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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. Start-up german caută producători de cămăși pentru bărbați
Ref: BRDE20190806002

Start-up-ul german din regiunea Frankfurt am Main este specializat în
cămăși bărbătești (tip croială ajustată). Compania oferă doar cămăși în
model casual, identificat ca o nișă de piață care nu este acoperită de liderii
de piață până acum. Fondatorul companiei caută un partener de producție
în Europa / Africa / Asia, care să poată executa fazele de coasere în baza
unui acord de fabricație.
Compania germană activează în acest sector de peste 1 an.
Managementul a fost motivat de oportunitatea identificării unei nișe de piață
Cămășile au prețuri accesibile, calitate bună a bumbacului, în modele
variate și elegante. Piața actuală de cămăși (model casual) are un volum
anual de 12 milioane de unități, ceea ce reprezintă o cotă de 10% din piața
totală de cămăși din Germania.
Descriere
Vânzarea se realizează online, printr-un magasin on-line ușor de utilizat și
oferă Paypal-Express ca metodă de plată. (Check-out ușor fără crearea
unui cont).
Pentru a crește competitivitatea start-up-ului, conducerea ar dori să
coopereze cu o companie de profil din Europa / Africa / Asia.
Partenerul va trebui să furnizeze materialele, să aibă experiență în
imprimarea textilă și să poată efectua operațiunile de coasere conform
modelelor livrate de antreprenor.
Partenerul ar trebui să poată oferi o calitate constantă de înaltă ținută, la
prețuri competitive, în baza unui acord de fabricație.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania caută un partener de producție de încredere, pe baza unui acord
de fabricație, care să poată efectua aprovizionarea pentru contracte și să
coase cămășile după tipare.
Sunt preferate companii din Europa. O cooperare cu parteneri din Asia sau
Africa este, de asemenea, posibilă.
19 Aug 2020

2. Companie din nord-estul Poloniei caută un producător de sacoșe imprimate
din bumbac, în baza unui acord de fabricație
Ref: BRPL20181204002

Descriere

În prezent, o companie poloneză realizează produse din bumbac.
Compania dorește să-și extindă gama de produse și caută un partener de
producție în Uniunea Europeană.

een.ec.europa.eu

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
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.

Compania caută un producător de materiale textile care să asigure
imprimarea digitală a modelelor sale pe țesături naturale din bumbac sau
lână, precum și coaserea produselor textile finite. Pentru început,
produsele care se doresc a fi executate sunt sacoșe tip geantă, dar în viitor
gama de produse ar putea fi extinsă.
Cooperarea se va stabili pe baza unui acord de fabricație cu companiile
interesate din Uniunea Europeană.

Specificații
tehnice

Compania are nevoie de un furnizor de sacoșe din bumbac. Sunt preferați
furnizorii capabili să coasă și să imprime logo-ul firmei poloneze.
Dimensiune: 42 x 38 x 0,2 cm
Greutate: 150 g
Culoare: Bej deschis

Valabilitate

26 Aug 2020

3. Producător italian de produse cosmetice naturale și organice fabricate cu ulei
extravirgin de măsline și cânepă caută distribuitori
Ref: BOIT20190724002

Compania din sudul Italiei produce cosmetice naturale cu impact redus
asupra mediului, în conformitate cu principiile ecologice ale produselor
cosmetice, respectiv fără parabeni, siliconi și derivați de petrol.

Descriere

Compania a fost fondată de chimiști cu experiență în cercetarea
farmaceutică, preparate galenice și asigurarea calității. Aceste cunoștințe
au condus la redescoperirea ingredientelor vechi din Italia, precum și
căutarea constantă de noi ingrediente și formule.
Povestea companiei începe cu patru ingrediente principale:
• lapte de măgăriță, un ingredient prețios cu proprietăți excelente hidratante
și calmante;
• uleiul de cânepă, obținut din semințele de canabis sativa, cu presare la
rece, ca un aliat excelent în lupta împotriva îmbătrânirii pielii.
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Bogat în omega-3 și omega-6, antioxidanți și vitamine este un ingredient
cosmetic extraordinar;
• uleiul de măsline extravirgin, simbol al tradiției culinare italiene, este un
prieten prețios în îngrijirea corpului. Datorită concentrației mari de vitamine,
combate radicalii liberi și întârzie îmbătrânirea pielii.
• mate, o infuzie de frunze de yerba mate, o plantă originară din America
de Sud, bogată în antioxidanți și cafeină. Este un ingredient cosmetic
excelent.
Compania este mereu în căutare de ingrediente originale noi, cu proprietăți
speciale pentru a dezvolta produse cosmetice de calitate, testate
dermatologic.
Se caută distribuitori cu vânzări acreditate către magazine de profil, centre
de wellness și farmacii.
Tip: companie care lucrează ca distribuitori de suplimente alimentare
ecologice.
Specificații
tehnice

Activitate: sectoare de biotehnologie, sănătate, frumusețe și bunăstare.

Valabilitate

Sep 2020

Rolul: partenerul ar trebui să distribuie și să promoveze produsele
menționate mai sus către magazine, comercianți cu amănuntul de
produse naturale și farmacii.

4. Producător polonez de bijuterii caută parteneri care să lucreze în baza unui
acord de servicii de distribuție sau a unui acord de fabricație
Ref: BOPL20190821001

Această afacere de familie poloneză, cu tradiții de la începutul anilor 90,
produce bijuterii realizate manual din strasuri și sticlă de înaltă calitate.
Toate subcomponentele, inclusiv lanțurile, clemele și agrafele sunt livrate
din Cehia și au certificat de calitate.

Descriere

Compania realizează, în principal, bijuterii clasice și elegante pentru 30+
femei, inclusiv cercei, agrafe, brățări, brose, pandantive, coliere și accesorii
pentru păr, dar sunt deschise pentru noi provocări, precum producția de
bijuterii pentru adolescente. Pe lângă faptul că au propriile colecții de
bijuterii, sunt capabili să producă în conformitate cu cerințele de proiectare.
Compania nu are experiență internațională, dar pe măsură ce afacerea
crește, sunt interesați să stabilească noi relații pe alte piețe. Forma de
colaborare este de acord de servicii de distribuție sau acord de fabricație
cu cei care caută bijuterii personalizate în conformitate cu designul sau
cerințele furnizate. În ambele cazuri, sunt căutați parteneri precum
magazine de tip boutique sau mari lanțuri de magazine de profil.
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Sunt căutați distribuitori care au contact cu vânzătorii: boutique-uri,
magazine / concept-store-uri, mari lanturi de magazine de profil etc. Se vor
concentra pe colecții de bijuterii gata făcute și le vor distribui în magazinele
menționate mai sus.

Specificații
tehnice

Sunt interesați și de acorduri de fabricație cu companii care doresc să-și
completeze oferta cu bijuterii conform propriilor proiecte sau cerințe, de
exemplu potrivite pentru colecția de îmbrăcăminte.
Nu există comenzi minime pentru primii cumpărători.
Compania se va ocupa de transport. Mai mult, condițiile de colaborare, cum
ar fi plățile, frecvența, loturile mai mari etc. sunt supuse negocierilor în
fiecare caz.

Valabilitate

10 Sep 2020

5. Compania poloneză care produce siropuri de fructe și băuturi răcoritoare
caută furnizori de sucuri, componente pentru sucuri organice, sucuri care nu
sunt din siropuri concentrate.
Ref: BRPL20190808001

Această companie a fost înființată în 1981 și de atunci a devenit unul dintre
cei mai mari producători de siropuri concentrate din Polonia. Gama lor de
produse cuprinde 140 de produse inclusiv siropuri de fructe, sucuri
proaspete și pasteurizate, băuturi cu fructe, băuturi și apă carbogazoase și
plata, ceai cu gheață, nectar de fructe, siropuri aromate pentru cafea și
cocktailuri și diverse alte băuturi răcoritoare. Compania lucrează pe 7 linii
de producție, are aproape 200 de angajați cu normă întreagă și cooperează
cu peste 150 reprezentanți comerciali.

Descriere

Produsele lor sunt vândute prin magazine locale și prin mari rețele de
vânzare cu amănuntul.
În prezent, doresc să se concentreze pe clienți interesați de produse
ecologice și, în general, un stil de viață foarte sănătos. Acesta este motivul
pentru care ar dori să-și completeze gama de produse cu sucuri organice
și sucuri care nu provin din concentrate.
Ei caută furnizori de sucuri organice și componente ale sucurilor organice,
precum și furnizori de sucuri NFC (nu din concentrat).
Compania consideră acordul de fabricație drept cea mai potrivită formă de
cooperare.

Specificații
tehnice

Un partener potențial ar trebui să fie capabil să furnizeze sucuri organice și
nu din concentrate în ambalaje vrac (rezervor de 1000 kg), componente
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pentru sucuri organice: fructe și legume proaspete (ambalate în lăzi), sucuri
stoarse și concentrate pentru amestecuri de sucuri.
În ceea ce privește cantitățile, acestea ar trebui să fie destul de mari / cu
ridicata, dar este dificil să ofere informații precise, deoarece depinde de
tipul de suc, de aroma sa etc.
Transportul ar trebui să fie responsabilitatea furnizorului. Un potențial
partener ar trebui să aibă certificate bio, eco și organice.
Compania ia în considerare acordurile de fabricație, deoarece această
formă de cooperare este potrivită în cazul în care au nevoie de un furnizor
de un anumit produs pentru a-și finaliza producția.
Valabilitate

20 Aug 2020

6. O companie germană care dezvoltă și instalează o tehnologie inovatoare de
tratare a apelor reziduale caută parteneri în România
Ref: BODE20190214001

O companie din nordul Germaniei are 70 de ani de experiență în
dezvoltarea de soluții pentru sectorul de epurare. Compania dezvoltă stații
de pompare a apelor uzate cu un sistem inovator care elimină produsele
reziduale și deșeurile care ar putea bloca pompele de canalizare.

Descriere

Soluția lor cea mai vândută, o stație de pompare a apelor uzate, a fost
vândută de peste 40.000 de ori. Datorită blocării acestor deșeuri și a
eficienței ridicate a pompelor, aceasta solutie aduce, de asemenea, o
contribuție valoroasă la consumul redus de energie și costurile de
întreținere. De asemenea, compania dezvoltă supape de retur și ventilație.
Compania este deja activă pe piețele europene, cele mai relevante fiind
Olanda, Marea Britanie, Italia, Croația, Italia, Polonia, Republica Cehă,
Republica Slovacă și Rusia.
Compania dezvoltă, instalează și întreține soluții de canalizare și le
recondiționează pe cele existente. Clienții sunt municipalitățile, industria și
gospodăriile private.
Tipurile de cooperare vizate sunt acordurile de servicii și servicii de
distribuție.

Specificații
tehnice

Proiectarea inovatoare a stațiilor de pompare împiedică reziduurile să
blocheze pompele, ceea ce duce la consumuri reduse de energie și costuri
de întreținere și oprire redusă. Partenerul potențial ar profita de tehnica
extrem de dezvoltată, precum și de experiența de lungă durată a companiei
germane.
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Compania caută un partener de încredere care să comercializeze, să
instaleze și să întrețină sistemele din România. Furnizarea de piese de
schimb ar fi organizată de compania germană. Partenerul ar trebui să aibă
experiență inindeplinirea sarcinilor menționate și ar trebui să fie familiarizat
cu stațiile de pompare a apelor uzate.
Tipurile de cooperare vizate sunt acordurile de servicii și servicii de
distribuție.
Valabilitate

20 Mar 2020

7. O companie italiană specializată în fabricarea de piese metalice mici pentru
sectorul încălțămintei este interesată de contacte cu producători străini
Ref: BOIT20190711001

Compania italiană este situată în nord-estul Italiei și a fost înființată în 1976.
Este specializată în proiectarea și fabricarea de piese metalice mici, de la
crearea matriței până la produsul finit. Compania efectuează diferite
prelucrări ale pieselor metalice, cum ar fi forfecarea și îndoirea, cuplarea,
filarea, curățarea cu ultrasunete.
Inițial compania s-a concentrat doar pe sectorul încălțăminte și articole din
piele, dar în prezent compania oferă o altă linie de producție pentru aplicații
industriale, care includ o gamă largă de soluții pentru diferite sectoare
precum industria auto, tehnica de iluminat, produse din hârtie sau
electromecanica. Ambele linii de producție utilizează matrițe mecanice
proiectate și realizate în întregime de companie.
Descriere
Compania are propria locație de producție cu 60 de angajați, iar cifra de
afaceri anuală este de aproximativ 7 milioane Euro.
Compania este interesată să ia contact cu producători străini pentru
acorduri de fabricație. Compania este interesată să ia contact cu omologi
străini din industria de încălțăminte. În special, este în căutare de acorduri
de fabricație, deoarece intenționează să își dezvolte afacerile pe piața
internațională, devenind un partener de încredere pentru companiile
internaționale care au nevoie de piese metalice mici.
Partenerii vizati ar trebui să fie din Polonia, Slovenia, Republica Cehă și
România.
Compania are experiență în sectorul metalelor și investește continuu în
cercetarea și dezvoltarea de soluții inovatoare.
Specificații
tehnice

Compania oferă produse standard, dar și articole personalizate, pe baza
cerințelor specifice ale clienților. Acordă atenție întregului proces de
fabricație și proiectează cele mai bune soluții în funcție de nevoile clienților.

een.ec.europa.eu

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
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.

Oferta sa este competitivă, deoarece are produse de înaltă calitate și preț
scăzut.
Compania a obținut în 2005 certificarea ISO 9001, care garantează
produse și servicii de înaltă calitate.
Valabilitate

06 Aug 2020
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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
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