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Suport non-stop pentru afacerea ta!
Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local
de contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe.
Aceasta rețea europeana este o inițiativă a Comisiei Europene si a fost lansată în anul
2008, oferind sprijin către întreprinderile, organizațiile de afaceri și profesionale,
agențiile de dezvoltare, institutele de cercetare, parcurile tehnologice, clusterele și
universitățile dornice să beneficieze de avantajele pieței unice europene pentru
dezvoltarea propriei afaceri, prin inovare și internaționalizare.
Aria de acoperire include peste 60 de țări (28 state membre ale Uniunii Europene, țări
candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India,
China si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 600 centre
gazdă.
Serviciile oferite de ADR Nord-Est sunt orientate către IMM-urile orientate către
creștere, dornice sa inoveze si sa acceseze noi piețe.
In acest sens, va invitam sa consultați câteva oportunități de colaborare care au fost
selectate din baza de date centralizata a Rețelei cu peste 10.000 de propuneri de
colaborare.
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care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
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1. Producător de cablu din Turcia caută distribuitori și este, de asemenea, deschis pentru asociații în
participațiune - acorduri de fabricare.
Ref: BOTR20170803001
Compania este cel mai tânăr membru al unui grup de companii care activează pe piața de
electricitate și cabluri din Turcia timp de 40 de ani. Are sediul în Istanbul și funcționează în
conformitate cu standardele ISO 9001: 2008 de management al calității din 2007.
Compania produce cabluri electrice și cabluri de energie, date, coaxiale, semnal și halogen. Ei
sunt capabili să producă produse speciale prin cablu conform solicitărilor personalizate.
Descriere

Specificații
tehnice
Valabilitate

În plus, firma construiește mașini de fabricat cabluri personalizate, linii de mașini pentru
fabricarea cablurilor și proiecte de fabricație a cablurilor la cheie.
Grupul are deja 43 de birouri active de vânzări în diferite țări și exportă 35% din producția
totală.
Clientul caută intermediari comerciali pe piețele țintă pentru distribuirea produselor sale. Ele
sunt, de asemenea, disponibile pentru asociații în participațiune în producția de cabluri și
producție OEM (Original Equipment Manufacturer).
Caută parteneri de afaceri pe baza de acorduri de distribuție și parteneri în cadrul asociațiilor
în participațiune și a acordurilor de fabricare, care activează în vânzarea de echipamente
electrice.
8/17/2018 12:00:00 AM

2. Companie britanică caută parteneri dinamici din străinătate care doresc să-și vândă produsele pe
piața din Marea Britanie.
Ref: BRUK20170802001

Unul din punctele tari ale companiei din Marea Britanie este abilitatea lor de a-și combina
abilitățile în procesul de abordare și de penetrare a pieței din Marea Britanie, cu cunoștințele
clienților în materie de produse / servicii, pentru a oferi o strategie de afaceri concentrată în
Regatul Unit, cu scopul de a genera noi venituri mari și profituri pentru clienți.
Compania oferă o gamă de servicii de vânzări care acoperă cerința clienților de a opera și a
vinde în Regatul Unit, iar aceste servicii sunt oferite la un nivel special, în care clientul poate
selecta cât mai puține sau cât mai multe dintre serviciile pe care le solicită.
Descriere

Serviciile oferite sunt:
- Vânzări directe - la orice nivel, prin orice canal
- Dezvoltarea de noi afaceri
- Cercetare de piață în scopuri de vânzări și marketing
- Crearea de strategii pentru marketing și vânzări
- Formularea strategiei de brand
- Un birou și / sau facilități de logistică din Regatul Unit
- Reprezentarea oficială a clientului sau reprezentarea agentului
- Acorduri exclusive de vânzare, distribuție sau logistică
- Asistență în traduceri lingvistice și culturale
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Compania este interesată să colaboreze cu companii din străinătate care ar dori să-și exporte
produsele sau serviciile pe piața din Marea Britanie. În timp ce compania favorizează noi
industrii și noi piețe, cum ar fi produse / servicii digitale, inovatoare și companii legate de
marketing - au o experiență vastă și pe piețele tradiționale, așa că sunt binevenite de la
întreprinderi din orice industrie - Singura cerință este pasiunea de aduce afacerea lor pe piața
din Marea Britanie. Nu există cerințe minime sau maxime privind dimensiunea afacerii,
deoarece fiecare client și vânzările potențiale din Regatul Unit sunt analizate cu atenție
individual. De asemenea, nu există nicio activitate minimă privind nivelul vânzărilor în primul
an, deoarece ciclurile de viata, modelele de creștere a pieței clienților și potențialul pieței
variază foarte mult între clienți și piețe. Compania are experiență în vânzări pentru companii
start-up până la vânzări pentru companii mari corporative globale - complexitatea poate varia
foarte mult, dar principiile fundamentale ale vânzărilor nu se schimbă deloc.
Noul contact cu agenția este gestionat rapid și eficient, urmărind să se ajungă la o evaluare a
potrivirii reciproce în câteva zile, utilizând un proces de audit inedit al parteneriatului, care
evidențiază potențialele puncte tari și strategiile potențiale pentru vânzările din Regatul Unit.
Acest serviciu inițial este oferit gratuit.
Obiectivul cooperării este de a genera noi și mari vânzări in Marea Britanie și profituri pentru
clientul / partenerul extern.
În funcție de cerințele clienților, compania din Marea Britanie oferă fie un acord de distribuție
sau de tip agenție comercială.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania caută clienți la nivel internațional pentru a ajuta la dezvoltarea vânzărilor
semnificative de produse în Marea Britanie. Nu există cerințe minime sau maxime privind
dimensiunea afacerii, deoarece fiecare client și vânzările potențiale din Regatul Unit sunt
analizate cu atenție, in mod individual.
8/16/2018 12:00:00 AM

3. Companie de producție de lenjerie din Ungaria caută subcontractanți pentru activitatea de
confectii de lenjerie
Ref: BRHU20170720001

Descriere

Compania maghiară, înființată în 1991, se ocupă cu producția de lenjerie în principal pentru
piețele de export. Produsele includ lenjerie de corp pentru adulți (bărbat și femeie) și copii din
diferite materiale.
Compania utilizează numai materiale de bază de înaltă calitate - în special bumbac tricotat
circular - care este importat sau parțial fabricat în Ungaria. Compania este foarte flexibilă, are
propriile mărci, procesul de producție acoperă dezvoltarea și proiectarea produselor, dar și
vânzările de produse finale. Compania este foarte fiabilă în termeni de livrare.
Compania este echipată cu o gamă largă de mașini care facilitează coaserea produselor de
lenjerie foarte diferite. Compania a reunit o vastă experiență în producția de înaltă calitate a
lenjeriei, având propriul nume de marcă, dar și subcontractarea se realizează pe baza unor
comenzi concrete. Dotarea lor include echipamente pentru producția de lenjerie de corp,
cămăși de noapte, costume de baie, tricouri, pantaloni.
Compania caută firme textile care sunt capabile să le susțină în producția de lenjerie, alte
articole de lenjerie din materiale pre-tăiate pe baza specificațiilor tehnice detaliate.
Confecționarea de articole de lenjerie pentru femei este supusa în principal subcontractării.
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Tăierea materialelor poate fi, de asemenea, obiectul subcontractării sau fabricării, dacă
subcontractantul sau compania de producție dispune de mașini și expertiză adecvate pentru
tăierea pieselor textile.
Termenii de livrare și termenele limită vor fi negociate individual cu potențialii parteneri de
afaceri. Comenzile sunt planificate săptămânal.
Forma de cooperare: acord de fabricare sau subcontractare.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Partenerul ar trebui să fie un producător de articole de lenjerie, o companie cu mașini de cusut
cu mașini adecvate și o experiență în coaserea produselor de înaltă calitate. Companiile cu
facilități de tăiere a materialelor textile și expertiză sunt prioritare, deoarece, în afară de
coaserea împreună a pieselor textile pre-tăiate livrate de compania maghiară, potențialul
partener ar putea, de asemenea, să subcontracteze activitate de croire (tăiere).
7/25/2018 12:00:00 AM

4. Companie suedeză de construcții caută tâmplari cu experiență ca si subcontractori
Ref: BRSE20170710001
Compania de construcții din Suedia a fost înființata in 2003 in zona Gothenburg. Expertiza
companiei este transformarea mansardelor în apartamente de ultimă generație. Prin
cumpărarea de mansarde, reamenajarea și vânzarea lor către proprietari privați, compania
creează o valoare sporită pentru asociațiile de condominiu din Gothenburg. Compania deține,
de asemenea, un mic departament de producție în Polonia, unde majoritatea mobilei este
personalizata.

Descriere

Datorită unei cereri mai mari și a numeroaselor proiecte viitoare, compania caută tâmplari cu
experiență ca si subcontractori. Subcontractantul ideal trebuie sa aiba minim de 3 ani de
experiență.
Compania suedeză dorește să semneze acorduri de parteneriat și este de preferat ca
partenerul să poată emite facturi. Durata medie a proiectului este de 10 luni. Toate lucrările se
desfășoară în Suedia. Compania suedeză acoperă costurile de cazare și echipamentele
personale necesare proiectelor. Engleza este obligatorie, cu excepția cazului în care partenerul
vorbește orice limbă scandinavă sau poloneză. Compania are o experiență anterioară în ceea
ce privește colaborarea cu parteneri străini.
Compania gestionează managementul tuturor proiectelor lor. Aceasta le oferă o mai bună
capacitate de a supraveghea și planifica munca și de a evita eventuale disfuncționalități.
Majoritatea mobilierului necesar este realizat manual în Polonia.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania caută tâmplari cu un minim de 3 ani de experiență de lucru. Experiența în
transformarea mansardelor sau similara este un plus. Preferabil, partenerul străin este în
măsură să emită facturi.
Experiența anterioară în parteneriate similare este de valoare, dar nu este necesară.
Engleza este obligatorie, cu excepția cazului în care partenerul găsit vorbeste orice limbă
scandinavă sau poloneză.
7/11/2018 12:00:00 AM
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5. Un distribuitor belgian de mărci de încălțăminte și îmbrăcăminte (copii și adulți) cu sediul în
Belgia, Olanda și Luxemburg este interesat de distribuire marci
Ref: BRBE20170615001
Compania belgiană de familie din Bruxelles a fost înființată în 1965. Distribuie branduri de
calitate (încălțăminte și îmbrăcăminte pentru copii și adulți) în Benelux. Lucrează numai cu
mărci fabricate cu produse de înaltă calitate și materiale durabile.

Descriere

Echipa include vânzători experimentati care sunt în contact permanent cu comercianții cu
amănuntul din Benelux. Datorită cunoașterii aprofundate a acestor piețe, aceștia distribuie
cele mai bune mărci ale acestora către locații strategice din Belgia, Olanda și Luxemburg.
Personalul vorbeste franceza, olandezul si engleza.
Compania are un depozit de 2.500 de metri pătrați în afara Bruxelles-ului, iar experții în
logistică asigură o distribuție flexibilă și de folos.
Compania își promovează brandurile pe web. Abilitățile lor IT și e-marketing cresc vizibilitatea
on-line și permit contactul strâns între consumator și vânzători.
Compania are, de asemenea, propriul lanț de magazine și se află în contact direct cu
consumatorii, care ii sprijină sa își îmbogățeasca cunoștințele despre piață.
Compania dorește să-și diversifice portofoliul de mărci distribuite.
Ei caută branduri, articole de îmbrăcăminte și accesorii care să fie distribuite în Belgia,
Olanda și Luxemburg (copii și adulți). Compania ar dori să aibă un contract de distribuție
pentru piața Benelux cu partenerul, dar este, de asemenea, deschisă pentru un acord de
agenție comercială.

Specificații
tehnice

Compania caută parteneri cu o marcă internațională cunoscută de încălțăminte, îmbrăcăminte
și / sau accesorii, care vizează piața Benelux și fabricarea de produse de înaltă calitate cu
materiale durabile.

Valabilitate

7/6/2018 12:00:00 AM

6. Companie portugheza care activează în domeniul energiei regenerabile caută parteneri
comerciali sau distribuitori
Ref: BRPT20170522001

Descriere

Compania portugheză, care acționează în domeniul energiei regenerabile (eoliană și solară) și
a eficienței energetice, dorește să stabilească parteneriate cu alte companii care dispun de
soluții / produse / servicii inovatoare și interesate de comercializarea / distribuția acestora în
țările vorbitoare de limba portugheză.
Compania a lucrat deja la Venezuela, Turcia și Serbia.
Personalul acestia are experiență relevantă pe aceste piețe, în special în monitorizarea și
evaluarea potențialului energiei eoliene și solară. Compania are o experiență puternică în
comercializarea soluțiilor tehnice pentru sectorul inginerie / arhitectură și construcții, și anume
în ceea ce privește instalarea turbinelor eoliene și a parcurilor eoliene.
Scopul lor este de a-și îmbunătăți portofoliul de produse / soluții, și anume noi înregistratori
de date și senzori pentru măsurători atmosferice (vânt, temperatură, presiune și umiditate),
turbine eoliene și noi echipamente solare.
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Compania caută un acord de agenție comercială și / sau un acord de servicii de distribuție, de
preferință ca agent sau partener exclusiv al producătorilor / dezvoltatorilor de tehnologii
inteligente.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania portugheză este interesată de tehnologiile de producere a energiei regenerabile și
de produsele / sistemele de eficiență energetică. Compania dorește să stabilească un
parteneriat cu producători / dezvoltatori de tehnologii inteligente și inovatoare care caută un
partener comercial / distribuitor în Peninsula Iberică și în țările vorbitoare de limbă
portugheză.
7/7/2018 12:00:00 AM

7. Producători de peleti din lemn din UE și Belarus sunt solicitați de o companie poloneză care oferă
distribuție
Ref: BRPL20170529001

Descriere

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania poloneză, înființată în 2014, și-a început activitatea prin importul, distribuirea și
distribuirea îngrășămintelor. În mod progresiv, compania și-a extins activitățile în alte
sectoare. Din anul 2016, compania a fost importator și distribuitor de peleți folosiți în cuptoare
pentru încălzirea casei, datorită creșterii cererii. Compania are un depozit propriu care respectă
condițiile corespunzătoare pentru păstrarea peleților.
Clientii companiei sunt supermarketuri si magazine. De asemenea, vinde peleți direct către
consumatori. Compania poloneză are o rețea de distribuție bine organizată și o bună clientelă.
Compania colectează materialul în funcție de nevoile individuale ale clienților săi și oferă o
gamă largă de consultanță tehnică clienților săi și realizează chiar și cele mai neobișnuite
comenzi.
Compania poloneza cauta noi furnizori / producatori de peleti din UE si Belarus pentru a
importa si a vinde produsele cu o marja de profit pe piata locala. Compania este interesată de
cooperarea cu producătorii de peleți și din sectoare de prelucrare a lemnului în cadrul acordului
de servicii de distribuție. Compania oferă servicii de intermediere comercială pentru
producătorii / furnizorii articolelor menționate în aceste țări. Stabilirea de acorduri de
cooperare cu furnizorii va ajuta compania să aducă noi produse pe piața poloneză și să crească
gama de produse.
Partenerii potențiali ar trebui să ofere produse care să respecte standardele UE aplicabile.
Partenerii potențiali ar trebui să producă peleti din lemn cu următoarele specificații:
• Diametrul 6-8 mm;
• Conținut de cenușă de până la 1 -3%;
• Umiditate 7% -11%;
• Capacitate calorică: 4 - 4,7 kcal / kg.
Produsele pot fi oferite clientului în diferite tipuri de ambalaje, în Big-Bag (1 tonă) - pentru
boilere mari și cazane pentru întreprinderi industriale și municipale și în saci de polietilena (15
kg - 25 kg) - pentru cazane mici din gospodarii individuale. Toate produsele oferite trebuie să
respecte standardele UE aplicabile.
7/3/2018 12:00:00 AM

8. Producători de tancuri (cisterne) de plastic din polietilenă sunt solicitați de o companie finlandeză
în Lituania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria sau România
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
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Ref: BRFI20170703001

Descriere

Compania finlandeză activează în tratarea apei legate de producerea, transferul și utilizarea
energiei. Aceasta oferă soluții de tratare a apei, care economisesc energie și prelungesc
perioada economică de utilizare a echipamentelor și a sistemelor de circulație a încălzirii /
răcirii. Compania a fost pe piață deja 25 de ani și a câștigat o reputație bună în rândul clienților
săi. Are experiență internațională atât în achiziții, cât și în vânzări. Compania finlandeză
implementează cele mai recente tehnologii și rezultate ale cercetării și ia în considerare
aspectele de mediu pentru toate activitățile lor. Compania este interesata pentru propria lor
producție de recipiente din plastic (PE-plastic, adică plastic din polietilenă) cu volume de 60,
100 și 250 litri, din Lituania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria și România. Cooperarea este
considerată sub forma unui acord de fabricație sau subcontractare. Volumele vor fi de
aproximativ 350 de tancuri pe an, majoritatea fiind rezervoare de 60 și 100 de litri, iar celelalte
rezervoare de 250 litri (aproximativ 40-50 bucăți).

Specificații
tehnice

Partenerul posibil ar trebui să aibă o experiență considerabilă in producerea de rezervoare sau
butoaie de plastic.
Certificarea ISO 9001 sau echivalentul acesteia este apreciată.
Produsele ar trebui să fie testate.

Valabilitate

7/3/2018 12:00:00 AM

9. Firma de mobilier din UK cauta parteneri pentru productia de dulapuri MDF si MFC (PAL), care
utilizeaza si tehnologii de acoperire vinil pentru realizarea de sertare.
Ref: BRUK20170512001
Compania din Marea Britanie furnizează mobilier pentru instituții de sănătate, zone de
recepție, săli de așteptare și medii dificile, cum ar fi unitățile psihiatrice sau închisorile de peste
40 de ani. Compania din Marea Britanie oferă o calitate deosebită a mobilierului, cu un
angajament neobosit față de siguranță și durabilitate, care se axează în întregime pe client.

Descriere

Specificații
tehnice
Valabilitate

Compania importa în prezent panouri plate din Orientul Îndepărtat și ar dori să importe aceste
panouri pentru dulapuri din Europa de Est. În mod ideal, ei caută un partener care poate
combina panouri din MDF cu înveliș de vinil pentru partea frontala a sertarelor, dar poate lucra
și cu MFC (PAL). Întrucât compania din Marea Britanie colaborează cu unități ale
Departamentului guvernamental, acestea îi obligă pe noii lor parteneri să aibă fie certificat
FSC, fie să fie dispuși să solicite un certificat, compania britanică acordând sprijin în procesul
de solicitare a certificatului relevant. În prezent, cantitatea va fi de minimum 8000 de panouri
plate pe an, iar aceste cantități vor crește în fiecare an.
Furnizorul ar trebui să fie certificat FSC (standarde de conservare a pădurilor). De asemenea,
ar trebui să poată primi fișiere de desenare Autocad / Inventor, care pot fi convertite în format
DXF. Partenerul va avea, de asemenea, posibilitatea de a face articole personalizate.
Partenerul va avea, de asemenea, posibilitatea de a executa articolele solicitate.
6/19/2018 12:00:00 AM
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10. O companie olandeză caută un partener de producție pentru a produce jachete de lână si haine
pentru bărbați în Ucraina, Bulgaria sau România
Ref: BRNL20170508001
Activitatea principală a companiei olandeze este în principal moda pentru bărbați, cum ar fi
haine, jachete și costume din segmentul mediu până la cel mai înalt. Ei sunt specializați în
dezvoltarea și producția de haine de protecție împotriva intemperiilor, îmbrăcăminte
corporatistă, cum ar fi impermeabile, jachete și haine.
Compania olandeză vinde acum pentru iarna 2017 și se așteaptă să aibă nevoie de capacități
suplimentare de producție, în special pentru haine din lâna pentru bărbați.
Descriere
Perioada de vânzări va fi finalizată în iunie. Compania olandeză va avea apoi o imagine clară a
tuturor numerelor și modelelor. Se așteaptă o creștere a vânzărilor, de aceea doresc să fie
pregătiți și să intre în contact cu potențiali parteneri de producție. Ei doresc să înceapă
colaborarea potențială cu un schimb de informații despre modele, țesături, mostre, prețuri și
toate posibilitățile. Compania olandeză caută parteneri de producție din Ucraina, Bulgaria și
România. Compania este interesată de un acord de fabricație.
Specificații
tehnice
Valabilitate

Partenerul potențial ar trebui să aibă o vastă experiență în producția de haine și jachete
pentru bărbați. Metodele lor de producție ar trebui să fie durabile.
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La nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 6 organizații
partenere care oferă servicii suport organizațiilor localizate în 12 județe din Regiunile Nord-Est și Sud-Est.
Partenerii consorțiului ERBSN sunt:


Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator Consorțiu - www.ccina.ro



Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – www.adrnordest.ro






Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic - www.tehnopol-is.ro
Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați - www.ipa.ro
Camera de Comerț și Industrie Bacău - www.ccibc.ro
Camera de Comert, Industrie și Agricultură Galați - www.cciagl.ro

Detalii suplimentare despre serviciile centrului Enterprise Europe găzduit de
ADR Nord-Est puteți găsi la adresa www.adrnordest.ro (secțiunea EEN)
sau pot fi oferite la sediul agenției:
Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț,
tel: 0233 218.071,
fax: 0233 218.072,
e-mail: een@adrnordest.ro

een@adrnordest.ro
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care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.
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