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Konu: Otomatik Otopark Sistemleri 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Polonya 

Referans Kodu:  BRPL20210108001 

Detay: Gayrimenkul geliştirmede uzmanlaşmış bir Polonyalı şirket, mevcut ve gelecekteki yatırımları için 
otomatikleştirilmiş otopark sistemleri arıyor. İmalat anlaşması şeklinde iş birliği talep edilir. 
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Konu: Üretim hattı için ürün işleme ile Z katlama makinesi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Belçika 

Referans Kodu:  TRBE20210125001 

Detay: Tüketim mallarında faaliyet gösteren bir Belçikalı çokuluslu, bir tarafa sıkıştırılmış ürünlerle Z-katlamalı 
bir ağ üretebilen yöntemler, süreçler, endüstri örnekleri veya şirketler arıyor.Endüstriyel ortaklar, teknoloji 
sağlayıcıları veya araştırma merkezleri ile lisans veya teknik iş birliği anlaşmaları istenir. 

Konu: Polipropilen dokuma torba tedarikçileri 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BRFR20210121001 

Detay: Tarım ve endüstriyel sektörler için ambalaj çözümlerinin dağıtımında 40 yıllık deneyime sahip bir Fransız 
şirketi, bir tedarikçi anlaşması yoluyla polipropilen dokuma poşet tedarik etmek için Avrupa'da bir ambalaj 
üreticisi arıyor. 

Ürünler çok çeşitli referanslara ve boyutlara sahiptir. 

Konu: 3D Baskı Makinesi 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Yunanistan 

Referans Kodu: BRGR20201211001 

Detay: Tıbbi aletler alanında faaliyet gösteren bir Yunan şirketi yeni bir cihaz geliştirdi. Şirket şimdi, 3D baskı 
kullanarak üretmek için Avrupa'dan ortaklar bulmakla ilgileniyor. Aranan ortaklar, 3D baskı sektöründe aktif 
olmalı ve isteğe bağlı olarak elektronik montaj kapasitesine sahip olmalıdır. Yunan şirketi, bir üretim anlaşması 
için 3D baskı şirketleri arıyor. 

Konu: Taşıtlar için otomatik stabilizasyon kontrol sistemi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: TOFR20201209001 

Detay: Fransız bir girişim, bir deniz taşıtının stabilizasyonunu sensörler, elektronikler ve mekatronik kullanarak 
otomatik olarak kontrol edebilen bir elektronik sistem geliştirdi. Bu sistem, farklı deniz taşıtlarında çok iyi 
sonuçlarla test edilmiştir: yelkenli katamaranlar ve motorlu tekneler. KOBİ şu anda, teknik yardımla yapılan 
ticari anlaşmalar kapsamında, en iyi performans gösteren su taşıtları ile hidrofoiller üzerinde çalışan deniz 
mimarları, hidrofoil üreticileri veya proje liderleri arıyor. 
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Konu: Duvar Nemini Emen Sistem 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BOFR20201117001 

Detay: 2018'de oluşturulan bir Fransız KOBİ, küf ve nemli duvarları 2 ila 4 ay içinde doğal olarak kurutmak için 
bir çözümü pazarlıyor. Duvarda küçük bir delik kazarak işe yarayan doğal bir çözüm. Cihaz bir pille çalışır ve bir 
hava akımı oluşturur ve ardından nemli havayı dışarı atar. Şirket şu anda yurtdışındaki satışlarını geliştirmek 
istiyor ve bu nedenle farklı türlerde distribütör arıyor. 

Konu: Yiyecek ve içecek sektörleri için yüksek hızlı denetim sistemi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: BOUK20201110002 

Detay: Birleşik Krallık'taki bu KOBİ, en son bilgisayarla görme teknolojisini ve makine öğrenimi tekniklerini 
kullanarak karmaşık endüstriyel sorunları çözer. Mevcut şişe paketleme hatlarına iyileştirme için çevrimiçi bir  
indüksiyon sızdırmazlık sistemi geliştirdiler. İlaç ve yiyecek ve içecek sektörlerinde distribütör arıyorlar. 

Konu: Yüksek kaliteli contalı plakalı ısı eşanjörleri 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BRFR20201116001 

Detay: Enerji sektöründeki bir Fransız şirketi, geniş bir bayi ağı aracılığıyla Fransız pazarı için sertleştirilmiş 
plakalı ısı eşanjörlerinin ithalatı ve satışı konusunda uzmanlaşmıştır. KOBİ, endüstriyel veya evsel uygulamalarda 
soğutma, soğutma veya ısıtma için hidrolik olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmış güvenilir contalı plakalı ısı 
eşanjörleri ile ürün gamını tamamlamayı amaçlamaktadır. Bir dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında köklü 
bir endüstriyel üretici ile uzun vadeli bir ortaklık arıyor. 

Konu: Musluk suyunu ısıtmak için çözüm 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20201119001 

Detay: Yapılı çevre ürünlerinde uzmanlaşan Hollandalı bir imalat şirketi, düşük sıcaklık ağlarında musluk suyunu 
ısıtmak için gelişmiş teknik çözümler arıyor. Daha az alan gerektiren ve yüksek voltaj gerektirmeyen, tadilat 
veya dönüşüm projelerinde kullanılabilen çözümler. Şirket, bir teknik iş birliği anlaşması, teknik yardım içeren 
bir ticari anlaşma veya bir lisans sözleşmesi kapsamında iş birliği arıyor. Bu profil, çevrimiçi bir açık inovasyon 
platformunu ifade eder.   
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Konu: Soğuk uç gaz kondansatörü tasarımı ve üretimi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TRES20201119001 

Detay: Basklı bir KOBİ, enerji santralleri için soğuk uçlu gaz kondenserlerinin tasarımı ve üretiminde bilgi ve 
deneyime sahip ortaklar arıyor. Şirket, dumanlı ısı geri kazanım tesisatlarında uygulanacak gelişmiş bir karbon 
çelik boru kaplamasının nihai formülasyonunu geliştirmek için spesifikasyonlara ihtiyaç duyuyor. KOBİ'nin 
aradığı şey, teknik yardım, üretim sözleşmesi veya endüstriyel öncesi bir gösteri gerçekleştirmek için teknik bir 
iş birliği ile ticari bir anlaşma. 

Konu: UV sterilizasyonu yoluyla mikropsuz alışveriş arabaları 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BRDE20201120001 

Detay: Bir Alman mühendislik şirketi, UV sterilizasyon yöntemi ile mikropsuz alışveriş arabaları için yeni bir 
taşınabilir temizleme sistemi geliştirdi. Bu sistem otomatik olarak çalışır ve pandemik kısıtlamalar altında hijyen 
standartlarına ulaşır. Prototip test edildi, tüm hakları patentlendi ve şirket üretim ortakları arıyor. 

Konu: Endüstriyel Otomasyon 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Macaristan  

Referans Kodu: BOHU20200817001 

Detay: Macar şirketinin ana profili endüstriyel otomasyon, özel yapım makinelerin geliştirilmesi ve üretimi, 
donanım ve yazılım geliştirmedir. Şirket, otomotiv, havacılık / uzay ve hafif endüstride orijinal ekipman 
üreticileri, TIER1, TIER2 şirketleri arasındaki iş ilişkilerini genişletmek istiyor. Ayrıca şirket, aynı sektörlerde 
çalışan firmalarla iş birliği arayışındadır. Olası iş birliği biçimleri: imalat sözleşmesi ve taşeronluk. 

 

Konu: Medikal Ürünler 

Talep Türü: Distribütörlük Talebi 

Ülke: Güney Kore 

Referans Kodu: BOKR20200723001 

Detay: Tıbbi ekipman üretiminde gelişmiş teknik becerilere ve uzmanlığa sahip olan Koreli bir küresel dijital 
sağlık hizmetleri KOBİ'si, 20 yıldan uzun süredir tıbbi ekipman endüstrisine liderlik etmektedir. Şirket, yerel 
pazarlara yüksek hassasiyetli Vücut Bileşimi Analizörleri (BCA) ve Kan Basıncı Monitörü (BPM) tedarik etmek için 
bir bayi veya distribütör olarak hareket edebilecek küresel ortaklarla iş birliği arıyor. 
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Konu: Hijyen ve Sıcaklık Ölçüm Kiosku 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Portekiz 

Referans Kodu: BOPT20201003002 

Detay: Portekiz merkezli bir hijyen ve sıcaklık ölçüm kiosku üretimi yapan şirket, dağıtım veya ticari acentelik 
anlaşmaları için ortaklar arıyor. 

 

Konu: Kask Üzerine Monte Edilebilen Güvenlik Sistemi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İsrail 

Referans Kodu: BOIL20200817001 

Detay: İsrailli bir şirket, iki tekerlekli motorlu araçlar için herhangi bir kask üzerine monte edilebilen yenilikçi 
güvenlik sistemleri geliştirdi. Sistem, kullanıcı çevresindeki güvenlik tehditlerini tespit etmek için tescilli 
sensörler, yapay zeka ve uzamsal ses sentezini kullanır ve kullanıcıya yaklaşmakta olan tehdidin uzaklığını, 
açısını ve hızını içeren tehditlerin doğal bir temsilini sağlar. Şirket, ortak girişim sözleşmesi ve dağıtım hizmeti 
sözleşmesi kapsamında ortaklar aramaktadır. 

 

Konu: Enerji Tasarrufu Sağlayan ve Aşınmayı Azaltan Kontrol Sistemi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20190404002 

Detay: Bir Alman üniversitesi, motorlarda, pompalarda, ısıtıcılarda ve diğerlerinde uygulama için azaltılmış 
kontrol değeri aralığına sahip uyarlanabilir iki konumlu bir kontrolör geliştirdi. Enerji tasarrufu sağlar ve 
aşınmayı azaltır. Endüstriyel lisans sahipleri ile ortaklık aranmaktadır. 

Konu:  

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Slovakya 

Referans Kodu: TOSK20190325001 

Detay: Slovak bilim ve araştırma enstitüsü, yerel yük geçici analizinin gerçekleştirilmesi için yeni bir araştırma 
geliştirdi. Yük geçici mikroskobu, görüntülenen yüzeyden kısa bir mesafeye yerleştirilen ve hareket ettirilen bir 
tarama geçici mikroskobu kullanarak yüksek uzaysal çözünürlüklü yüzey katmanının rölyefini veya diğer 
özelliklerini gösterir. Tercih edilen iş birliği türleri, lisans sözleşmesi ve mali sözleşmedir. 
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Konu: Görüntü Tanıma Teknolojisi 

Talep Türü: Teknolojik İş Birliği  

Ülke: Çin 

Referans Kodu: TRCN20200721001 

Detay: Çinli firma, ev aletlerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir şirkettir. Şirket geliştirme stratejisine 
göre, Avrupa pazarından fırın boşluğuna uygulanacak akıllı görüntü tanıma teknolojisi aramaktadır. Çinli şirket, 
teknik yardım iş birliği yöntemiyle ticari bir anlaşma yapmayı tercih etmektedir. 

 

Konu: İletişim Sektöründeki Şirketler İçin Özelleştirilmiş Donanım Ve Yazılım Ürün Çözümleri 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi  

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TOES20200916001 

Detay: Teknolojik ürünlerin geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir İspanyol teknoloji şirketi, endüstriyel, ulaşım ve 
iletişim sektörlerindeki şirketler için özelleştirilmiş donanım ve ürün yazılımı çözümleri sunmaktadır. Şirket, IoT, 
yapay zeka, uç bilgi işlem ve endüstri 4.0 ile ilgili en son teknolojileri kullandı. Hizmet, ürün tasarımından 
piyasaya sürülmesine kadar kapsar. İmalat ve teknik iş birliği anlaşmaları aranır. 

Konu: Baskılı Devre Kartları, Tıbbi Cihazlar 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İsrail 

Referans Kodu: BOIL20190428001 

Detay: Bir İsrail şirketinin ana endüstrileri tıbbi cihazlar, baskılı devre kartları, 3D baskı, yarı iletkenler ve dijital 
baskıdır. Mekanik, optik, hareket, pnömatik ve kontrol konularında uzmanlaşan firma, yabancı şirketlerle dış 
kaynak anlaşması arıyor. 

Konu: Elektrikli Lineer Aktüatörler 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İsviçre 

Referans Kodu: BOCH20200819001 

Detay: Yüksek teknolojiye sahip bir İsviçre şirketi, paketleme endüstrisinde kullanılan gerçek pnömatik 
aktüatörlerle karşılaştırılabilir fiyat ve boyutta elektriğin tüm avantajlarına (yani enerji verimli, doğru ve hızlı 
hareket) sahip programlanabilir elektrikli lineer aktüatörler üretir. İmalat, dağıtım hizmetleri ve finans 
anlaşmaları aranır. 
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Konu: Çok Katmanlı Atom Ve İyon Tuzaklarının Mikrofabrikasyonu 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20190328005 

Detay: Bir Alman araştırma enstitüsü, çok katmanlı atom ve iyon mikrofabrikasyonu için bir süreç geliştirdi. 
Mikro yapılı atom ve iyon tuzakları, kuantum sensörleri için umut verici bir platformdur ve gelecekteki kuantum 
bilgisayarları uygulamak için çok uygundur. Enstitü, atom ve iyon tuzakları tarafından belirlenen katı 
gereksinimleri karşılayan düzlemsel kalın film yapıları üretmek için çeşitli teknikler geliştirdi. Enstitü, lisans 
sahipleri ve teknik iş birliği anlaşmaları arıyor. 

Konu: Covid-19 Korunma Cihazı 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: BOIT20200903003 

Detay: Bir İtalyan şirketi, yüz maskeleri olmayan veya sosyal mesafeye saygı duymayan kişilerin varlığı riskini 
ortadan kaldırmak için bir çözüm geliştirdi. Bu çözüm, bir yazılım platformu olarak ve videoyu gerçek zamanlı 
olarak analiz etmek için bir sinir ağına dayanan bir "hepsi bir arada" cihaz olarak mevcuttur ve güvenlik 
önlemleri uyumsuzluğundaki başarısızlığı uyarabilir. 

Konu: Silikon Karbürden Yapılan Cihazlar 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20200820001 

Detay: Yarı iletkenleri işlemek için mikro mühendislik araçlarına odaklanan bir Alman KOBİ, iyon implantasyonu 
için enerji filtresine (EFII) dayalı yeni bir yüksek enerjili iyon implantasyon teknolojisi geliştirdi ve istenen 
herhangi bir yarı iletken malzemenin çok hassas, derinlemesine dağıtılmış dopingini mümkün kıldı. (örneğin 
SiC). Teknik yardımla teknik iş birliği ve ticari anlaşmalar için yarı iletken sektöründen ve iyon implantasyonu 
kullanan veya iyon ışını hızlandırıcı üreten dökümhanelerden şirketler ile iletişime geçmek istemektedir. 

Konu: Kompozit Süreci 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: TOFR20200820001 

Detay: Fransız bir start-up, diğer mevcut malzemelerden daha ince, daha hafif ve daha esnek kompozit yakıt 
hücresi çift kutuplu plakalar üretmek için yenilikçi bir süreç geliştirdi. Parametreleri nihai uygulamaya göre 
ayarlanabilen esnek bir kompozit termokompresyon işlemine dayanmaktadır. Teknolojiyi daha da geliştirmek 
için H2020 / Avrupa araştırma anlaşması da aranıyor. 
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Konu: Fiber Optik 

Talep Türü: Teknolojik İi Birliği 

Ülke: Güney Kore 

Referans Kodu: TOKR20200908001 

Detay: Kore'deki bir fiber optik üreticisi, optik sensör kullanan kesirli akış rezervi (FFR) sisteminin lisansı ve 
teknolojik iş birliği için tıbbi ekipman şirketleri arıyor. 

 

Konu: Elektrikli Hareket Cihazları  

Talep Türü: Teknolojik İş Birliği  

Ülke: İsviçre 

Referans Kodu: TOCH20200819001 

Detay: İsviçreli ileri teknoloji üreten bir KOBİ, gerçek pnömatik aktüatörlerle karşılaştırılabilir fiyat ve boyutta 
yüksek verimli, hafif ve programlanabilir elektrikli hareket cihazları üretmektedir. Elektrikli doğrudan tahrikli 
tutucunun seri üretimi için bir üretim anlaşması arıyor. Son olarak, kontrolörünün iyileştirilmesi için bir teknik iş 
birliği anlaşması da aramaktadır.    

Konu: Modüller ve Mikroişlemciler 

Talep Türü: Distribütörlük Talebi 

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: BOPL20200821001 

Detay: Polonya'lı şirket, modüller ve mikroişlemci kontrolörleri gibi elektronik sistemler tasarlamaktadır. KOBİ, 
PCB (baskılı devre kartı) tasarımları oluşturmada uzmanlaşmıştır. Ana müşterileri imalat, endüstriyel ve tıbbi 
otomasyon endüstrilerinden şirketler ile rehabilitasyon ekipmanı üreticileridir. Şirket taşeronluk veya dış 
kaynak kullanımı anlaşması kapsamında iş birliği yapmak için AB bölgesinden yeni ortaklar arıyor. 

Konu: Epoksi Lehim Geliştirme Teknolojisi 

Talep Türü: Teknolojik İş Birliği 

Ülke: Singapur 

Referans Kodu: TRSG20200814001 

Detay: Singapurlu bir KOBİ, alternatif bir yapıştırma malzemesi olarak epoksi lehim formülasyonlarını birlikte 
geliştirmek için ilgili teknoloji ve uzmanlığa sahip teknoloji ortakları arıyor. Yeni bağlama malzemesi, esnek 
devreler, ekran panelleri gibi lehimleme bileşenlerine ve diğer elektronik bileşen imalatına uygulanabilir.  KOBİ, 
her büyüklükteki girişimler ve KOBİ'lerle teknik yardım içeren lisanslama, araştırma veya ticari anlaşmalarda 
ortaklıklar aramaya isteklidir. 
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Konu: Özel Yapım Bileşen Yelpazesi 

Talep Türü: Distribütörlük Talebi 

Ülke: Birleşik Krallık 

Referans Kodu: BOUK20200820001 

Detay: Şirket, dünya çapında elektronik üretim endüstrisine kuvars kristalleri, osilatörler, filtreler ve frekansla 
ilgili ürünlerin bağımsız, İngiltere merkezli bir üreticisi ve tedarikçisidir. Şirket, kapsamlı bir frekansla ilgili 
bileşen ve özel yapım bileşen yelpazesi tasarlar ve üretir. Havacılık, telekom, denizcilik, tıp, uzay ve savunma 
dahil olmak üzere birden fazla sektör desteklenmektedir. Şirket dağıtım ve ticari acentelik anlaşmaları arıyor. 

 

Konu: Elektrikli Araçlar İçin Şarj Pilleri 

Talep Türü: Teknolojik iş Birliği 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20200820002 

Detay: Bir Alman üniversitesi, elektrikli araçlar için yeni bir şarj konsepti geliştirdi. Bu konsept, pillerin verimini 
arttırmaktadır. Üniversite, bir lisans ve / veya teknik iş birliği anlaşması sunmaktadır. 

Konu: Güç Kaynağı Şebekeleri Kontrolü 

Talep Türü: Teknolojik İş Birliği 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20200713001 

Detay: Bir Alman Üniversitesi, elektrik güç kaynağı şebekelerinde yük tüketiminin dinamik kontrolünü sağlamak 
için voltaj ve frekans değişimlerine karşı yük hassasiyetinin gerçek zamanlı değerlendirilmesi için bir yöntem 
geliştirdi. Dağıtım ve elektrik şebekesi kontrolünde faaliyet gösteren endüstriyel ortaklara hakların devri, lisans 
anlaşmaları, Ar-Ge iş birliği veya know-how transferi sunulmaktadır. 

Konu: Mekanik ve Termal Test Cihazları 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BOFR20200715001 

Detay: Bir Fransız KOBİ, malzemeleri mikroskoplar altında mekanik ve termal olarak test etmek için cihazlar 
üretiyor. Cihazlar, düşük ve / veya yüksek sıcaklıklarda hava basıncında veya vakum altında ve eş zamanlı olarak 
mikroskop altında inceleme yapabilmektedir. Bu cihazlar, malzemeleri ve çevrelerindeki olası kullanımlarını 
daha iyi anlamak isteyen şirketler ve laboratuvarlar için tasarlanmıştır. Şirket, satış sonrası teknik hizmetleri 
olan distribütörler arıyor. 
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Konu: Elektronik Ürünler (Donanım ve Yazılım) 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İtalyan 

Referans Kodu: BOIT20200623002 

Detay: Elektronik ürünleri (yazılım ve donanım) ve teknolojileri geliştirmek / iyileştirmek / doğrulamak / 
desteklemek / ticarileştirmek için elektronik tasarım hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış İtalyan KOBİ, 
dış kaynak kullanımı anlaşmaları arıyor. Firma, uzmanlığını ve deneyimini, son kullanıcıların, start-up'ların, 
KOBİ'lerin ve Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketlerin yenilikçi ürün ve hizmetlerini geliştirmelerine ve / 
veya ticarileştirmelerine yardımcı olmak için sunmaktadır. 
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