SOLICITARE DE TEHNOLOGIE
Titlu:
Grup de investitori polonezi cauta partener care doreste sa transfere tehnologie/productie in Polonia

Rezumat:
Grupul de Investitii Polonez cauta partener care doreste sa-si relocheze tehnologia/productia in Polonia. Compania
ofera asistenta pentru gasirea de angajati atat pentru nivelul primar cat si pentru nivelul de management. Compania
cauta parteneri pentru infiintarea de societati mixte, acorduri de fabricatie si servicii.

Data creării:

29-Jun-2015

Ultima actualizare:

18-Aug-2015

Data expirării:

17-Aug-2016

Număr de referință:

TRPL20150528001

Descriere:
Grupul de Investitii Polonez cauta partener care doreste sa-si relocheze tehnologia/productia in Polonia. Grupul de
Investitii asigura investitii structurale in spatii proprii, cum ar fi hala de productie de pana la 20 000 metri patrati cu
depozit propriu. Compania ofera asistenta pentru gasirea de angajati atat pentru nivelul primar cat si pentru nivelul de
management. De asemenea este oferita asistenta in domeniul managementul si externalizarii serviciilor esentiale(ex.
contabilitate, expertiza juridica, etc.). Investitorul va primi infrastructura la cheie fara a investi fonduri prorpii.
Compania este interesata de a gasi parteneri din urmatoarele sectoare:
• Productia de produse din plastic
• Productia de ambalaje din plastic
• Productia de produse plastice pentru constructii
• Productia de alte tipuri de produse din plastic
• Productia de echipamente electrice/electronice pentru locuinte
• Productia de echipamente de birotica
• Productia de computere si alte echipamente de prelucrare a informatiei si datelor
• Productia de echipamente electrice
• Productia de televizoare, radiouri si aparatura pentru telefonie si telegrafie terestra
• Productia de instrumente medicale, optice si de precizie, ceasuri de mana si orologii
• Productia de biciclete
• Productia de scaune rulante pentru persoane cu dizabilitati
• Manipulare si depozitare marfa si bunuri
• Alte mijloace de transport
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Partenerul vizat poate reprezenta orice tip de sector industrial/comercial. Compania este deschis oricarui tip de
activitate de productie/comert.

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Nu este cazul

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
-
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Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

Altele; venit anual sub 1 milion Euro

Anul înființării:

2015

Implicat în cooperare transnațională: Nu
Limbi vorbite:

engleza, rusa, poloneza

Țara solicitantului:

Polonia

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Partenerul vizat poate fi orice companie de productie sau servicii.
Actiuni vizate: transfer de tehnologie, productie de masini si echipamente, instalatii, instruire

Tipul și mărimea partenerului vizat:
-

Tipul parteneriatului vizat:
Acord de servicii; acord de productie; acord de infintare societate mixta

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro

Descarcă Expresia de Interes

4

