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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.
Această 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. Companie poloneză din sectorul alimentar caută furnizori de fructe și legume
din conserve, congelate, uscate.
Ref: BRPL20200214001

Descriere

Companie poloneză caută furnizori de conserve, fructe și legume uscate și
multe altele. Compania caută producători direcți, care ar dori să inițieze
parteneriate pe termen lung în baza unui acord de servicii de distribuție.
Compania din Malopolska (sudul Poloniei) este prezentă in sectorul
alimentar de mai bine de 26 de ani, avand o experiență vastă pe piața
poloneză și pe alte piete internaționale.
Partenerii căutați trebuie să fie furnizori de fructe uscate/ congelate,
legume conservate / congelate, măsline, gemuri, ulei de măsline,
umplutură pentru prăjituri.
Ar fi de preferat ca furnizorii să aibă experiență cu clienți internaționali și
să poata asigura livrarea produselor în pungi ambalate de 1 kg.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania caută fructe și legume conservate, congelate și uscate și mai
ales:
- Fructe diverse (de exemplu, felii de ananas în sirop, jumătăți de piersici
în sirop, jumătăți de caise în sirop, mandarine în sirop, jumătăți de pere în
sirop, cocktail de fructe, cocktail de fructe de pădure, căpșuni în sirop,
prune în sirop, cireșe în sirop și multe altele).
- Fructe uscate (de exemplu, semințe de mac, migdale, caise uscate,
stafide, sâmburi de semințe de floarea soarelui, prune, nucă de cocos și
multe altele).
- Fructe congelate (ananas, piersică, mandarină, kiwi, mango, papaya,
pere, căpșuni, portocale, cireșe, vișine, zmeură, mure).
-Legume conserve (ex. fasole albă canellini, fasole roșie, porumb dulce,
mazăre verde, sparanghel, roșii întregi, roșii tocate, anghinare, murături,
ardei roșu, concentrat de roșii, pesto verde și altele).
-Legume congelate (ex.ciuperci congelate, porumb dulce, lăstari de
bambus, ciuperci, conopidă, broccoli, mazăre verde, fasole verde, morcov,
țelină, pătrunjel, dovlecel, praz, ceapă, varză de Bruxelles, cartofi).
-Măsline
-Gemuri (ex. gem de căpșuni, vișine, coacăze negre, piersici, ananas,
portocale).
-Ulei de măsline
-Umplutură pentru prăjituri
21 Feb 2021
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2. Companie irlandeză de vânzari online solicită un acord de externalizare
(outsourcing) de la potențiali parteneri pentru a furniza articole pentru cutii de
cadouri
Ref: BRPT20200103001

Descriere

Compania irlandeză de vânzare cu amănuntul online care vinde cutii de
cadouri din Irlanda în întreaga lume caută un acord de externalizare cu
potențiali parteneri. Cutiile cadou conțin 10 articole tematice irlandeze
prezentate și ambalate într-o cutie, care includ alimente irlandeze
cunoscute precum bomboane, ciocolată, fursecuri, sosuri și alte
amestecuri alimentare. Cutiile cadou conțin, de asemenea, articole de
cadou, cum ar fi cărți, căni, prosoape pentru ceai, insemne diverse din oțel
si lemn, steaguri etc.
Compania caută un acord de externalizare pentru a găsi o locație nouă
pentru fabricarea de articole tematice irlandeze pentru includere în cutii de
cadouri. Externalizarea acestor produse ar permite comanda unor cantități
mai mari la prețuri mai mici.
Partenerul vizat pentru cooperare ar trebui să poată fabrica mărfurile
tematice irlandeze menționate anterior și să ofere idei pentru produse noi,
pe care le-ar putea oferi.

Specificații
tehnice

Prețurile ar trebui să fie foarte competitive, la cel mai înalt standard de
executie.
Livrarea în Irlanda este, de asemenea, o cerință importantă.

Valabilitate

24 Feb 2021

3. Producător german de mobilă pentru birou caută subcontractanți
Ref: BRDE20200219001

Compania germană este un producător internațional de mobilă de birou și
scaune de lucru. Compania dorește să externalizeze o parte din activitățile
sale și caută producători de piese din lemn si din oțel, precum și alte
componente pentru tapițerie. Partenerii potențiali ar trebui să poată oferi
companiei produse și servicii de înaltă calitate, în cadrul unui acord de
subcontractare.
Descriere

Compania are sediul în sud-vestul Germaniei și este un designer innovator,
având clienți în întreaga lume.
Majoritatea produselor realizate au diverse certificări, cum ar fi BIFMA, BS
5459-2: 2000 + A2: 2008, GS (= siguranță garantată) și multe altele.
Compania acordă o importanță deosebită designului ergonomic al
colecțiilor sale. Producătorul a câștigat deja multe premii prestigioase de
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design, precum Red Dot Award sau German Design Award. De mai mulți
ani colaborează cu succes cu oameni de știință și medici renumiți pentru
concepte adecvate.
Compania caută subcontractanți în Europa Centrală și de Est, care să
realizeze piese prefabricate pentru asamblarea finală a mobilierului din
Germania, respectic diverse lucrări de tapițerie, precum și fabricarea de
carcase de lemn și rame pentru scaune. Compania germană va livra
schițele (desenele) tehnice în formate standard de fișiere CAD. Volumul
piese va fi negociat pe parcursul cooperării.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania caută parteneri în trei domenii diferite:
- componente de tapițerie pentru scaune de birou, canapele și fotolii
- prelucrarea lemnului, în special carcase din lemn, în diverse modele
- lucrări metalice și anume cadre metalice (cromate+ pulberi de acoperire),
rame cu patru picioare și rame oscilante pentru scaune
19 Feb 2021

4. Producatori de costume pentru băieți sunt solicitati pentru reprezentare pe
piața din Cehia în baza unui acord comercial
Ref: BRIT20191120001

Descriere

Companie cehă specializată în confecționarea de îmbrăcăminte pentru
copii caută noi parteneri de afaceri. Compania dorește să înceapă o
colaborare cu producători de costume pentru băieți, în baza unui acord de
agenție comercială, oferind reprezentarea pe piața cehă.
Reprezentantul companiei este interesat de costume din mai multe piese,
inclusiv pantaloni, sacou și vestă, seturi cu cămașă și cravată / papion. Nu
există cerințe specifice cu privire la materialul sau culoarea costumelor,
dimensiunile dorite incepand cu varsta de 3 ani. Costumele sunt destinate
utilizării frecvente, uzuale (ex. uniforme școlare), dar și pentru alte ocazii
festive.

Specificații
tehnice

Compania preferă producători din UE, dar nu este o cerință strictă și
companiile din afara UE pot răspunde la această solicitare de afaceri.
Mărimi: UE 98 - 176
Material: nu este o cerință specifică
Culoare: diferită (negru, gri, albastru, ...)
Stil: costum din mai multe piese (3-5), inclusiv cămașă și cravată / papion.

Valabilitate

13 Feb 2021
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5. O companie poloneză care este furnizor de produse chimice și servicii de
inginerie industrială oferă servicii de distribuție
Ref: BRPL20200116001

Descriere

O companie poloneză care este distribuitor autorizat de mărfuri (domeniul
chimie industrială, tehnologie industrială, anticorodare și ventilație) dorește
să se extindă și să introducă noi produse și servicii din industria chimică și
nu numai.
Compania caută produse inovatoare care să completeze portofoliul actual
de reprezentare în Polonia.

Specificații
tehnice

Compania furnizează diverse produse, precum:
- produse sigure pentru curățarea chimică a instalațiilor;
- produse pentru îndepărtarea depunerilor de var și produse de coroziune
din apă, cazane de abur, schimbătoare de căldură, condensatoare de
pulverizare și condensatoare evaporative, sisteme de circulație de încălzire
și răcire, compresoare, separatoare de fier etc.;
- acoperiri rezistente la coroziune;
- spray-uri tehnice;
- produse ecologice, biodegradabile, utilizate pentru îndepărtarea și
neutralizarea derivaților de petrol din orice tip de suprafețe. Acestea sunt
destinate spălării industriale a mașinilor, dispozitivelor, cisternelor,
containerelor, precum și neutralizării scurgerilor derivatelor petroliere de pe
drumuri, curți, lacuri, râuri și canale;
- produs pentru curățarea și regenerarea dispozitivelor electroenergetice.
Compania ar dori să-și îmbogățească sortimentul, așa că este interesata
de companii care ar dori să înceapă cooperarea pe termen lung pe baza
unui acord de servicii de distribuție. Prin urmare, caută producători și
furnizori ai produselor menționate anterior.

Valabilitate

30 Jan 2021
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6. Companie spaniolă caută producători de piese de turnătorie și / sau forjă
specializați în piese de uzură pentru a externaliza o parte din producția sa
Ref: BRES20191213001

Descriere

Specificații
tehnice

Valabilitate

Producător spaniol de piese de uzură pentru diverse echipamente (utilizate
în construcții, minerit, foraj și agricultură) caută ateliere de turnătorie și /
sau forjare în Europa, în primul rând în UE, pentru fabricarea produselor
sale, în conformitate cu standardele de calitate, în baza unor contracte de
externalizare.
Tipul de piese și cantitățile care vor fi fabricate vor depinde de expertiza și
capacitatea partenerului, deci vor fi discutate în fiecare caz.
Rolul partenerului căutat este fabricarea pieselor în conformitate cu
standardele de calitate ale companiei spaniole, urmărind optimizarea
performanțelor sale și în funcție de termenul de livrare convenit.
23 Jan 2021

7. Companie poloneză care își desfășoară activitatea pe piața alimentară ar dori
să inițieze o cooperare în conformitate cu un acord de agenție comerciala,
pentru a reprezenta alte mărci și produse străine pe piața poloneză.
Ref: BRPL20200214002

Descriere

O companie poloneză care operează în sectorul alimentar ar dori să
stabilească contacte cu producători de produse alimentare din UE și nonUE, interesați să-și lanseze produsele alimentare pe piața poloneză, pe
baza unui acord de agenție comercială.
Compania cooperează îndeaproape cu cele mai mari lanțuri de comerț cu
ridicata și cu amănuntul de pe piața poloneză, precum și cu sectorul
HORECA și alti producători de produse alimentare.

Specificații
tehnice

Această companie poloneză, creată în 2018, este formată din specialiști cu
mulți ani de experiență în activități comerciale pe piața alimentară. În acest
timp, au obținut, pe lângă experiență și cunoștințe, numeroase contacte cu
cele mai mari lanțuri comerciale din industria alimentară de pe piața
poloneză, oferind o gamă largă de produse alimentare, inclusiv produse
organice. Compania ar dori să adauge la oferta sa produse noi din diferite
regiuni ale lumii - acestea sunt așteptate de clienții polonezi, precum și cele
complet necunoscute care le pot plăcea clienților polonezi (de exemplu,
grăsimi și uleiuri pentru gatit, gustări cu linte și năut, supe instant, desert
snacks-uri), in baza unui acord de agenție comercială.

Valabilitate

25 Feb 2021
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La nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 5
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

 Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic - www.tehnopol-is.ro
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator Consorțiu www.ccina.ro
 Camera de Comert, Industrie și Agricultură Galați - www.cciagl.ro
 Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați - www.ipa.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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