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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 europeană este o inițiativă a Comisiei Europene și 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 să inoveze și să acceseze noi piețe.
În acest sens, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost
selectate din baza de date centralizată a Rețelei care include peste 10.000 de propuneri
de colaborare.
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1. Producător italian de paste proaspete este interesat de servicii de distribuție și acorduri
de asociere în participațiune
Ref: BOIT20171107001

Un artizan cu sediul în nordul Italiei, companie de familie, produce paste proaspete în
conformitate cu cele mai bune rețete tradiționale italiene și cele mai bune materii prime
și ingrediente. Compania caută importatori internaționali, distribuitori, angrosiști și alte
companii interesate să semneze acorduri de joint-venture și este dispusă să furnizeze
soluții personalizate clienților HoReCa și clienților cu amănuntul.
Descriere

Timp de două generații, compania a fabricat paste artizanale proaspete de calitate și
ravioli tradiționale autentice italiene. Compania utilizează exclusiv cele mai bune
ingrediente pentru a produce aluatul de paste: făină din grâu dur, ouă proaspete și apă
naturală de izvor. Este o soluție perfectă pentru umpluturi proaspete de calitate, atât din
carne, cât și vegetariene, cum ar fi carne de calitate superioară din regiunea Piemonte
din nordul Italiei, brânză certificată "Grana Padano", trufe și legume proaspete de sezon.
Pentru clienții gastronomici specifici, compania umple ravioli cu trufe albe, precum și
combinații rafinate cu fructe de mare.

Compania este dispusă să dezvolte soluții personalizate și să furnizeze soluții de
etichetare personalizate, care se vor potrivi cel mai bine cu cererea clienților
internaționali. Este interesată de dezvoltarea unor colaborări cu parteneri implicați în
lanțul de retail și HoReCa.
Produce paste proaspete din 1973, în conformitate cu cele mai bune rețete tradiționale
italiene și cele mai bune materii prime și ingrediente. Compania include, de asemenea,
câteva umpluturi exclusive și inovatoare, precum și produse de natura vegetariană și
Specificații
vegană.
tehnice
Partenerii ideali ar trebui să aibă o cunoaștere profundă a sectorului HoReCa și să
stabilească contacte cu canalele de distribuție și magazinele HoReCa.
Compania caută angrosiști, distribuitori și importatori care sunt interesați să furnizeze
paste făinoase din Italia pentru companiile HoReCa.
Compania oferă, de asemenea, abilități de fabricație pentru a dezvolta soluții
personalizate și furnizarea de etichete private pentru firmele interesate să semneze
acorduri de joint-venture.
Valabilitate 2/14/2019 12:00:00 AM
2. Producător iordanian de cafea și produse alimentare de specialitate caută parteneri în
Europa
Ref: BOJO20171230001

Descriere

O companie iordaniană înființată în anul 2014 este specializată în fabricarea unor
diverse tipuri de cafea sănătoasă de înaltă calitate, cum ar fi cafeaua de orz, alături de
alte produse alimentare speciale, cum ar fi supe și condimente. Compania este
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interesată să exporte către alte piețe și să coopereze cu parteneri europeni prin
intermediul unei agenții comerciale, acorduri de distribuție și acord de producție.
După un început extrem de pozitiv pe piața iordaniană, compania a exportat în mai
multe țări arabe. În plus, în anul 2016 compania a semnat un contract de agenție
comercială cu un agent în SUA.
Compania oferă o gamă largă de produse de înaltă calitate, cum ar fi:
1. Cafea din semințe: semințele sunt alese din cele mai bune locuri din Iordania, sunt
spălate cu mașini speciale, apoi acest proces se repetă mai mult de o dată, după care
se usucă prin metode naturale și sigure pentru a le pregăti pentru prăjire și apoi sunt
măcinate pentru a obține o cafea gustoasă.
Cafeaua din semințe are multe beneficii, cum ar fi:
- Efect tonic pentru organism
- Îmbunătățește glanda pancreatică și contribuie la secreția de insulină
- Fără cafeină, coloranți și alti conservanți
- Contribuie la curățarea corpului de piatră la rinichi
- Ajută la dizolvarea grăsimilor
- Conține fibre și este ideală pentru pacienții cu afecțiuni la colon
- Reface arsurile din stomac, aciditatea stomacului și reduce colesterolul
- Potrivită pentru femeile gravide
2. Cafea din orz pur fără aditivi sau coloranți.
Cafeaua din orz are multe avantaje, cum ar fi:
- Consolidarea sistemului imunitar
- Contribuie la activarea celulelor albe din sânge
- Conține potasiu care echilibrează atât apa, cât și sarea din organism
- Reglează absorbția zahărului (glucozelor) din sânge
- Ajută la eliminarea sedimentelor din diverse organe
3. Supe (supă de făină de orz cu tărâțe)
Aceste supe speciale au multe beneficii cum ar fi:
- Efect sedativ pentru tensiune nervoasă
- Regleaza activitatea ficatului
- Anti-constipație
-Slăbiciune generală
-Memorie
-Reduce colesterolul
-Ajută la depășirea insomniei.
4. Condimente: (diferite tipuri de condimente)
- Condimente de legume uscate:
Conțin legume organice care au fost selectate cu atenție, puțină sare, ulei de măsline
și ovăz. Sunt naturale, fără conservanți și grăsimi.
- Spice mix (puternic):
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Pregătite din cele mai bune tipuri de cardamom, șofran, ghimbir și cuișoare. Sunt
folosite cu pui, pot fi adăugate la prăjituri pentru a da un gust mai bun și sunt lipsite de
conservanți, de asemenea, fiind naturale 100%.

Specificații
tehnice

Produsele sunt sănătoase și unice.
- Nu se adaugă conservanți sau substanțe chimice.
Produsele sunt fabricate din ingrediente de înaltă calitate.
- Procesul de fabricație se bazează pe mașini specializate, pe lângă mediul igienic de
producție și practicile care garantează respectarea unor standarde de înaltă calitate
ale produselor.
- Ambalaj atractiv.
- Compania cooperează cu experți calificați pentru a asigura cele mai înalte standarde.
- Compania are capacitatea de a adapta produsele în funcție de nevoile partenerilor.
- Asigură flexibilitatea în producție.
Compania caută agenți și distribuitori europeni pentru a-și vinde produsele către
angrosiști, supermarketuri, magazine tip gourmet și alte companii.
De asemenea, compania este interesată să coopereze cu parteneri europeni pe bază
de acorduri de fabricație.

Valabilitate

1/17/2019 12:00:00 AM

3. O companie suedeză de design interior caută un producător de textile capabil să asigure
imprimarea digitală a țesăturilor
Ref: BRSE20180213001

Descriere

O nouă marcă de design interior suedeză dorește să încheie un acord de fabricație cu
un producător de produse textile pentru casa care, de preferință, are acces la țesături
din bumbac organic și la imprimarea digitală a țesăturilor cu culori pigmentate
ecologice. Marca oferă, în prezent, perne tipărite de înaltă calitate și urmărește să
construiască o relație pe termen lung cu un producător care să asigure confecționarea
produselor și imprimarea digitală a țesăturilor.
Brandul de design a fost înființat în 2016 și este în căutarea unui partener pentru
fabricație, care ar putea oferi nu numai coaserea de perne și alte produse textile pentru
casa, dar, de asemenea, materiale și imprimarea digitală a țesăturilor. Alte produse
vizate ar include, de exemplu, pungi textile, prosoape, servețele și fețe de masă.
Dimensiunea solicitată a pernei care urmează a fi comandată:
50 x 50 cm
70 x 70 cm

Specificații
tehnice

Dimensiunea aproximativă a primei comenzi de perne: 300 bucăți sau mai mult
Greutatea aproximativă a țesăturii căutate: 350 g / m2

Valabilitate

2/16/2019 12:00:00 AM
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4. Companie textilă daneză (start-up) caută producători
Ref: BRDK20180208001

O companie daneză dorește să lanseze o linie de lenjerie de corp pentru bărbați și
femei din bumbac organic, țesături reciclate (PET și Lenzing MicroModal) și caută
producători care să-i ajute să realizeze prima colecție.
Este vizată lansarea unei colecții de lenjerie de corp pentru femei și bărbați, din grupa
de vârstă 16-35 ani și se caută producători de lenjerie de corp de bază interesați să
realizeze această colecție în baza unui acord de fabricație.
Echipa de design a identificat o nișă de piață între segmentul principal, cu preț scăzut,
cu discount și mărcile existente la prețuri ridicate. Echipa are experiență în vânzări și
marketing în Europa și SUA, precum și în vânzări online și a creat o colecție care va fi
lansată în vara anului 2018, prin intermediul propriului site online.

Descriere

Scopul este de a produce o colecție de lenjerie de corp durabilă, de bază, de zi cu zi,
care este atât accesibilă, cât și confortabilă. Studiile de piață din partea grupului de
clienți vizați au arătat o conștientizare sporită conceptului îmbrăcăminte/mediu și
protecția acestuia, ca parte a unei decizii de cumpărare, prin urmare, colecția va fi
realizată din material Lenzing MicroModal sau dintr-o altă țesătură similară (bumbac
reciclat și polietilena reciclată Tereftalat (RPET) amestecată cu elastan).
Compania a creat trei modele de lenjerie intimă pentru femei și doua modele de
lenjerie pentru bărbați. Fiecare model ar trebui să fie disponibil în alb și negru, de
preferință fără cusături, aproximativ 250 de unități de fiecare model / culoare. Desigur,
desenele tehnice complete vor fi puse la dispoziția companiilor interesate în timpul
procesului de negociere.
Producătorul ideal ar fi un mic producător de lenjerie de corp, interesat să preia o serie
mică de aproximativ 250 de unități pe model. Acesta ar trebui să aibă, în mod obișnuit,
acces la propriul stoc de bumbac organic și modal sau similar și acces la servicii
complete Cut - Make - Trim (CMT) în cadrul propriei companii. Este posibil ca
producătorul să fie situat în Europa de Est, dar aceasta nu este o cerință obligatorie.
Compania daneză ar dori să viziteze toți potențialii parteneri pentru a se asigura că
primele eșantioane sunt realizate corect. Se va oferi acord de fabricație companiei
selectate, primele livrări inițiale fiind așteptate în iunie 2018.
Firma daneză are un profil de marketing și vânzări importante în Europa și SUA și se
concentrează foarte mult pe vânzarea produselor, ceea ce sugerează că există un
potențial bun, pe termen lung pentru producătorul potrivit.

Specificații
tehnice

Toate produsele trebuie să fie executate într-0 manieră sustenabilă, ceea ce înseamnă
că un producător ideal ar fi o companie înregistrată Ökotex 100 sau Global Organic
Textile Standard (GOTS), deși este deschisă discuțiilor și cu alte persoane, dacă
acestea pot demonstra accesul la bumbac organic și reciclat și RPET .
Se asteapta furnizarea unui serviciu complet Cut-Make-Trim (CMT) și, eventual,
ambalare în cutii.
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Partenerul ideal ar putea fi o companie mică, cu o linie existentă de producție lenjerie
de corp și servicii proprii CMT în cadrul companiei, cu deschiderea de a lucra în cadrul
unui acord privat pentru clienții danezi.
Aceasta ar trebui să aibă acces la țesături din bumbac modal sau similar, din bumbac
organic și / sau reciclat și, în mod ideal, să aibă o formă de certificare ecologică.
Acest lucru ar corespunde unei linii de producție mici, care poate fi dezvoltată
împreună cu clientul și ar putea fi localizată în Europa de Est, pentru a beneficia de
costuri de producție relativ scăzute, deși acest lucru nu este o cerință obligatorie.
Valabilitate

2/9/2019 12:00:00 AM

5. Reprezentant olandez de vânzări oferă serviciile sale companiilor care operează într-un
mediu tehnic
Ref: BRNL20180124001

Această companie olandeză oferă servicii companiilor (care operează in domeniul
tehnic) în căutarea unui agent, reprezentant de vânzări pentru piața olandeză. Cu cei
20 de ani de experiență, pot sprijini un client prin stabilirea de comenzi și gestionarea
vânzărilor. Se oferă o colaborare în cadrul unui acord de agenție comercială.
Compania olandeză operează ca reprezentant / agent de vânzări pentru producători
din domeniul tehnic, cum ar fi producători de ascensoare, macarale telescopice,
excavatoare și alte accesorii pentru aceste produse.
Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul transportului pe verticală
(e.g.macarale), această afacere a câștigat pe piața Benelux o rețea extinsă.
Descriere

Compania poate sprijini clientul cu organizarea de vizite la alte companii pentru a
stabili comenzi și o relație bună cu potențialii utilizatori finali. În plus, compania se
poate ocupa de vânzări și alte activitati post-vânzare pentru un client și poate oferi
sprijini pentru dezvoltarea unui site web.
Această companie olandeză oferă servicii de identificare a unui agent, reprezentant
de vânzări etc. pentru clienții interesati să obțină o poziție în Olanda, pentru
distribuirea gamei lor de produse. Se oferă o colaborare în cadrul unui acord de
agenție comercială.
Compania este dispusă să ofere asistență tehnică, sub forma unor acorduri de servicii
comerciale cu asistență tehnică, outsourcing sau acord de servicii.

Specificații
tehnice

Această companie olandeză poate oferi următoarele avantaje:
• Peste 20 de ani de experiență în macarale și transport vertical.
• Proprietarul acestei afaceri a ocupat funcția de manager de vânzări la diferite
companii multinaționale din domenii tehnice.
Compania portugheză a stabilit parteneriate cu tehnologia de vârf în spațiul de piață
al automatizării industriale, pentru a beneficia de tehnologiile cele mai fiabile și
avansate, asigurând un sprijin local în orice țară în care operează.
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Compania se bazeaza pe competitivitatea sa, având capacitatea de a inova și a se
reinventa pentru a oferi o solutie personalizată pentru partenerii sai, controlând toate
fazele ciclului de viață al proiectului, inclusiv proiectarea, construcția, instalarea și
suportul post-vânzare.
Valabilitate

2/1/2019 12:00:00 AM

6. Importator israelian de etichete și autocolante este în căutarea unui joint venture cu
producători de hârtie termică
Ref: BRIL20171214001

Descriere

O companie israeliană produce și importă diferite tipuri de etichete și autocolante
pentru toate lanțurile de marketing. Avantajele includ o diversitate mare de produse,
servicii personalizate pentru un client, ca și pentru branding, cu scopul de a oferi o
calitate maximă pentru preț minim etc. Compania dorește să coopereze cu
producătorii de hârtie termică în cadrul unui joint venture sau a unui acord de
fabricație.
Compania a fost înființată in 2004, ca producătoare, importatoare și distribuitoare de
etichete și autocolante pentru toate tipurile de etichete (pentru farmacii, hartie
termica pentru ATM) etc.
Astăzi, compania dispune de echipamente pentru fabricarea de etichete autocolante
și alte tipuri de etichete din Israel. De asemenea, compania importă și distribuie
etichete, hârtie termică (de exemplu, pentru case de marcat), codificatoare, etichete
pentru greutăți electronice și etichete pentru livrări. Este unul dintre cei mai mari
distribuitori pentru producătorii europeni cunoscuți, pentru producătorii de etichete
din Israel, cu cea mai mare gamă de etichete pentru prețuri. Clienții companiei includ
lanțuri comerciale de produse alimentare și băuturi, farmacii și alte mari organizații
furnizoare de asistență medicală și alte întreprinderi private.
Compania este specializată în fabricarea și dezvoltarea de etichete de toate tipurile.
În viitor, compania intenționează să devină importator, atât de produse finite, cât și
de materii prime. În același timp, compania ar dori să continue să importe și să
comercializeze produsele rămase în portofoliul său. Recent, compania a întâmpinat o
lipsă globală de furnizori de hârtie termică. Compania caută producători de hârtie
termică interesați să coopereze în cadrul unui contract de fabricație sau de joint
venture.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Tipul și rolul partenerului: industrie
Activitate - producători de hârtie termică.
Rolul - fabricile locale care produc și furnizează hârtie termică pentru case de marcat
în cadrul unui contract de fabricație / joint venture
Acord de joint-venture
Acord de fabricație
1/16/2019 12:00:00 AM
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7. Agenție de recrutare caută parteneriate transnaționale cu specialiști în recrutare și

formatori pentru turismul din Bulgaria prin acorduri de servicii
Ref: BRBG20171103001

Agenție bulgară de ocupare a forței de muncă cu experiență în servicii de recrutare în
turism și servicii de catering (hoteluri, restaurante, stațiuni de vacanță, pub-uri și
servicii alimentare) caută parteneriate cu agenții de recrutare și alti furnizori de
formare profesională (colegii, universități și sectorul privat). Acordurile de colaborare
în domeniul serviciilor sunt solicitate cu specialiști în recrutare și alte organizații care
au experiență în furnizarea de candidați din regiunile lor.
Această companie recunoscută de recrutare a personalului a fost înființată în 2015 și
și-a câștigat o bună reputație privind sprijinirea dezvoltării de personal calificat în
rândul rețelei de angajatori din toată țara, din turism și activitati de catering.

Descriere

Sunt interesați de parteneriate care să abordeze deficiențele personalului calificat din
sectoarele turism și alimentație publică (care este al patrulea cel mai mare angajator
din Bulgaria). Lipsa acestui tip de personal este deosebit de importantă în timpul verii,
în stațiunile de vară și de iarnă din Bulgaria.
În cazul în care agențiile potențiale de recrutare provin din țări dinafara Uniunii
Europene, compania le va asista cu informații privind legislatia aferenta șederii și
muncii legale a personalului în Bulgaria. Compania este interesată de agentii
partenere care să poată furniza personal calificat din regiunile lor.
Gama tipică de slujbe (permanente și temporare) disponibile include:
• Management și supervisor hotelier
• Servicii de recepție și de menaj la hotel
• Pregătire produse alimentare și băuturi și servicii de vânzare
• Servicii de conferințe de afaceri
• Slujbe sezoniere în stațiuni de vacanță.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania caută:
• Specialiști calificați în recrutarea personalului din întreaga lume care au experiență
în furnizarea de candidați din regiunea lor
• Companii noi care doresc să stabilească legături cu agenții de ocupare a forței de
muncă din Bulgaria
• Școli și universități de profil hotelier care doresc să-și dezvolte activități de
plasament pentru studenți în Bulgaria
Se ofera acorduri de servicii care includ posibilități de găzduire și sprijin legislativ
pentru ocuparea forței de muncă în Bulgaria.
1/4/2019 12:00:00 AM
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8. Companie portugheză specializată în producția de vin caută importatori sau distribuitori
în România
Ref: BOPT20161221001

Descriere

Companie portugheză situată în regiunea Lisabona caută importatori sau distribuitori
în România. Compania produce vinuri tipice în regiunea Lisabona și Dão din
Portugalia și este interesată de un acord de servicii de distribuție în România.
Este o companie de familie portugheză cu o mare cunoaștere a producției de vinuri
de înaltă calitate. Folosesc struguri portughezi și struguri internaționali pentru a
produce vin roșu, alb și rosé.
Pentru a menține, în fiecare an, calitatea vinului, principala lor preocupare este să fie
foarte concentrați în tot procesul de producție de la recoltare la îmbuteliere.
Podgoriile sunt situate în regiunea Lisabona și Dão, cu un potențial bun pentru
producerea de vinuri de bună calitate.
Vinurile lor sunt bine cunoscute pentru raportul bun calitate / preț.
Compania produce șase tipuri diferite de vinuri care au avut un succes deosebit.
Principala lor preocupare este alegerea celor mai buni struguri, noi metode de
producție și găsirea celei mai bune modalități de a-și îmbunătăți produsele, urmărind
să-și satisfacă clienții.

Specificații
tehnice

Compania oferă produsele sale pentru distribuție în România. Din acest motiv, ei
caută importatori sau distribuitori să își vândă vinurile pe piața româneasca.

Valabilitate

8/7/2018 12:00:00 AM

9. Producător de ciuperci din Bulgaria caută distribuitori în România, Serbia și Grecia
Ref: BOBG20161013001

Descriere

Compania bulgară înființată în 2015, specializată în producția și vânzarea de ciuperci
(Pleurotus Ostreatus) caută reprezentanți de vânzări și parteneri de afaceri pentru
cooperare în cadrul unui acord de servicii de distribuție în România / Serbia / Grecia.
Compania bulgară din regiunea Nord-Vest, specializată în producția și vânzarea de
ciuperci, caută parteneri internaționali pentru îmbunătățirea distribuției produselor
sale.
Compania are o capacitate mare de producție. Este capabilă să crească ciuperci
proaspete, atât pentru clienții de retail, cât și pentru clienții din servicii alimentare.
Compania se află deja pe piața bulgară.
IMM-ul caută reprezentanți de vânzări și parteneri de afaceri pentru cooperare în
cadrul unui acord de servicii de distribuție în România, Serbia și Grecia. Compania are
experiența necesară în producția de ciuperci și este pregătită să îndeplinească toate
cerințele necesare colaborării. Este dispus să stabilească un parteneriat cu
distribuitorii interesați să plaseze produsele în lanțuri de comerț cu amănuntul și cu
ridicata.
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Specificații
tehnice

Valabilitate

Misiunea companiei este de a obține cea mai bună calitate pentru produsele sale.
Principalele avantaje sunt: onestitatea, competitivitatea și soluții inovatoare pentru
satisfacerea utilizatorului final; produse dintr-o regiune ecologică;
Mai mult, compania asigură un nivel ridicat de profesionalism, deoarece operează cu
accent pe calitatea și satisfacția clienților.
Toate materialele provin dintr-o regiune ecologică. Pentru a asigura o înaltă calitate
a produselor sale, compania controlează fiecare etapă de producție.
Domeniu de activitate: Comerț (Cumpărare / Vânzare)
Tipul partenerului: Companiile distribuitoare de produse alimentare interesate să
introducă produsele în lanțuri de comerț cu amănuntul și cu ridicata.
Compania caută parteneri de afaceri pentru acordarea serviciilor de distribuție pentru
a-și implementa produsele în România, Serbia și Grecia.
Compania se așteaptă de la potențialii parteneri să comercializeze ciuperci proaspete,
astfel încât distribuitorii trebuie să fie familiarizați cu piața produselor alimentare.
4/13/2018 12:00:00 AM
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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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