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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. Designer de borsete pentru biciclete din Marea Britanie caută parteneri in vederea
semnării unui acord de fabricație
Ref: BRUK20190220001

Descriere

Specificații
tehnice

Valabilitate

O companie din Londra realizeaza design pentru borsete de ciclism pentru navetiști
inca din 2012. Borsetele sunt fabricate din nailon și poliester.
Gama de produse include rucsaci de uz general, panniuri pentru biciclete și alte
borsete și accesorii mai mici.
Compania cu sediul în Londra caută un partener în baza unui acord de fabricație
care, în mod ideal, va putea să lucreze cu materiale PET reciclate. Cantitățile
solicitate sunt de 2000 - 5000 de unități pe an pentru început.
Compania din Marea Britanie caută un producător de borsete care ar trebui să aibă
o capacitate de producție de aproximativ 2000 - 5000 de unități pe an.
În cadrul contractului de fabricație, acest partener ar trebui, de asemenea, să poată
furniza auxiliare tehnice care trebuie incluse pe borsetele fabricate.
De preferință, producătorul va fi, de asemenea, capabil să lucreze cu materiale de
PET reciclate.
08 Mar 2020

2. Angrosist sloven care vinde produse din carne caută furnizor pentru semnarea unui
acord comercial de distribuție
Ref: BRSI20190401001

Descriere

Un angrosist sloven, specializat în producția și vânzarea de diferite tipuri de carne
și alte produse alimentare, cu o activitate de peste 25 ani, este cel mai important
importator și distribuitor național de produse alimentare din Slovenia.
Caută producător de carne de vită maturată, în vederea stabilirii unui acord
comercial de distribuție.
Produsul solicitat este carne de vită maturată, conform următoarelor specificații:

Specificații
tehnice

Tip: »Rib-eye« pentru fripturi
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Greutate: aproximativ 4 kg
Perioada de maturare: 30 de zile
Vârsta animalului: 21-24 luni
Calitate: premium
Originea controlată
Ambalaj: PVC
Valabilitate

12 Apr 2020

3. Exportator de carne congelată din Cipru caută furnizori pentru semnarea unui acord
comercial de distribuție
Ref: BRCY20190404001

Compania cipriotă, înființată în 2010, are o experiență îndelungată în prelucrarea și
comercializarea cărnii. Este specializată în exportul de produse din carne congelată
(porc, vițel, capră), pasăre (pui, curcan, găină) și alte mărfuri (pește, legume).
Compania este certificată cu IFS Broker v2 ("International Featured Standard") cu
"nivel ridicat". Această certificare vizează standardizarea modului în care furnizorii,
comercianții și clienții lucrează împreună. Mai mult, această certificare ajută
compania să se ocupe de o mai bună gestionare a vânzărilor și a expedierii
produselor sale, asigurând o trasabilitate completă a produsului, precum și faptul că
este livrat produsul potrivit.
Compania este, de asemenea, acreditată cu standardul de calitate ISO 9001.
Compania cipriotă lucrează direct cu aproximativ 130 de abatoare sau producători.

Descriere

De asemenea, compania exportă cu succes alimente congelate în:
Africa de Vest: Coasta de Fildeș, Ghana, Togo, Benin, Guineea, Congo și Republica
Democratică Congo, Senegal, Gabon
Orientul Mijlociu: Armenia, Israel, Georgia, Rusia
Asia de Sud-Est: Hong Kong, Vietnam
Pentru a ușura sarcina clienților săi, compania este în măsură să furnizeze
produsele grupate într-un container, prin intermediul platformei sale logistice din
Belgia. Situat în apropierea portului Anvers, in acesta se pot transporta produse
mixte (carne de porc, carne de vită, pasăre sau cartofi prăjiți).
Chiar dacă riscul este redus la minimum, compania asigură întotdeauna
containerele frigorifice din portul de plecare până la portul de sosire.
Compania cipriotă este interesată să găsească potențiali parteneri în baza unor
acorduri comerciale și de distribuție. Caută producători / furnizori / abatoare de carne
de vită, carne de porc, pui și curcan în Europa, pentru a acționa ca agent și
distribuitor de reprezentare și vanzare produse în străinătate. Este interesat să
promoveze produsele potențialului partener pe piața UE și dincolo de acesta, adică
Africa de Vest și Asia, prin intermediul reprezentanților comerciali și comercianților
cu ridicata calificați.
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Specificații
tehnice
Valabilitate

Partenerul vizat ar trebui să fie un producător / furnizor sau un abator (vită, porc,
pui, curcan) și trebuie să respecte standardele relevante de sănătate animală și
normele operaționale ale UE.
05 Apr 2020

4. Distribuitor olandez, specializat în comerțul cu produse agricole, caută furnizori de
îngrășăminte din țările Uniunii Europene
Ref: BRNL20190315001

Descriere

Compania are sediul în centrul Olandei și are aproape 12 ani de experiență în
importul și comercializarea de materii prime și consumabile agricole. Compania
dorește să-și extindă portofoliul cu uree granulară și îngrășământ. În prezent,
portofoliul companiei nu acoperă întreaga cerere a clienților săi, deci caută furnizori
din țările Uniunii Europene pentru a-și distribui produsele în Olanda.
Pentru produsul vizat (menționat mai sus), IMM-ul olandez ar dori să coopereze cu
partenerii în baza unui acord comercial.
Produsul principal pe care compania olandeză dorește să-l importe este:
îngrășământ din uree granulată cu 46% azot, maxim 1% biuret, maximum umiditate
0,5% și ambalat în saci de 50 kg impermeabili. Comanda depinde de calitatea
mostrelor trimise și începe după aprobarea mostrelor.

Specificații
tehnice

Ureea granulară poate fi utilizată independent sau poate fi ușor amestecată cu
îngrășăminte pe bază fosfat și / sau potasiu, adesea ca parte a unui amestec total
de NPK (azot, fosfat și potasiu).
Ca produs granular, ureea poate fi aplicată direct pe sol folosind echipamente
convenționale de împrăștiere.
Ca urmare a acestui profil, compania este interesată să întâlnească producători de
îngrășăminte care sunt în măsură să furnizeze îngrășăminte granulate de uree.
Compania olandeză este dispusă să coopereze cu producători importanți de
îngrășăminte din Uniunea Europeana pentru a acoperi prin distribuție cererea de pe
piața locală.

Valabilitate

03 Apr 2020

5. O companie din Grecia caută furnizori sau producători de haine pentru femei in
vederea semnării unui acord comercial.
Ref: BRGR20190409001

Compania grecească de comerț cu amănuntul activează în domeniul vânzării de
haine elegante și casual, pentru femei între 30 și 65 de ani, din 2017.
Descriere
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Compania dorește să-și extindă portofoliul și caută astfel noi furnizori de servicii de
comercializare și/sau fabricarea de haine pentru femei.
Compania caută haine elegante, de zi cu zi, de înaltă calitate și la prețuri
competitive, care nu sunt prea casual, adresându-se nevoilor femeilor cu vârsta
cuprinsă între 30 și 65 de ani.
Compania dorește să extindă afacerea și este interesată de parteneriate cu
companii din cadrul Uniunii Europene, în baza unui acord comercial.

Specificații
tehnice
Valabilitate

Compania cauta furnizori / producatori de haine de zi cu zi pentru femei de 30-65
de ani.
Compania va plasa comenzi într-o varietate de modele în cantități mici
10 Apr 2020

6. Retailer de îmbrăcăminte pentru copii, din Regatul Unit al Marii Britanii, caută
producători de articole de îmbrăcăminte, uniforme școlare și îmbrăcăminte casual

Ref: BRUK20190225001

Compania din Marea Britanie are o cerință specifică în prezent pentru furnizarea
mai multor articole fabricate pentru distribuția directă și distribuția angro.
Prețul și standardele de calitate vor fi esențiale pentru obținerea unui acord de
fabricație, deoarece compania din Marea Britanie are o reputație puternică pentru
furnizarea unei calități remarcabile clienților săi.
Compania caută producători cu care poate lucra pentru a-și dezvolta propria gama
de îmbrăcăminte. Cerința inițială va consta în dezvoltarea unor modele noi pentru
pantaloni școlari băieți (ceea ce poate însemna câteva mostre de dimensiuni mai
mici, de aproximativ 100 de bucăți, pe gamă de dimensiuni). Odată ce designul este
convenit, comenzile vor fi plasate în jurul a 600-1000 bucăți pe stil.
Descriere
In prezent compania britanică vinde peste 10 000 de perechi de pantaloni pe 6
modele anual și se așteaptă la o creștere până la 30 000 perechi, in mai multe
modele disponibile.
Articolele de îmbrăcăminte solicitate sunt:
- pantaloni școlari (model standard si casual) băieți și fete
- blugi băieți și fete
- pantaloni scurți pentru băieți și fete
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Piața pentru uniformele școlare este sezonieră, cu 60% din vânzări în perioada iulieseptembrie, dar nu vor exista variante sezoniere cu hainele casual pe care doresc
să le dezvolte.
Compania din Marea Britanie este interesată să colaboreze cu producători de
îmbrăcăminte cu experiență.
Un potențial partener ar trebui să poată furniza cantități relativ mici de mărfuri în
mod regulat și fiabil. Volumele pot fi extinse în viitor, în funcție de succesul relației,
de creșterea afacerii și de calitatea articolelor primite.
Specificații
tehnice

Va fi necesară expertiza și inovația în elaborarea de modele și dezvoltarea noilor
produse. Compania britanică dorește să testeze diferite modele și diferite materiale
pentru dezvoltarea și modificarea noilor produse.
Materialele solicitate pentru produse: țesături, tull, bumbac stretch și denim (cu și
fără strech).

Valabilitate

08 Mar 2020

7. Companie poloneză caută producători de mobilier și alte accesorii de interior in
vederea semnării unui contract de servicii de distribuție
Ref: BRPL20190311001

O companie din nord-vestul Poloniei activează în industria mobilei din anul 2016.
Firma a fost înființată de un fost agent comercial din domeniu. Folosind experiența
sa și contactele numeroase, compania și-a creat propria rețea de clienți pentru
mobilier scandinav.
Pe lângă distributia de produse, compania fabrică și mobilier propriu, pentru
industria HoReCa, avand colaborari cu firme din Danemarca și Suedia.

Descriere

Firma caută producători de mese, scaune și alte accesorii de interior, care
intenționează să-și deschidă piață de desfacere în Polonia. De asemenea, este
interesata de mobilier pentru clădiri comerciale, în principal pentru industria HoReCa
și mobilier specific pentru zona de retail. Este deschisa pentru distributie de produse
in serie, precum și mobilier realizat la comandă.
Firma este interesată să-și extindă sortimentul prin angajarea într-un parteneriat pe
termen lung, sub forma unui acord de servicii de distribuție.
Doresc să colaboreze cu producători de mobilier și alte accesorii de design interior.
Se așteaptă ca partenerul să furnizeze produse în cantitate și la calitatea solicitate
de firmă. Firma va promova și găsi noi clienți pentru produsele furnizorului.

Specificații
tehnice
Valabilitate

Firma caută un producător experimentat, de incredere și stabil din punct de vedere
financiar, care caută noi piețe pentru a-și distribui produsele.
13 Mar 2020

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.

een.ec.europa.eu

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:
• Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – www.adrnordest.ro
• Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator
Consorțiu - www.ccina.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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