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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. Jucător european de pe piața CRM-urilor dedicate întreprinderilor mijlocii își
propune extinderea afacerii, prin achiziția de companii din același domeniu
Ref: BRBE20190516001

Compania a fost înființată în 2005, cu sediul la Bruxelles. Este specializată
în CRM și deține sucursale în Franța, Olanda, Turcia, Elveția, Germania și
Luxemburg. Cei peste 200 de angajați lucrează în dezvoltare, marketing și
inginerie.
Platforma CRM extensibilă organizează, automatizează și sincronizează
reguli, marketing, vânzări și servicii pentru clienți.

Descriere

Platforma colectează și asigură documentele și datele într-un mod
inteligent – extrage, organizează și permite accesul la conținut cu angajații,
sistemele și procesele de business. Clientul poate gestiona volume de
informații, inclusiv contacte, oportunități, conturi și activități. Un flux deschis
de comunicare oferă un acces facil la aceste date în departamentele care
întâmpină dificultăți. Utilizatorul CRM poate crește vânzările, poate oferi
informații valoroase, va eficientiza procesele și vânzările.
Compania are în vedere o politică de dezvoltare de produse inovatoare,
bazate pe o perspectivă nouă și pragmatică asupra CRM.
Compania ar dori să se dezvolte și să devină lider european în domeniul
său de specializare. In acest sens, este interesata să investească în
companii locale, active în afaceri CRM și să achiziționeze acțiuni ale
companiilor partenere. Astfel, partenerul interesat ar putea deveni parte
dintr-o companie internațională în creștere și poate integra un nou produs
CRM în produsele și serviciile sale.
Flexibil, accesibil și cu o gamă largă de funcții. Arhitectura de întreținere
Zero permite clientului să includă actualizări în contractele sale (chiar și
pentru lucrări personalizate). CRM este 100% personalizabil pentru mediul
înconjurător și nevoile de afaceri ale clientului, datorită dezvoltărilor
personalizate, indiferent dacă este vorba de cloud sau On-premises.

Specificații
tehnice

Compania respectă standardele și va integra întreaga infrastructură a
clientului.
Partenerul trebuie să fie activ în domeniul managementului relațiilor cu
clienții și să aibă mai mulți clienți pe piața locală. Nu există cerințe tehnice
specifice.

Valabilitate

28 Mai 2020
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2. Un designer britanic de pușculițe de bani pentru copii caută un producător, în
baza unui contract de fabricare
Ref: BRUK20190521001

Începând cu anul 2017, compania britanică a reușit să vândă pușculițe de
bani, prin intermediul platformei sale de e-commerce și prin intermediul
unui număr limitat de comercianți cu amănuntul.
Acum dorește să își extindă vânzarea cu ridicata și să aducă fabricarea
produsului mai aproape de Marea Britanie.

Descriere

Compania caută un producător care poate produce și/sau furniza pușculița
de bani finită, plus ambalajul pentru aceasta.
Cutia de bani are forma unui copac și este construită după cum urmează:
partea din spate este din MDF de 8mm grosime, dar fasonată pentru a crea
un spațiu pentru monede, cu o tăietură în partea de sus unde va fi montat
un recipient alb de plastic (care va fi livrat și montat ulterior) și două găuri
forate în centrul spatelui unde vor fi montate cele două picioare ale unui
stand mic de birou din lemn de esență moale (pentru a ține cutia în poziția
verticală).
Partea frontală a cutiei de bani este construită din acril de 2 mm în același
model. Placa acrilică are o fantă semi-circulară de monede tăiată aproape
de partea superioară a plăcii acrilice.
Placa acrilică frontală este fixată pe spatele MDF-ului cu 10 șuruburi de
nichel și fitinguri pentru ambele componente.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Cu toate acestea, designerul este bucuros să vorbească cu producătorul
despre tehnici de fabricare alternative, menținând calitatea, dar cu
economie de costuri.
Fiecare casetă de bani este ambalată într-o cutie, catre este expediată la
sediul companiei din Marea Britanie.
În prezent, designerul achiziționează 1000 de cutii de bani pe comandă în
patru desene animate (4x250), dar este deschis negocierilor privind
cantitățile minime de comandă în raport cu economiile de costuri.
06 Iunie 2020

3. Companie spaniolă care vinde produse farmaceutice naturale on-line caută
producători europeni de bio-cosmetice, medicină naturală și suplimente, cu
certificat ECO/BIO, în baza unui contract de distribuție și/sau de agenție
Ref: BRES20190527001

Descriere

Compania de dimensiuni mici a fost creată la începutul anului 2016 și este
situată în nordul Spaniei.
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Activitatea companiei este distribuția online în întreaga Spanie a tuturor
tipurilor de produse naturale farmaceutice care sunt naturale, bio, vegane.
Compania este administrată de personal tânăr, dar cu o bună experiență
și cunoaștere a sectorului farmaceutic natural.
Scopul principal este de a-și dezvolta și de a-și extinde afacerile și, prin
urmare, este interesată să contacteze, direct, producători europeni de
produse farmaceutice naturale, pentru a încheia un acord de distribuție
și/sau de agenție pentru distribuirea produselor în Spania.
Nu sunt interesați de societăți intermediare.
Specificații
tehnice
Valabilitate

Toate produsele sunt aprobate sau certificate în Europa și în conformitate
cu reglementările europene și au certificat ECO/BIO.
05 Iunie 2020

4. Producător polonez de cutii de carton caută noi producători sau furnizori de
hârtie de bumbac, în baza unui contract de producție sau de furnizor
Ref: BRPL20190510001

Compania poloneză a fost înființată în 1988. Este situată în partea de sudest a Poloniei și are o poziție stabilă pe piață. Managementul calității este
garantat de sistemul de management al calității ISO 9001-2015.
Compania produce accesorii de hârtie specială și ambalaje din carton,
satisfăcând cu succes așteptările celor mai exigenți clienți (exemplu:
arhivele naționale).

Descriere

Compania este specializată în producerea următoarelor materiale pentru
arhivare:
• cutii fără acid (ISO 16245);
• foldere fără acid (ISO 9706);
• plicuri fără acid (ISO 9706);
• panglică de hârtie fără acid.
Ambalajele pentru depozitare pe termen lung a documentelor, cărților și
altor obiecte din hârtie sunt produse din materii prime, care trebuie să fie
de cea mai bună calitate.
Prin urmare, compania caută producători sau furnizori de hârtie de
bumbac, care pot garanta 100% celuloză din bumbac.
Hârtia trebuie să respecte standardul ISO 9706 (certificatul trebuie
prezentat), iar avantajul suplimentar este certificatul PAT (Test de
activitate fotografică).
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Compania caută parteneri de toate dimensiunile, de preferință cu
experiență în cooperarea internațională.
Toți partenerii selectați vor primi un acord pentru fabricarea sau furnizarea
hârtiei de bumbac. Condițiile vor fi negociate individual. Compania
urmărește să stabilească o cooperare pe termen lung, în cazul în care
standardele sunt îndeplinite.

Specificații
tehnice

Coala de hârtie trebuie să îndeplinească următorii parametrii:
• pH - 7,0
• Culoare: alb
• Numărul Kappa <5
• Absorbția apei: Cobb60 <25 g / m2
• Gramaje: 95 și 120 g / m2
Trebuie să fie fabricata din celuloză de bumbac 100%
Hârtia de bumbac nu poate avea migrare de coloranți.
Trebuie să respecte standardul ISO 9706 (certificatul este necesar), iar
avantajul suplimentar este certificatul PAT.

Valabilitate

06 Iunie 2020

5. Companie ucraineană specializată în exportul de plante medicinale uscate,
înghețarea rapidă individuală și fructe de pădure proaspete caută importatori și
angrosiștii din diferite regiuni ale Uniunii Europene pentru a încheia un contract de
servicii comerciale sau de distribuție
Ref: BOUA20190305002

Întreprinderea este un partener de încredere în comerțul cu ierburi, flori,
rădăcini și plante medicinale recoltate. Firma este situată în vestul Ucrainei.
Clienții companiei sunt peste 30 de companii farmaceutice, parfumerie,
produse alimentare și comerț mijlocii și mari din Europa de Vest și Centrală.

Descriere

Producția este 100% naturală și organică. Compania colectează și cultivă
ierburi și fructe de pădure în regiuni cu mediul curat.
Firma oferă, de asemenea, înghețare individuală rapidă și fructe de pădure
proaspete, cum ar fi: căpșuni, zmeură, afine și altele.
În scopul extinderii rețelei de vânzări și a partenerilor de afaceri, compania
este interesată mai ales de un acord de servicii de distribuție cu companiile
distribuitorilor din domeniul produselor alimentare, farmaceutice și
parfumuri. Există posibilitatea ca partenerul potențial să primească
eșantioane/specificații, care sunt livrate direct.
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Compania este gata să incheie un acord de agenție comercială sau un
acord de servicii de distribuție.
Specificații
tehnice

Compania a construit o rețea extinsă de furnizori mici și mijlocii, care pot
colecta/dezvolta aproape toate plantele medicinale, care sunt reprezentate
în zona climatică ucraineană.

Valabilitate

10 Iulie 2020

6. IMM din Cehia caută producător de lenjerie intimă pentru un produs inovator,
în baza unui acord de fabricare
Ref: BRCZ20190522001

Un IMM ceh a dezvoltat un produs absorbant special, care poate fi utilizat
ca și lenjerie intimă. Noutatea acesuia este că poate fi eficient spălat până
la 50 cicluri de spălare.
Stratul absorbant este realizat din mai multe părți, una dintre acestea fiind
fabricată din nanofibre polimerice. Producătorului vizat îi va fi furnizat acest
strat absorbant, responsabilitatea fiind a IMM-ului ceh.
Descriere

Compania are propria sa marcă și oferă mai multe versiuni de lenjerie
intimă, produsă din diferite tipuri de materiale precum: bumbac, poliamidă,
poliester, elastan și altele.
Pentru moment, compania caută un producător pentru producția de lenjerie
intimă din materialele menționate mai sus, în baza unui acord de fabricație.
Cererea pentru acest tip de produs crește constant, și, prin urmare,
compania cehă preconizează o creștere treptată a cantității de produse.

Specificații
tehnice
Valabilitate

Producătorul vizat trebuie să aiba capacitatea de a lucra cu materiale
precum: bumbac, poliamidă, poliester, elastan și altele.
04 Iulie 2020

7. Producător de prăjituri din Republica Moldova caută distribuitori
Ref: BOMD20190305001

Compania a fost înființată în 2002 și este unul dintre cei mai importanți
producători de napolitane și biscuiți din Republica Moldova.
Descriere
Începând cu producția de sticks-uri din făină de porumb dulce, portofoliul
companiei a fost extins în timp cu noi produse: waffers (2003), zefir (2007),
produse glazurate cu ciocolata (2008) și biscuiți (2009).
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Diversificarea protofoliului de produse, punerea în aplicare a sistemului de
management al calității ISO și, astfel, alinierea la cerințele internaționale,
au permis vânzarea de produse fabricate și înafara tării, favorizând
creșterea productivității și asigurând stabilitatea angajaților.
Obiectivul principal al companiei este de a oferi produse pentru orice
preferință, într-un parteneriat stabil pe termen lung.
În calitate de producător, compania poate oferi:
- Calitate conformă cu cerințele internaționale;
- Promptitudine în colaborare;
- Sprijin în probleme logistice;
- Încredere și fiabilitate.
Compania este interesată de extinderea piețelor de export și caută
distribuitori în diferite țări din întreaga lume.
Fără conservanți. Numai materii prime naturale
Livrare si în vrac.
Gamă largă de gusturi și forme.
Posibilitate de etichetare privată.
Specificații
tehnice

Compania dispune de echipamente avansate și are un potențial
considerabil, implementând tehnologii eficiente, odata cu utilizarea unor
rețete originale.
Prioritatea companiei este de a lansa pe piață produse de înaltă calitate la
prețuri accesibile și cu gust excelent, pentru a satisface cerințele tuturor
clienților.

Valabilitate

10 Iunie 2020
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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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