ROMÂNIA

Participare regionala la evenimentul de brokeraj
din cadrul HANNOVER MESSE 2019
HANNOVER MESSE este cel mai important showroom internațional pentru
tehnologii industriale, materiale și idei de produse inovatoare. Este locul unde găsești cele mai
noi tehnologii în cele mai variate domenii. Vorbim de tehnologii disruptive, care schimbă
oarecum cursul istoriei, tehnologii care abia au ieșit pe piață sau urmează să fie lansate în
anul curent.
Organizate de rețeaua europeană Enterprise Europe Network, cea mai mare rețea
de sprijin din lume pentru IMM-urile cu ambiții internaționale, evenimentele de brokeraj
reprezintă oportunitati excelente pentru inițierea unor contacte transfrontaliere si noi
colaborari.
Editia din aceasta primavara a HANNOVER MESSE a însemnat peste 30 de hale
de expoziție, răspândite pe o suprafață semnificativa, unde cei peste 6.600 de expozanți și-au
etalat cele mai îndrăznețe inovații în diverse domenii, precum:
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 Automatizare integrată, IT industrial, transmisie și control al energiei
 Procese integrate și soluții IT de digitalizare
 Energie Integrată – Sisteme Integrate de energie pentru industrie, mobilitate,
sisteme de încălzire industriale
 Tehnologii cu aer comprimat și vacuum
 Soluții inovatoare de subcontractare și construcții ușoare
 Cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic
 Startup-uri inovatoare
 Relații de business și piață globale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al
Enterprise Europe Network, a oferit 5 vouchere GRATUITE pentru participarea la Evenimentul de

brokeraj „Zilele cooperării tehnologice și de afaceri”, organizat in cadrul Hannover Messe.
Cele 5 companii selectate, in baza unei proceduri transparente de selecție, activează in
diverse domenii de activitate:
 FRONTLINE SOFTWORKS SRL jud. Suceava, furnizoare de servicii software
 NORD ARIN PROD COM SRL jud. Neamt, companie producătoare de mobilier din
lemn masiv
 SC SIGMA APPDEV SRL jud. Neamt, firmă de IT care execută programe pentru
automatizarea de procese in diverse industrii
 SC OREO GRUP SRL jud. Bacău specializată în imprimare și măsurare 3D
 CLUSTERUL LEMNULUI Bucovina din Suceava, furnizoare de servicii de sprijin
către firmele din domeniul prelucrării lemnului.
Pentru toate aceste companii, participarea la târg și la întâlnirile bilaterale, stabilite prin
intermediul platformei de matchmaking, a fost o oportunitate de a:
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 vedea la un loc, companii inovatoare din Europa, Asia, America și a intra în contact
cu tehnologii de ultimă generație din domeniile vizate
 discuta față în față cu potențiali parteneri pentru cooperarea în materie de tehnologie
și de cercetare,
 iniția discuții în vederea realizării de parteneriate comerciale internaționale
Astfel, reprezentații companiilor au avut peste 25 de întâlniri bilaterale cu potențiali
parteneri din mediul privat, universități, centre de cercetare și dezvoltare, au participat la un
tur ghidat, organizat de NBank Bavaria unde, peste 10 companii și-au prezentat oferta de
bunuri și servicii de interes pentru participanții noștri, au avut 4 zile la dispoziție pentru a
viziona Hannover Messe.
Iată ce ne mărturisește unul dintre participanți:
˝Din punct de vedere al tematicii abordate precum și al modului de derulare, acesta
(Hannover Messe) acoperă în foarte bună măsură nevoile de internaționalizare ale IMM-urilor,
deschide oportunități și lansează provocari tuturor celor interesați în dezvoltarea propriilor
afaceri și inovarea proceselor de producție.˝
Ovidiu Ilisei, Președinte Clusterul Lemnului Bucovina
Dincolo de beneficiile directe de care s-au bucurat cele 5 organizatii câștigătoare,
participarea la eveniment, a adus o mare provocare, aceea de a gândi inovator, de a
găsi soluțiile pentru ca accesul la piața globală să devină o oportunitate . Participantii au
avut ocazia să vadă in direct, că tehnologia evoluează cu o viteză amețitoare și pentru a ține
pasul cu viteza de evoluție a Europei și a lumii întregi, este nevoie de o gândire inovatoare și
de o asociere a entităților din aceleași domenii sau domenii conexe, astfel încât, eforturile de a
deveni competitivi pe piața mondială, să poată fii susținute.
Încă o dată, s-a dovedit că prețul nu mai reprezintă un avantaj competitiv și că piața
cere în permanență soluții inovatoare care să răspundă cât mai bine nevoilor clientului,
din orice domeniu ar fi el.
Companiile interesate să acceseze o piață internațională trebuie să găsească elementul
diferențiator care să ofere avantajul competitiv în ˝lupta˝ cu concurența globală.
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