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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. Crama italiană, cu sediul în Sicilia, caută producătorii mici și mijlocii de vin și produse
distilate pentru a-și extinde lanțul de distribuție în țările europene
Ref: BRPL20180410001
O fabrică de vinuri, cu sediul în Palermo (Sicilia), caută producători mici și mijlocii de
băuturi alcoolice, cu experiență în vânzările de vin, pentru a-și extinde lanțul de
distribuție și portofoliul de produse. Compania caută parteneri care au sediul în întreaga
UE.
Compania italiană de familie, înființată în 1946, comercializează, importă și exportă pe
piețele internaționale vinuri de înaltă calitate, lichioruri și produse distillate, atât de la
companii italiene, cât și de la producători străini. Branduri sunt mai mult de 7000, inclusiv
selecții de vinuri siciliene și italiene, precum și străine:
- vin rosu (cum ar fi Chianti, Brunello, Nobile Montepulciano Poliziano, Lambrusco, Pinot
Noir, Merlot, Bourgogne și multe altele)
- vin alb (cum ar fi Gewurztraminer, Chardonnay, Trebbiano, Goldmuskateller,
Sauvignon și multe altele);
- vin spumant și șampanie (cum ar fi Champagne Roederer, Champagne Corbon,
Champagne De Sousa, Aimery, Murgo, Tasca d'Almerita și multe altele);
- băuturi spirtoase și distilate (cum ar fi Limoncello, Cointreau, diferite soiuri de Whisky
și Cognac și multe altele);
- bere artizanală (cum ar fi Bruton, Corvanera, Baladin și multe altele).
Descriere
În plus, compania promovează, de asemenea, diferite tipuri de ulei de măsline extra
virgin sicilian și paste, produse de cele mai importante regiuni italiene.
Printre numeroasele sale branduri sunt disponibile și vinuri biodinamice și ecologice.
Compania oferă, de asemenea, posibilitatea de a degusta vinurile împreună cu produse
de înaltă calitate, cum ar fi brânzeturile reci, servite în săli de degustare dedicate.
Compania se numără printre cele mai importante din acest sector.
Compania oferă și servicii de catering, deoarece este capabilă să furnizeze consumabile
considerabile pentru cluburi, restaurante și hoteluri.
Datorită profesionalismului demonstrat de-a lungul anilor de către actualii proprietari
care au lucrat cu pasiune și dăruire, astăzi magazinul de vinuri este capabil să răspundă
fiecărei nevoi, propunând soluții valoroase și pachete cadou speciale și rafinate. Astăzi
magazinul de vinuri este un punct de referință, iar în menținerea unor standarde de înaltă
calitate, acesta a obținut cel mai mare scor acordat celor mai buni cluburi din Italia de
către Gambero Rosso.
Compania caută producători de băuturi alcoolice mici și mijlocii, cu experiență și
cunoștințe despre vânzările de vin, pentru a-și extinde lanțul de distribuție și portofoliul
de produse. Compania este interesată de parteneri din toate țările europene.
Principalele avantaje ale companiei provin din dedicația și pasiunea pentru etichetele de
Specificații
vin și lichioruri. Ei au o cunoaștere profundă a produselor importate, exportate și
tehnice
comercializate.
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Acestea reprezintă un punct de referință în scenariul de degustare a vinului și
promovează atât tradițiile siciliene, cât și cele italiene legate de sectorul vitivinicol (și
sectorul băuturilor), precum și de tradițiile străine.
Valabilitate

5/24/2019 12:00:00 AM

2. Parteneri de fabricație necesari pentru valize mici cu aspect retro din carton
Ref: BRDE20180507001

O companie start-up germană, care oferă diferite instrumente de promovare a
sănătății, caută un producător de valize retro din carton pentru un acord de fabricație.
Valiza va fi vândută într-un magazin web, împreună cu un ghid.

Descriere

Compania germana acționează în domeniul promovării sănătății. Fondatorii au
dezvoltat un program pentru echilibrul vieții profesionale în scopuri terapeutice și cu
aplicații la domiciliu prin instrumente diferite. Pentru a colecta toate aceste
instrumente într-un mod atrăgător, folosesc o valiză retro făcută din carton, cu corzi
întărite, care poate fi încuiată. În interiorul valizei sunt buzunare pentru diferite
accesorii.
Compania caută un producător experimentat de valize tradiționale din carton. Aceste
valize vor fi vândute într-un magazin web. După etapa de inceput, compania se
așteaptă la creșterea numărului de comenzi. Dimensiunea valizei este de aproximativ
27,5 x 38,5 cm, culoarea este albă și conține 5 buzunare de diferite dimensiuni pentru
accesorii. Va fi oferit un contract de fabricație.
Partenerul ar trebui să fie un producător de valize de carton la prețuri atractive.

Specificații
tehnice

IMM<10 salariati
IMM cu 11-50 salariati
IMM cu 51-250 salariati
Tipul de parteneriat vizat: Acord de fabricatie

Valabilitate

5/25/2019 12:00:00 AM

3. Firma en-gros de produse agricole din Polonia (îngrășăminte și alte substanțe chimice
agricole), caută produse noi pentru a fi distribuite
Ref: BRPL20180504001

Descriere

O companie poloneză oferă clienților săi produse agricole, de ex. îngrășăminte și
produse chimice agricole. Este interesat să-și mărească oferta prin găsirea de
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producători străini ai produselor agricole menționate mai sus prin acorduri de
distribuție.
O companie poloneză oferă clienților săi produse agricole, de ex. îngrășăminte și
produse chimice agricole din UE și Belarus. Este interesata să-și mărească oferta prin
identificarea de producători străini ai produselor agricole menționate mai sus prin
acorduri de distribuție.
O companie poloneză oferă clienților săi produse agricole, de ex. îngrășăminte și
produse chimice agricole. Este interesata să-și mărească oferta prin găsirea de
producători străini ai produselor agricole menționate mai sus, prin acorduri de
distribuție.
Compania caută producători de îngrășăminte sau substanțe chimice din UE și Belarus.
Compania situată în partea de nord-est a Poloniei, specializată în comercializarea
îngrășămintelor și produselor chimice agricole, oferă servicii de distribuție.
Compania poloneză oferă produse agricole poloneze și străine pe piața internă
poloneză.
Compania este interesată în stabilirea cooperării cu producătorii străini de
îngrășăminte care doresc să intre pe piața poloneză. Ar dori să importe îngrășăminte
și produse chimice agricole din UE și Belarus și să acționeze ca distribuitor pentru a le
vinde în Polonia.
Compania are:
- contact direct cu agricultorii și producătorii agricoli,
- acces direct la o gamă largă de clienți potențiali;
- o poziție bine stabilită în sectorul chimic,
- facilități organizatorice și financiare care permit societății să coopereze cu un număr
mare de entități de afaceri la nivel național și international.
Specificații
tehnice

Compania ar dori să inițieze cooperarea cu unii parteneri de afaceri - producători de
îngrășăminte. Caută partenerii pentru cooperare în cadrul acordului de servicii de
distribuție, deoarece este dispusa să acționeze în calitate de distribuitor pentru a vinde
produsele altor companii. Compania așteaptă profesionalism și oportunitatea livrărilor
de la partenerii de afaceri cu experiență în piață.
Compania a fost înființată de proprietar, care are 3 ani de experiență în mediul agricol
și horticol.
Firma furnizează produsele sale atât unor mari angrosiști, cât și clienților de retail.

Valabilitate

5/23/2019 12:00:00 AM
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4. Companie britanică de ambalare a produselor alimentare din Marea Britanie caută un
furnizor de cutii de cafea barista
Ref: BRUK20180330001

Descriere

Specificații
tehnice

Compania britanică de design ambalaje din industria alimentară încearcă să
stabilească un acord de externalizare cu o companie de producție care ar putea
produce o cutie mare pentru cafea la pachet.
Agenția britanică furnizează ambalaje în sectorul alimentar. Caută un partener care
ar putea să proiecteze și să furnizeze cutii mari pentru cafea (la pachet), foarte
populara în SUA, dar care nu există pe piața din Marea Britanie.
Acest vas tip container menține băuturile fierbinți si reci până la 2 ore. Marginea
imprimata conferă un aspect profesional, ceea ce o face minunată pentru servirea
unei cafea fierbinti dimineața sau pentru cafea răcită gata pentru a turna gheață
după-amiaza. Este minunat să țineți apă caldă pentru ceai și pentru ciocolată caldă!
Cu acest mic container, băuturile în vrac vor fi în siguranță pentru exploatare până la
destinația finală.
Compania din Marea Britanie încearcă să externalizeze fabricarea cutiilor de cafea.
Designerul de ambalaje din Marea Britanie caută să aibă un contract de outsourcing
cu o companie care să îndeplinească cerințele și volumele comenzilor.

Valabilitate

4/14/2019 12:00:00 AM

5. Magazin de pantofi pentru copii din Polonia caută producători de încălțăminte pentru copii
de înaltă calitate pentru dimensiuni europene
Ref: BRPL20180119001

Descriere

Magazin de încălțăminte din Polonia, care ofera încălțăminte pentru copii, caută
producători de încălțăminte de înaltă calitate, fabricați numai din piele naturală.
Magazinul este modern decorat, sub forma unui mic oraș pentru copii. În acest oraș
magic, construit din case interactive, copiii au multe atracții iar părinții pot cumpăra
încălțămintea de vis pentru copil.

Specificații
tehnice

Salonul de încălțăminte este situat în centrul Poloniei. Magazinul este decorat sub
forma unui mic oraș mic pentru copii.
În magazin există un loc de joacă, panouri interactive cu diverse jocuri, bănci, copaci.
Copiii și părinții vor putea petrece timp într-un mod atractiv, copiii pot desena aici,
pot aranja puzzle-uri, imagini magnetice etc.
Salonul oferă încălțămintea de modă de cea mai bună calitate pentru copii. Este un
loc magic în care părinții pot cumpăra încălțăminte confortabilă, profilactică iar
pantofii sunt confecționați exclusiv din piele naturală sau au inserții din piele
naturală.
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Salonul își caută parteneri de încredere pentru a crea o colecție interesantă de
încălțăminte. Prețul este foarte important, magazinul de pantofi caută oferte
atractive în comparație cu prețurile producătorilor polonezi, ceea ce va duce la
creșterea vânzărilor de încălțăminte, care este principalul obiectiv al companiei.
În viitor, compania doreste să își dezvolte activitatea prin operațiuni de franciză în
întreaga țară (Polonia). Vânzările online sunt, de asemenea, planificate.
Producătorii care își oferă produsele salonului polonez cu încălțăminte pentru copii
vor câștiga un distribuitor de incredere al produselor lor. Magazinul de pantofi,
decorat sub forma unui oraș interactiv pentru copii, este o formă modernă și
inovativă de vânzare de pantofi.
Încălțămintea pentru copii trebuie făcută exclusiv din piele naturală, alte materiale
fiind acceptate exclusiv dacă inserția încălțămintei este fabricată din piele naturală.
Magazinul de încălțăminte caută încălțăminte cu design modern, în culori și modele
naturale, stilizate în mod obișnuit.
Dimensiuni de încălțăminte în dimensiuni europene 18 - 37.
În căutarea unor producători de încredere de încălțăminte pentru copii pentru un
salon de încălțăminte din centrul Poloniei.
Tipul partenerului dorit – producători profesionisti de încălțăminte pentru copii (vor
fi acceptate numai materiale naturale, piele etc.).
Sunt căutați parteneri cu experiență în producția de încălțăminte pentru copii.
Valabilitate

3/6/2019 12:00:00 AM

6. Un producător ucrainean de cadre moderne de paturi caută distribuitori în Europa
Ref: BOUA20180426001

Firma ucreaineana este un producător important de rame de paturi modern. Cadrele
executate sunt de înaltă calitate si sunt realizate din lemn, adaptate cerințelor
clientului. Compania încearcă acum să se dezvolte pe noi piețe și caută distribuitori
europeni cu experiență.
Compania ucraineană a fost înființată în 2015 și este situată în regiunea de sud a țării.
Este specializata in fabricarea de rame de pat si comode cu sertare.
Descriere

Compania este specializată în rame de pat prelucrate din lemn, inclusiv fag masiv.
Produsele sunt concepute astfel încât să fie atractive pentru cumpărătorii care doresc
mobilier de înaltă calitate la domiciliu. Cadrele pentru paturi sunt făcute la standarde
de înaltă calitate. In producție, compania folosește materiale și tehnologii moderne.
Fitingurile sunt utilizate numai de producătorii și furnizorii agreati in timp.
Pentru tratarea produselor, compania folosește vopsele acrilice pe bază de apă, ceea
ce pune accent pe structura lemnului, culoarea sa și este rezistent la ardere. Toate
piesele de mobilier sunt vopsite în culori liniștite - albastru, piersic, lămâie, fistic și alte
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culori. Permanent, compania continuă să extindă linia de produse oferind noi soluții
de design interesante.
Exista numeroase avantaje pentru potențialii distribuitori în ceea ce privește
dezvoltarea unui parteneriat cu această companie:
• Produsele sunt de înaltă calitate și atragatoare pentru proprietarii de case avizati
asupra unui stil.
• Gamă largă de rame de pat, executate dupa cerințele și gusturile clienților.
• Paturi realizate dintr-o gamă variata de materiale de calitate, inclusiv fag masiv.
• Livrare rapidă a produselor de la comandă.
• Producție modernă - compania poate garanta calitatea inalta a produselor sale.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Firmele care doresc să colaboreze cu acest producător ucrainean și furnizor de cadre
de paturi ar putea fi distribuitori cu experiență în industria de mobilier cu amănuntul
din propriile teritorii. În mod ideal, partenerii potențiali vor avea o rețea puternică și
stabilă de contacte pe piața de mobilier, inclusiv mici comercianți cu amănuntul și
mari comercianți. Se va avea in vedere un acord de servicii de distribuție.
6/1/2019 12:00:00 AM

7. Producător ucrainean de uși de interior caută distribuitori
Ref: BOUA20180331001

O companie de producție din Ucraina, specializată în uși de interior, caută distribuitori
și agenți din țări europene pentru produsele sale de înaltă calitate realizate din lemn
natural, pe baza unor acorduri de servicii de distribuție și al acordurilor de agenție
comercială, pentru a accesa noi piețe și să extindă pietele existente - Polonia și
Belarus.

Descriere

Compania ucraineană are o experiență de 25 de ani în producția de uși funcționale,
moderne și estetice din lemn masiv. Produsele oferite se disting prin eleganta
finisajelor, calitatea, gama larga de culori si designul lor. Compania produce:
- usi de interior din lemn "Class Golden" - colectie de usi furniruite;
- usi de interior din lemn "Platinum Class" - colectie de usi din lemn de stejar.
În producția de uși sunt folosite materiale naturale: stejar, rasinoase și furnir de stejar.
Produsele sunt vopsite cu vopsele și lacuri certificate, ceea ce asigură o exploatare
sigură. Fabrica oferă garanție pentru calitatea ușilor interioare produse.
Produsele se caracterizează prin calitate, competitivitate, inovare tehnologică,
materiale naturale, design modern, fără restricții asupra formelor, dimensiunilor sau
tipului de produs finit.
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Compania caută distribuitori și agenți comerciali pentru produsele lor în toate țările
UE. În prezent, au distribuitori în Polonia și Belarus, însă doresc să extindă zona și săși extindă rețeaua de distribuție. Sunt oferite acorduri de servicii de distribuție și
acorduri de agenție comercială.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Ușile produse de companie pot fi integrate atât în clădiri cu design clasic cat si
modern.
- În plus față de produsele sale standard, compania este gata să creeze pentru
partenerii și clienții săi uși unice, la cerere, atât din punct de vedere al designului, cât
și al structurii.
- Dezvoltare dinamică - în fiecare lună compania produce un nou model de ușă.
- O gamă largă de produse - mai mult de 20 de culori.
- Ușile sunt fabricate din materiale de înaltă calitate.
- Peste 25 de ani de experiență în producția de uși de interior.
5/10/2019 12:00:00 AM

8. Companie de prelucrare a lemnului din Bosnia și Herțegovina oferă acord de fabricație sau
de joint venture
Ref: BOBA20180122001

Compania din Bosnia și Herțegovina este situată în estul Republicii Srpska. Activitățile
lor principale sunt legate de prelucrarea lemnului din lemn de esență tare pentru
realizare de produse semifabricate necesare in industria mobilei și a pardoselilor.
Produsele lor principale sunt cherestea si elemente de fag, stejar si alte specii tari.
Sunt interesați de o cooperare pe termen lung în cadrul unui acord de fabricație sau
de joint venture.

Descriere

Compania din Bosnia și Herțegovina a fost înființată în 1996 pentru producția și
prelucrarea lemnului, comerțul cu import-export și furnizarea de servicii în industria
lemnului. Compania are mulți ani de experiență în procesul de producere a aburilor și
uscării lemnului de esență tare, oferind servicii de inalta calitate, prin respectarea
termenelor limită ale clienților, proces de producție diversificat, producție conform
specificațiilor clientului și angajament complet față de controlul calității.
Produsele companiei sunt realizate în principal din lemn de fag și alte specii tari.
Produsele sunt utilizate la acoperirea podelelor, panourile de lungime și lățime și alte
elemente pentru necesitățile industriei mobilei la cererea cumpărătorului.
Principalele produse ale companiei sunt plăci, grinzi, podele, alte plăci semitaiate etc.
Compania anuală produce aproximativ 3.000 m3 de sortimente de lemn.
Compania are 30 de angajați. Capacitățile spațioase ale companiei includ un total de
14.000 m2, cu infrastructura comunală corespunzătoare. Capacitățile de producție
constau în: linii pentru tăierea primară, capacitate 7000 m3 / an, instalație de uscare
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circa 500 m3. Compania are, de asemenea, un depozit de dimensiuni semnificative și
un spațiu pentru manipulare. Compania este orientată spre export și exportul se
bazează pe piețele Suediei, Danemarcei, Austriei, Germaniei, China și Vietnam (95%
din producția totală). Piața internă este reprezentată de doar 5%.
Compania dorește să își dezvolte activitatea și să introducă propriile produse pe noua
piață, prin cooperare pe termen lung și de aceea, cauta parteneri de afaceri.
Ei preferă să-și vândă produsele pe piețele internaționale sub formă de contract de
fabricație, în funcție de solicitările clientului.
Prin cooperarea în cadrul unei societăți mixte, compania își propune să dezvolte în
continuare produsele sale pentru utilizatorii finali, să îmbunătățească capacitatea de
producție, ceea ce va duce la extinderea cotei de piață și la dobândirea de experiență
în noi segmente de piață.

Specificații
tehnice

Avantaje și inovații:
Avantajele companiei se bazează pe respectarea termenelor limită, a controlului
calității și a experienței în prelucrarea termică în ceea ce privește prelucrarea la abur
și uscare. Produsele oferite de companie sunt de înaltă calitate datorită selecției
precise a materiilor prime (se utilizează numai materii prime de la furnizori
experimentați).
Compania caută o colaborare pe termen lung cu parteneri care sunt activi și cu
experiență în domenii conexe. Compania este interesată de un parteneriat pe termen
lung.
Partenerii potențiali ar putea fi:
- producători de mobilă care caută servicii de coproducție.
- designeri de mobilier care caută producători.
- alți clienți care au nevoie de produse semifabricate gata pentru industria mobilei și a
pardoselilor
Tipul de parteneriat considerat: acord de fabricație sau acord de joint-venture
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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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