Databáza ponúk
na partnerstvo

een.ec.europa.eu

AKO NÁJSŤ OBCHODNÝCH
PARTNEROV V ZAHRANIČÍ?
Enterprise Europe Network (EEN) disponuje jednou
z najväčších databáz na medzinárodnú spoluprácu Partnering Opportunities Database.
Databáza obsahuje profesionálne spracované profily
spoločností zo všetkých členských krajín Európskej únie
a z viac ako 30 mimoeurópskych krajín (Čína, Japonsko, USA,
Kanada, India, Brazília a i.) z oblasti podnikania, inovácií,
výskumu a vývoja nových technológií a vyhľadávania
projektových partnerov.

VYHĽADÁVANIE ZAHRANIČNÝCH
PARTNEROV KROK ZA KROKOM
1.

zadajte požiadavku vo vyhľadávači na stránke
een.ec.europa.eu:

2.

vypíšte kľúčové slová, vyberte si krajinu a 1 z 5 typov
profilov

3.

prezrite si zoznam prefiltrovaných partnerov, rozkliknite
a ak vás nejaký zaujal, vyjadrite svoj záujem o spoločnosť
kliknutím na tlačidlo „request more information“

4.

zodpovedzte tri otázky týkajúce sa potenciálnej
spolupráce, vyžiadajte si viac informácií, poskytnite vaše
kontaktné údaje a potvrďte

5.

partneri siete EEN vybavia vašu žiadosť a sprostredkujú
vám informácie a kontaktné údaje

ODOBERANIE PONÚK
ZAHRANIČNÝCH PROFILOV
•

využite možnosť odoberania ponúk priamo na váš
email

•

registrujte sa na webovej stránke EEN:

•

prispôsobte si požiadavky šité na vašu podnikateľskú
činnosť zadefinovaním vhodných kľúčových slov

•

nastavte si interval, v akom chcete dostávať nové
profily

•

kontaktný bod na Slovensku zvoľte Slovak Business
Agency (SBA)

CHCETE SI VYTVORIŤ
VLASTNÝ PROFIL?
POMÔŽEME VÁM
•

pracovníci siete vám na požiadanie pošlú formuláre
a inštrukcie k vyplneniu

•

možnosť výberu formulára na obchodnú,
technologickú

alebo

výskumno-vývojovú

spoluprácu
•

pracovníci vložia profil do databázy na kontrolu a po
schválení bude viditeľný všetkým potenciálnym
zahraničným partnerom

•

platnosť profilu je 1 rok s možnosťou ďalšieho
predĺženia

•

profily v databáze sú anonymné, čím sú spoločnosti
chránené pred konkurenciou (t.j. žiadny názov firmy,
produktu alebo služby)

TIPY A TRIKY
kvalita profilu stúpa relevantnosťou
a množstvom konkrétnych informácií
vyhýbajte sa všeobecným frázam,
nepoužívajte skratky bez vysvetlenia
v zátvorke
pochváľte sa certifikátmi,
medzinárodnými úspechmi
v súťažiach, členstvom
v organizáciách, výsledkami spolupráce
so zahraničnými partnermi a pod.

Enterprise Europe Network je najväčšia sieť na
svete na podporu malých a stredných podnikov
(MSP) s medzinárodnými ambíciami. Združuje 3000
odborníkov v 600 členských organizáciách vo viac ako
60 krajinách sveta. Slovak Business Agency je jedným
z poskytovateľov služieb na Slovensku.
Sieť poskytuje najmä
•

poradenstvo a informácie o podnikaní v krajinách
EÚ i mimo nej

•

podporu pri hľadaní obchodných a technologických
partnerov

Služby
•

uverejnenie proﬁlu vašej spoločnosti v európskej
databáze ponúk na partnerstvo („Partnering
Opportunities Database“)

•

predstavenie vašej ﬁrmy, produktov a technológií
partnerským organizáciám siete

•

organizovanie kooperačných podujatí
a podnikateľských misií

Slovak Business Agency vznikla v roku 1993 na podporu
malého a stredného podnikania. V súčasnosti

dáva

pomocnú ruku aj začínajúcim podnikateľom, záujemcom
o podnikanie ako i startupom. Poskytuje komplexnú pomoc
pri podnikaní na národnej, ale i medzinárodnej úrovni.
SBA chce byť prvou voľbou pri vzniku a rozvoji podnikania.

Slovak Business Agency
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Tel. +421 2 20 363 170 (270)
een@sbagency.sk
www.een.sk
www.sbagency.sk
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