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Rezumat:

Data creării: 
Ultima actualizare: 
Data expirării: 
Număr de referință:
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Descriere:
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
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Solicitant:

Tipul și mărimea firmei: 
Anul înființării: 
Implicat în cooperare transnațională: 
Limbi vorbite:
Țara solicitantului:

Partener vizat:

Tipul și rolul partenerului vizat: 

Tipul și mărimea partenerului vizat: 

Tipul parteneriatului vizat: 

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

http://www.adrnordest.ro/een/baza%20date/Expresie%20de%20Interes%20(RO).docx
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	Actualizare: 26 August 2015
	expirare: 25 August 2016
	referinta: TRDE20140818001
	Descriere: Un artist din Germania cu background italian si concentrat pe crearea de sculpturi a realizat de-a lungul anilor un numar mare de proiecte expozitionale in intreaga lume (de exemplu, Germania, Austria, Italia, Statele Unite ale Americii si Coreea de Sud). Un alt rezultat al creativitatii sale este inventarea unui nou joc sportiv. Jocul este unul outdoor sau indoor pentru echipe. Acum cativa ani artistul lucra in cadrul unui proiect transnational finantat de UE impreuna cu alti parteneri. Un aspect al proiectului a fost comunicarea inter-cultural in cadrul jocurilor sportive. Ideea pentru noul joc s-a nascut si i-a luat artistului si echipei sale cativa ani pentru crearea unei structurii coerente si usor de administrat de joc, terenului de joc si regulilor. Astazi jocul este disponibil pe piata. Autoritatile publice si organizatorii de evenimente sunt principalii clienti care solicita jocul.Planurile viitoare de comercializare a jocului includ dezvoltarea unui portofoliu de produs. Un produs planificat este o versiune de calculator si / sau on-line de joc. Avand in vedere ca artistul se concentreaza pe sculpturi, nu exista nici o expertiza pentru dezvoltarea unui joc pe calculator. Astfel, intregul proces tehnic ar trebui sa fie realizat de o companie specializata cu experienta in jocuri de echipa, in special in jocuri sportive. Partenerii potentiali ar trebui sa aiba un interes in semnarea unui acord de cooperare tehnica.
	Specificatie: - Recomandari din domeniul dezvoltarii jocurilor pe calculator;- Capacitate pentru realizarea intregii productii a jocului;- Fiabilitate si disponibilitate pentru intalnirea fata-in-fata.
	comentarii 1: Jocul este deja testat in cadrul programului festivalurilor. Sunt programate trei meciuri in orase diferite in 2014.
	Data crearii: 19 August 2014
	tip marimea firmei: 
	anul infiintarii: 2012
	implicare: DA
	Rezumat: Un IMM din Germania din zona industriilor creative (creatie artistica) a elaborat un nou joc sportiv. Compania cauta parteneri care sunt capabili si interesati in dezvoltarea unei versiuni a jocului pe calculator sau/si on-line. Jocul pe calculator va fi un element al portofolilului de produs asociat jocului sportiv. Partenerii sunt cautati pentru un acord de cooperare tehnica.
	comentarii 2:  Know-how secret.
	Tip marime partener: IMM
	Tip parteneriat: Acord de cooperare tehnica
	Tipul partenerului: Compania este in principal in cautarea de companii de dezvoltare jocuri. Partenerii potentiali ar trebui sa aiba experienta in domeniul aplicatiilor mobile si dezvoltare web, de asemenea.Noul partener este rugat sa transfere continutul, logica si design-ul de identitate a unui joc sportiv deja existent catre domeniul digital al jocurilor pe calculator.
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Dezvoltatori pentru joc sportiv pe calculator
	Tip solicitare: CERERE OFERTA DE TEHNOLOGIE
	limbi: engleza, germana, italiana
	tara: Germania


