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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. Distribuitor polonez de produse de iluminat interior și produse decorative, precum și
mobilier caută noi furnizori
Ref: BRPL20180410001

O companie din regiunea centrală a Poloniei care se ocupă de produse de iluminat
interior și mobilier dorește să găsească producători și designeri din Uniunea
Europeană, care oferă produse de design interior de înaltă calitate, cum ar fi obiecte
de mobilier, iluminat și decorarea casei pentru a le distribui pe piața poloneză.
Compania este situată în regiunea centrală a Poloniei. A fost fondată în 2013. Este o
afacere de familie, specializată în distribuția B2C și B2B, de produse vintage de înaltă
calitate, de iluminat și mobilier. Cooperează cu firme din Germania, Danemarca,
Olanda și Marea Britanie. În prezent, produsele lor sunt vândute în Polonia prin
intermediul companiilor locale și al magazinului online.

Descriere

Compania oferă o gamă largă de produse de iluminat interior, inclusiv lămpi de perete,
lămpi de podea și lămpi pentru aer liber. Toate produsele sunt proiectate și fabricate
din materiale de înaltă calitate, cum ar fi: oțel, sticlă, cupru, alamă și lemn de mango,
lemn de tec, bambus. În 2014, firma și-a înființat propria marcă care oferă o gamă
completă de umbrele, accesorii de iluminat și cabluri. În afară de produsele de iluminat,
oferă un mobilier de înaltă calitate. Acesta include scaune, fotolii din piele sau din piele
PU, ratan și țesături, mese de cafea, mese laterale din metal, sticlă, lemn și ratan.
Ca o companie specializată în distribuția de produse de iluminat și mobilier, B2C si B2B,
ar dori să stabilească o cooperare cu produse (de dimensiuni mici și mijlocii) de produse
de înaltă calitate, fabricate manual și în ediție limitată, cum ar fi: lămpi de masă și de
birou, lămpi de podea, lămpi de perete și plafon, iluminat exterior, scaune, mese,
bănci. Sunt interesati de un design contemporan și minimalist în întreaga UE.
Exclusivitatea nu înseamnă lux inaccesibil, ei doresc să aducă clienților săi produse bine
concepute și relativ "necunoscute" la prețuri accesibile.

Specificații
tehnice

Partenerii vizati: producători și designeri localizați în Uniunea Europeană, care oferă
produse de design interior de înaltă calitate, cum ar fi mobilier, iluminat și decorațiuni
interioare.

Valabilitate 5/5/2019 12:00:00 AM
2. Companie germană care comercializează îmbrăcăminte de lucru caută un acord de
fabricație
Ref: BRDE20180410001

Descriere

O mică întreprindere germană comercializează îmbrăcăminte de lucru și îmbrăcăminte
de protecție (pantaloni de lucru, jachete [fleece și softshell], bluze, tricouri, tricouri
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polo) de peste 30 de ani. Caută noi furnizori capabili să producă produsele pe care le
comandă. Partenerii ar trebui să se afle în țări din Europa de Est. Compania germană
oferă un acord de fabricație.
Îmbrăcămintea de lucru este utilizată în diverse sectoare de activitate: evacuarea
electrostatică (ESD), transport rutier, depozitare, îmbrăcăminte de identitate
corporativă, cluburi sportive etc.
Numărul pieselor care vor fi comandate poate varia: de exemplu, 500 de pantaloni sau
3.000 de cămăși. Există, de asemenea, și comenzi mai mari pentru clienții contractuali.
Deoarece compania germană este dispusă să-și dezvolte afacerea, este nevoie de noi
parteneri care să poată furniza îmbrăcăminte de lucru și care sa fie foarte flexibili. Prin
urmare, compania germană oferă contracte de fabricație noilor furnizori. Compania
preferă furnizorii din Europa mai mult decât în Asia. Este în favoarea limbilor comune
și a standardelor de calitate, precum și a distanțelor mai scurte. Pentru orice problemă
care trebuie rezolvată rapid, companiile care comandă pot vizita rapid producătorul.

Specificații
tehnice

Compania oferă fiabilitate și relații contractuale pe termen lung.
- Este deschisă oricărei provocări privind îmbrăcămintea de lucru și poate oferi
personalizarea produselor.
- Compania este certificată OEKO-TEX®, precum și SEDEX-Certified (furnizor etic de
schimb de date).
- De preferință, compania caută producători certificați OEKO-TEX®.
- Partenerii căutați ar trebui să preia întreaga producție de îmbrăcăminte de lucru
comandata.
- Se așteaptă ca partenerii căutați să reacționeze rapid și flexibil în timp ce iau comenzi
și livrează produsele comandate.

Valabilitate 5/4/2019 12:00:00 AM
3. Companie britanică caută producători de tricotaje
Ref: BRUK20180220001

Descriere

O companie din Marea Britanie caută un partener de fabricație în Europa pentru a
produce o gamă de tricotaje, folosind deopotrivă fire sau fire proprii, furnizate de
partenerul selectat. Opțiunile pentru potențiale contracte de producție includ
contracte de externalizare sau subcontractare.
Această divizie a unei companii multinaționale din Marea Britanie încearcă să
identifice o companie de fabricare a tricoturilor care poate produce o gamă de
produse tricotate, fie în cadrul unui contract de fabricație externalizat, fie
subcontractat.
Compania multinațională are birouri și facilități de distribuție în SUA, Canada, Mexic
și Marea Britanie, sprijinind dealerii și clienții acestora din America de Nord, Marea
Britanie și Europa.
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Divizia din Regatul Unit a fost înființată în 2015. Produce o gamă de produse tricotate
care utilizează fire, într-o varietate de stiluri de tricotat, cum ar fi milano, jumătate
milano, jersey & simplu tricot.
Produsele din gama includ bluze, pulovere tip cardigan, bluze fără mâneci și produse
personalizate, inclusiv tricotaje cu căptușeală fleece și tricotaje cu căptușeală gortex.
Acestea îmbină fire și procese de fabricație la cele mai înalte standarde de producție.
Pentru a-si spori vânzările potențiale, compania încearcă să dezvolte o gamă de
produse de tricotaje care să fie livrate pe piața din Marea Britanie. Partenerul de
succes nu ar trebui să aibă în prezent o amprentă de aprovizionare în Regatul Unit și
în Irlanda.
În mod ideal, acest partener va avea o relație cu o filatura locală pentru a prelua firele.
Va exista o perioadă de dezvoltare în care această companie va dezvolta împreună cu
partenerul o gamă de produse pe stoc.
Partenerul trebuie să aibă o echipă de dezvoltare capabilă să traducă specificațiile în
scopuri de producție.
Tipul de contract de fabricație care va fi convenit, externalizarea și subcontractarea
vor fi discutate pe deplin cu partenerul selectat și va depinde de expertiza și
capacitățile de producție ale acestuia.
Este prevăzută o relație pe termen lung cu un partener potrivit.
Sunt cerute capabilități de tricotat de finite diferita adică 7, 10, 12 și 16, folosind o
varietate de stiluri de tricotat, cum ar fi milano, jumătate milano, jersey & simplu
tricot.
Partenerul selectat va avea capacitatea de a oferi o varietate de tipuri diferite de
structuri tricotate. De preferință, aceștia ar trebui să aibă o relație cu o filatura locală
pentru a prelua firele.
Specificații
tehnice

Valabilitate

Partenerul ar trebui să aibă o echipă de dezvoltare pentru a lua specificațiile de
fabricație și pentru a interpreta detaliile din limba engleză in limbile solicitate.
Partenerul va găzdui o întâlnire la sediul său pentru a discuta detalii despre orice
contracte.
4/19/2019 12:00:00 AM

4. Un designer de interior din Suedia caută un producător de elemente de fixare
personalizate / șuruburi din metal
Ref: BRSE20180426001

Descriere

Un designer de interior suedez dorește să încheie un acord de fabricație cu un
producător de elemente de fixare personalizate, care oferă șuruburi de metal, care
vor fi folosite atât pentru a ține părți ale desenului împreună, cât și ca elemente
decorative.
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Produsul final este un coș care va face parte dintr-o colecție, care va fi prezentată la
Târgul de Design Londra în septembrie, iar designerul are deja un nume stabilit și o
rețea de revânzători și buticuri.

Designerul de interior suedez are mai mult de 20 de ani de experiență, lucrând ca
designer și contractor independent pentru diverse tipuri de companii de mobilier și
accesorii, iar anul acesta va avea lansarea unei colecții noi si a unui brand.
Parte a colecției este un coș realizat exclusiv din piele, iar designerul încearcă acum
să încheie un acord de fabricație cu un producător de elemente de fixare
personalizate / șuruburi din metal care fixeze acest cos și care ar putea funcționa și ca
aditiv decorativ.
Colecția va fi prezentată la târgul de design din Londra în luna septembrie 2018, iar
designerul are deja un nume stabilit și o rețea de revânzători și mici magazine
(buticuri).
Designerul este interesat să încheie un acord de fabricație cu un producător de
elemente de fixare / șuruburi personalizate din metal.
Specificații
tehnice

Dimensiuni aproximative: Surub M3 - lungime 15mm
Exista interes pentru o relație pe termen lung.

Valabilitate

4/28/2019 12:00:00 AM

5. O firmă rusă de construcții caută furnizori de faianță
Ref: BRRU20171221022

Compania de comert si construcții din Rusia, cu 10 ani de experiență în vânzări de
materiale de construcții, caută furnizori de pardoseli conform acordului de servicii de
distribuție.

Descriere

Compania rusă din regiunea Novgorod a fost creată în 2013 și s-a dovedit a fi un
hipermarket al materialelor de construcție cu format DIY (Do It Yourself), orientat
spre condiții mai confortabile pentru achiziții, precum și un nivel ridicat de servicii.
Pe o suprafață de peste 7.000 de metri pătrați, pot fi găsite articole diverse pentru
construcții, reparații, decorațiuni, precum și alte articole si obiecte interioare
exclusiviste. Structura companiei include un complex logistic modern, cu depozite
închise, complexe administrative și de gospodărie, echipamente de depozitare,
echipamente de manipulare, flotă proprie.
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În anul 2015, compania a primit titlul de "Rețeaua Best Trade pentru vânzarea de
produse nealimentare" la concursul "Cea mai bună întreprindere -2015".

Specificații
tehnice

Compania caută parteneri care dețin expertiză în domeniile următoare (inclusiv, dar
nu exclusiv): ciment și var, centrale electrice, industria chimică, industria alimentară,
metalurgie, industria hârtiei, deșeuri și reciclare pentru a reprezenta și distribui
produse industriale, cum ar fi: ascensoare cu benzi, transportoare cu bandă și
șuruburi, jgheaburi de aerare, silozuri, concasoare pentru bucăți, mixere cu bandă și
șuruburi, colectoare de praf pentru recipiente si pentru combustibili alternativi,
alimentatoare rotative și șuruburi.
Compania nu are cerințe tehnice și nici standarde de certificare față de acestea.
Toți ceilalți termeni ai livrării vor fi discutați după primul contact cu un potențial
partener.

Valabilitate

4/17/2019 12:00:00 AM

6. Companie italiană, cu sediul în Sicilia, caută agenții de turism și operatori de turism pentru
acorduri de agenție comercială
Ref: BOIT20180305001

Descriere

O stațiune turistică italiană, situată într-una dintre cele mai bune zone turistice din
Sicilia (20 km de Taormina), caută operatori turistici străini pentru a stabili acorduri de
agenție comercială. Compania oferă cazare de înaltă calitate în inima Parcului Râului
Alcantara, lângă Muntele Etna (Patrimoniu Mondial).
Stațiunea oferă vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de o vacanță extraordinară
într-un decor de basm, înconjurat de livezi și măslini.
Stațiunea este situata pe amplasamentul unei ferme vechi construită în 1888. Chiar și
astăzi este deținută de aceeași familie și a fost restaurată recent, menținând același
design original și caracteristici arhitecturale. Aceasta este situat într-un cadru natural
deosebit (parcul fluvial Alcantara) și permite accesul facil la principalele situri turistice
precum Catania, Syracuse, Agrigento, Noto, Messina, Taormina și Giardini Naxos.
Proprietatea este de aproximativ 10 hectare, cu acces la cheile Alcantara. Stațiunea
funcționează de peste 14 ani și dispune de o vastă cunoaștere a potentialului turistic
al zonei. Stațiunea este bine cunoscută pentru serviciile sale de înaltă calitate, pentru
respectarea vieții private și pentru continua îmbunătățire a serviciilor și facilităților de
cazare. Camerele sunt situate în vechea aripă sau într-o clădire modernă. Toate
camerele sunt dotate cu aer condiționat, iar apartamentul are, de asemenea, o
chicinetă și o zonă de luat masa.
Compania caută acorduri de agenție comercială cu operatori de turism și companii
implicate în turism din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada și țările asiatice,
care pot sprijini stațiunea să se extindă pe noi piețe și să-și asume un partener pentru
satisfacerea clienților.
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Datorită locației sale geografice, climatului blând și a pământului fertil, imobilul poate
oferi clienților produse savuroase. Familia a dezvoltat producții ecologice, cum ar fi
citrice, portocale și fructe de sezon, ulei și marmeladă. Procesele productive au fost
gândite și implementate respectând natura și mediul înconjurător. În special, aroma
unică a uleiului este un produs extraordinar care poate fi apreciat de oaspeți.
Stațiunea este deosebit de prietenoasă pentru familie, deoarece organizează cursuri
de gătit specifice gastronomiei din Sicilia și evenimente de degustare a uleiului de casă
Sicilian.De asemenea, atrage cupluri care se pot bucura de beneficiile centrului de
frumusețe, cum ar fi o gamă largă de masaje și tratamente pentru wellness și
frumusețe. Oaspeții se pot bucura de saună finlandeză, care este un bun panaceu
pentru relaxare, precum și dușuri emoționale.
Principalele grupuri țintă ale hotelului sunt familiile și cuplurile care provin din țări
europene, precum și din Asia, SUA și Canada.
Dacă oaspeții doresc să iasă din imobil, cel mai apropiat sat Francavilla di Sicilia este
la 3 km distanță. Aici, turiștii pot găsi baruri, restaurante, pizzerii, supermarketuri,
cinematografe și așa mai departe. În plus, în fiecare vineri dimineață pot găsi și "piața
exterioară" originală.
Capacitatea de cazare a hotelului este de 11 camere, 2 apartamente (2 camere) și un
alt apartament, împreună cu alte facilități de petrecere a timpului liber. Oaspeții vor
aprecia mâncarea proaspătă siciliană, cum ar fi pește, carne de vită și fructe, precum
și mese vegane.
Având în vedere peisajul de basm în care se află proprietatea, facilitățile pot fi folosite
și pentru organizarea de evenimente specifice, cum ar fi evenimente de degustare sau
ca destinație pentru turismul alimentar, precum și ca o locație excelentă pentru nunți,
botezuri și tot felul de ceremonii.
În scopul de a dezvolta și de a îmbunătăți serviciile oferite de stațiune, compania caută
parteneriate cu operatori de turism și compani pentru stabilirea unor acorduri de
agenție comercială. În particular, stațiunea este interesată să semneze un acord cu
operatorii de turism din Europa, țări asiatice, SUA și Canada.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Locația în care stațiunea a fost construită este extraordinar de interesantă. Având în
vedere apropierea de cele mai importante orașe ale rețelei tradiționale și culturale
siciliene a Patrimoniului Mondial, o vacanță în această stațiune ar putea fi uimitoare
atât pentru turiștii pasionati de cultură, cât și pentru cuplurile care doresc să se
relaxeze într-un mediu care respectă intimitatea, fără a renunța la delicatesele oferite
de companie. Toate acestea, într-un mod ecologic și respectând tradiția familială.
4/21/2019 12:00:00 AM

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

Descriere

O companie de producție din Ucraina, specializată în uși de interior, caută distribuitori
și agenți pentru produsele sale de înaltă calitate executate din lemn natural in țări
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europene. Ei ar dori să găsească mai mulți parteneri în cadrul unor servicii de
distribuție și al unor acorduri de agenție comercială, să intre pe noi piețe și să le
extindă pe cele existente - Polonia și Belarus.
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 desene. 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.
Compania caută distribuitori și agenți comerciali pentru produsele lor în toate țările
UE. În prezent, au distribuitori în Polonia și Belarus, însă doresc să-și extindă rețeaua
de distribuție. Sunt solicitate servicii de distribuție și acorduri de agenție comercială.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Ușile produse de companie pot fi integrate atât în clădiri cu design clasic sau 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 de acoperire.
- 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

Descriere

Compania din Bosnia și Herțegovina este situată în estul Republicii Srpska. Activitățile
principale sunt legate de prelucrarea lemnului din lemn de esență tare pentru produse
semifabricate pentru industria mobilei și pardoselilor. Produsele principale sunt
cherestea si elemente de fag, stejar si alte specii tari. Este interesata de o cooperare
pe termen lung în cadrul unui acord de fabricație sau de joint venture.
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 uscare a lemnului de
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esență tare, respectând termenele limită ale clienților, diversificarea procesului de
producție, producția conform specificațiilor clientului și angajamentul 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 plăcile, grinzile, podelele, plăcile semi-tivite, podelele
pentru nave. Compania anuală produce aproximativ 3000 m3 de sortimente de lemn.
Compania are 30 de angajați. Capacitățile spațioase ale companiei includ un total de
14.000 m2 de suprafață asfaltică cu infrastructura comunală corespunzătoare.
Capacitățile de producție constau în: linii pentru tăiere primară, capacitate 7000 m3 /
an, instalație de uscare circa 500 m3, instalație de reproducere de 60 m3 și elemente
de unitate de decimare a plantelor. Compania are, de asemenea, depozitul
semnificativ și spațiul manipulator. Compania este orientată spre export și exportul se
bazează pe piețele Suediei, Danemarcei, Austriei, Germaniei, EAU, PR 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 căutând 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 societății 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 segmentele de piață noi.
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 în abur
și uscare.

Specificații
tehnice

Cunoașterea pieței are nevoie de controlul calității accentuat pe piața UE, experiența
în procesele termice considerate într-o gamă redusă de decolorare, iar producția
planificată pentru partenerul strategic este obiectivul principal al companiei.
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 domeniul conex. 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.
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- alți clienți care au nevoie de produse semifabricate gata pentru industria mobilei și a
pardoselilor
Tipul de parteneriat considerat:
-Acord de fabricație
-Acord de joint-venture
Valabilitate
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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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