerek fejlesztésével foglalkozó cég együttműködne elektronikai paneleket 
gyártó, műanyag fröccsöntő, összeszerelő vállalkozásokkal. Továbbá értékesítési 
partnereket és befektetőket egyaránt keresnek.

Applikáció fejlesztő cég KKV-k és nagyvállalatok HR vezetőivel venné fel a kapcsolatot, hogy 
egyedi mobilalkalmazásukat tesztelésre felajánlhassa a munkavállalók számára.

Sörkészítő gép gyártásával foglalkozó cég keresi a kapcsolatot külföldi disztribútorokhoz, 
valamint szoftver- és hardverfejlesztő cégekkel szeretne együttműködni hosszú távon.

Baktérium trágyát gyártó cég keres olyan csomagolástechnikai partnert, mely a 
készítményeihez környezetkímélő csomagolást tud előállítani.

Műanyagforgácsolással foglalkozó vállalkozás együttműködne olyan céggel, mely az Ipar 
4.0-hoz kapcsolódó területeken tudna segítséget nyújtani számára. Tovább kapcsolatot keres 
anyagmozgatás, és tárolás területén tevékenykedő cégekkel is.

Szerszám-nagykereskedő vállalkozás keresi együttműködő partnereit marketing és 
logisztikai területeken.

3D nyomtatással, fejlesztéssel foglalkozó start up együttműködne webshopokkal, játékipari 
gyártókkal, kereskedőkkel, és szoftverfejlesztőkkel.

Holografikus megoldásokat fejlesztő cég együttműködne autóipari gyártókkal, multikkal.



VR fejlesztő vállalkozás együttműködne más VR fejlesztő cégekkel, valamint kereskedelmi 
partnereket keres szolgáltatásuk értékesítéséhez.

Teljesítményhangolással és termékfejlesztéssel foglalkozó start up keres viszonteladókat és 
befektetőket, valamint együttműködnének olyan cégekkel, akik IoT területen 
tevékenykednek.

Táplálék-kiegészítőket gyártó  cég keres viszonteladókat, valamint alap- és adalékanyag 
beszállítókat. Továbbá együttműködne sportboltokkal, étrend-kiegészítőket forgalmazó 
vállalkozásokkal.

Szoftverfejlesztő cég keres célügyfeleket, valamint üzleti- és IT tanácsadókat stratégiai 
partnerség elindításához.

Szoftverfejlesztő cég együttműködne olyan szervezetekkel, melyek szervezetfejlesztéssel, 
tanácsadással foglalkoznak, főként innovációs területen.

Gyorsétterem-lánc keres franchise partnereket hálózatuk bővítésére. Valamint keresik a 
kapcsolatot megbízható hús- és zöldségbeszállítókkal. Továbbá szeretnének 
csomagolástechnikai, valamint informatikai cégekkel is kapcsolatba kerülni további 
fejlesztéseik érdekében.

Németországi hőtechnikai gyártó cég leányvállalata alvállalkozók együttműködésére nyitott, 
akik termékeiket képviselik, felszerelik, szervizelik, karbantartják.

(és ez még csak egy része a lehetőségeknek…)

A kiadványban a következő 
témákban olvashat interjúkat, 
tanulmányokat: 
Brandépítésről, brand-megújításról mesél egy dinamikusan fejlődő logisztikai vállalkozás két 
vezetője, valamint két ismert és elismert fagyasztott élelmiszereket gyártó vállalkozás 
vezetői.

Különleges élelmiszerekről, termékekről, valódi értékteremtésről olvashat egy 
csokoládégyártó, valamint egy vidékfejlesztési és catering cég alapítóitól.

A piaci változásokra történő megfelelő reakciókról, az együttműködések kulcsfontosságú 
szerepéről egy CNC megmunkálással foglalkozó cég minőségügyi vezetője ír.

Innovációról, termék- és technológiafejlesztésről, azok lehetőségeiről élelmiszeripari gyártó, 
valamint kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégek vezetői egyaránt beszámolnak.



A családi vállalkozásokban rejlő potenciálról, értékekről csomagolástechnikai, élelmiszeripari 
és csőgyártó cég vezetői is vallanak.

Termék-, szolgáltatásfejlesztéssel, bevezetéssel kapcsolatban olvashat interjút mobil 
lézerhegesztéssel foglalkozó, környezetbarát csomagolást gyártó, fagyasztott élelmiszert 
gyártó cégek vezetőitől is.

A vállalati kultúra felépítéséről, fejlesztéséről elmondja véleményét egy illóolajakat és 
aromákat gyártó cég ügyvezetője, egy autós tartozékokat gyártó vállalkozás vezetője, 
valamint egy logisztika nagyvállalat tulajdonosa és ügyvezetője is.

Szakmai tanulmányokat talál vállalatirányítási, időhatékonysági, marketing, valamint 
innovációs témakörökben egyaránt.

Emellett pedig számos cikket találhat még kiemelkedő teljesítményekről, büszkeségekről, 
különböző díjakkal elismert vállalkozások vezetőitől, de bukásokról, kudarcokról is, és az 
újrakezdésről, talpra állásról is inspiráló történeteket olvashat.


