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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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care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
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1. Companie ucraineană specializată în fabricarea panourilor compozite din aluminiu caută
distribuitor
Ref: BOUA20170818001
Compania ucraineană produce panouri compozite din aluminiu. Compania are facilități proprii
de cercetare, care rezolvă problema controlului calității în toate etapele producției. Este lider
în segmentul fațadelor ventilate cu balamale și dispune de facilități proprii de cercetare, care
rezolvă problema controlului calității în toate etapele producției. Linia de producție actuală a
fabricii, materia primă de la cei mai buni producători și respectarea tuturor standardelor și
cerințelor tehnologice, igienice, sanitare fac posibilă fabricarea de produse la cele mai înalte
standarde europene de calitate. Calitatea produsului este verificată prin teste de laborator și
este certificată.
Fiecare lot de mărfuri trece prin următoarele teste de calitate:
Controlul grosimii stratului de acoperire.
Supravegherea loviturilor de acoperire.
Testul de încovoiere a stratului de acoperire.
Teste de duritate.
Test de culoare și luciu.
Controlul aderenței straturilor din panouri.
Scopul principal al companiei este de a-și spori vânzările, prin încheierea unui contract de
distribuție cu distribuitori de panouri din aluminiu.

Descriere

În anul 2006, sistemul de control al instalației a fost certificat internațional (SGS S.A.) în
conformitate cu standardul ISO 9001: 2000. În iunie 2009, a primit certificat conform noilor
standarde ISO 9001: 2008.
Certificarea în sistem ISO 9001: 2008 se referă la faptul că nivelul de producție și
managementul companiei respectă cele mai bune standarde internaționale.
Partenerii potențiali ai companiei sunt distribuitori de panouri de aluminiu și dezvoltatori.

Specificații
tehnice

Valabilitate
2.

9/1/2018 12:00:00 AM

O companie spaniolă care fabrică ambalaje industriale din metal și plastic caută
subcontractanți pentru fabricarea de vopsele în Europa

Ref: BOES20170718003

Descriere

Compania spaniolă și-a început activitatea în 1960 și este specializată în fabricarea de ambalaje
industriale pentru industria chimică, vopsele, hrana pentru agricultură și managementul
mediului. Compania oferă o gamă largă de produse: tobe cilindrice și conice din oțel, butoaie
din tablă, canistre și coșuri, canistre din polietilenă și recipiente iPack PP cu decorațiuni de
înaltă calitate.
Compania oferă sprijin clienților săi de la planificare, producție până la logistică și manipulare.
Sunt interesati de promovarea, în Europa, a unui container de vopsea cu o capacitate totală de
3,8 litri, perfect compatibil cu predecesorul său de 5,8 litri. Datorită rezistenței sale ridicate,
acesta asigură protecția produsului ambalat pe durata întregului ciclu de manipulare,
depozitare și transport.
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Metodele de ambalare ale companiei prezintă avantaje în procesul de ambalare și transport
pentru utilizări în domeniul chimic, vopsele, hrană pentru agricultură și managementul
mediului.
Compania oferă aceste ambalaje industriale companiilor din domeniul industriei vopselelor, pe
toate piețele europene, prin acorduri de subcontractare.

Specificații
tehnice
Valabilitate

Compania spaniolă caută companii europene de fabricare a vopselelor interesate să
subcontracteze containere metalice sau de ambalare pentru produsele lor.
Partenerii potențiali ar putea folosi aceste recipiente pentru a-și împacheta vopseaua.
8/31/2018 12:00:00 AM

3. O companie din Marea Britanie care dezvoltă tehnologie conexă, muzică și jocuri interactive
pentru educație specială caută un revânzător să-și vândă produsele în baza unui acord de
agenție comercială
Ref: BOUK20170717001
O companie din Marea Britanie dezvoltă dispozitive accesibile pentru internet, aplicații iPad și
alte instrumente de învățare, care îmbunătățesc procesul de învățare și terapia pentru
persoanele cu nevoi suplimentare.
Compania se adresează celor peste 150 de milioane de oameni care suferă de autism, au
întârzieri de dezvoltare, demență sau sunt supraviețuitori ai unui accident vascular cerebral. Se
concentrează, de asemenea, pe 600.000 de școli, centre de terapie și reabilitare, reprezentând
o oportunitate de piață de 4 miliarde de dolari.

Descriere

Primul lor produs a fost proiectat de către profesori, terapeuți și părinți. Ajută la dobândirea de
cunoștințe cognitive, de comunicare și de abilități motorii pentru persoanele cu vârstă de la 2
la 7 ani.
Produsul este format din:
(a) dispozitive accesibile (patent depus) ;
(b) o aplicație cu activități concepute de terapeuți, profesori și cadre universitare;
(c) un algoritm de învățare care oferă informații terapeuților cu privire la abilitățile cognitive,
de comunicare și de utilizare de catre utilizatori.
Concentrarea lor inițială se adresează persoanelor cu dizabilități de învățare (autism, sindrom
Down, paralizie cerebrală) și copii (2-7 ani.) Produsele ulterioare vor utiliza expertiza
companiei, dar adresata persoanelor care se confruntă cu dificultăți cognitive, cum ar fi
persoanele cu demență, și leziuni cerebrale.
Compania furnizează produsul clienților din mediul de afaceri, prin intermediul unui model
bazat pe abonament. Între noiembrie 2016 și iunie 2017, produsul a fost introdus în 25 de școli
din 4 țări diferite, îmbunătățind învățarea și accesul a 200 de tineri și elevi cu nevoi educaționale
speciale. Până în prezent: nicio școală nu a oprit abonamentul, nu s-au inregistrat returnări de
produse (inclusiv daune). 70% dintre utilizatori folosesc produsul în fiecare săptămână și 80%
dintre potențialii clienți care văd o demonstrație a produsului se abonează la acesta. Compania
negociază în prezent contracte de distribuție cu revânzători de tehnologie de asistență
specializată din Marea Britanie.
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Compania a finalizat produsul, a verificat potrivirea acestuia pe piața produselor similare, a
evaluat riscurile, a validat eficacitatea sistemului prin cercetare academică, a înregistrat feedback comercial pozitiv la nivel internațional, de la distribuitori și clienți, a primit distincții
internaționale pentru impactul în educație și îngrijire și a solicitat protecția proprietății
intelectuale la nivel internaționale. Compania se afla in etapa de strângere de fonduri pentru a
crește la nivel comercial.
Specificații
tehnice

Compania caută parteneri comerciali, cum ar fi distribuitori, pentru a ajuta compania să își
majoreze vânzările în Europa și SUA, în baza unui acord de agenție comercială.

Valabilitate

8/28/2018 12:00:00 AM

4. Un producător de cosmetice din Turcia caută parteneri
Ref: BOTR20170821001
O companie cosmetică turcă a fost înființată în 1995 în Izmir, Turcia, de către membrii familiei,
care sunt farmaciști de trei generații. Producția se desfășoară pe o suprafață de 6600 m², cu
echipamente complet automate și în cele mai igienice condiții.
Compania turcă produce șervețele umede (pentru uz personal, îngrijirea copilului și utilizare
generală/capacitate lunară maximă 8.500.000 bucăți), săpun lichid, șampon, gel de duș pentru
corp, odorizant, ulei pentru bebeluși, articole de uz casnic etc., cu peste 100 de angajați.
Compania produce mai mult de 250 de produse sub propriile mărci înregistrate și acestea sunt
doar câteva dintre mărcile lor cele mai cunoscute în Turcia.

Descriere

Compania detine o cotă mare de piață nu numai în Turcia, dar și pe piața mondială. Compania
exportă în mai mult de 67 de țări, printre care Europa, America de Sud și de Nord, Africa,
Orientul Apropiat și Asia de Sud, Emiratele Arabe Unite, Orientul Mijlociu și Rusia. Printre
companiile private din Turcia, compania cooperează cu hipermarketurile naționale, cum ar fi
Tesco, Kipa, Real, Metro Gross Market, Carrefour. În plus, compania vinde si sub mărci private,
într-o mulțime de țări străine, acordând atenție clienților prin calitatea înaltă a produselor.
Intreg personalul companiei respecta sistemul de management al calității ISO 9001: 2000, iar
în ianuarie 2007, compania a obținut certificatul TUV-CERT EN ISO 9001: 2008 pentru Sistemul
de Management al Calității. În 2011, compania a fost premiată cu GMP (bună practică de
fabricație), ca si document recunoscut la nivel internațional, iar în 2015 a fost premiată cu BRC
(British Retail Consortium).
Compania turcă este dispusă să-și extindă rețeaua de vânzări și să se întâlnească cu noi
parteneri din întreaga Europă și alte țări. Prin urmare, caută potențiali parteneri care pot
distribui aceste produse în regiunea respectivă, în baza unui acord de distribuție.

Specificații
tehnice

Compania este dispusă să extindă rețeaua de vânzări pe piața internațională și caută un
partener care îi poate distribui produsele. Viitorul partener ar trebui să fie interesat de stabilirea
unei cooperări pe termen lung și trebuie să asigure reprezentarea calitativă și diseminarea
produselor companiei pe piața locală.
Compania are o multe proiecte de cercetare și dezvoltare care sunt realizate de echipa de
cercetare și dezvoltare proprie și cadre universitare, în cadrul cooperarii de tip universitarindustrie. Aceste activități contribuie la realizarea de produse inovatoare și la creșterea
experienței companiei.

Valabilitate

8/28/2018 12:00:00 AM
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5. Producători de substanțe chimice brute din Lituania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria sau
România sunt solicitați de o companie finlandeză
Ref: BRFI20170703002

Descriere

Compania finlandeză activează în sectorul de tratare a apei, în ceea ce privește producerea,
transferul și utilizarea energiei. Aceasta oferă soluții de tratare a apei, care economisesc
energie și prelungesc fiabilitatea echipamentelor și a sistemelor de încălzire / răcire. Compania
este pe piață de 25 de ani și are o reputație bună în rândul clienților săi. Are experiență
internațională, atât în achiziții, cât și în vânzări. Compania implementează cele mai recente
tehnologii și rezultate ale cercetării și ia în considerare aspectele de mediu în toate activitățile
lor. Este interesata de substanțe chimice brute pentru prelucrare proprie din Lituania, Polonia,
Republica Cehă, Ungaria și România. Cooperarea avută în vedere va fi sub forma unui acord de
fabricație sau subcontractare. Produsele chimice includ:
MEG (monoetilenglicol (1,2 etaanidiol),
MPG (monopropilen glicol),
Apă amoniacală 24,5%,
Acid citric (2-hidroxipropan-1,3-tricarbosilicid),
MEA (monoetanolamină),
EDTA (tetraacetat de etilen diamină tetrasodiu).

Specificații
tehnice

Partenerul potențial ar trebui să aibă o experiență considerabilă privind comercializarea
produselor chimice de bază.

Valabilitate
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6. Firmă franceză caută picioare de mese birou, chiuvete de bucătărie și baie, scaune tapițate de
la producători din Europa de Est
Ref: BRFR20160331001
O firmă franceză a fost contractată către cumpărătorii celui mai mare producător francez de
mobilă pentru a identifica noi subcontractori, de încredere și de durată, care fabrică picioare
de mese de birou, chiuvete pentru bucătărie și baie, scaune tapițate în Polonia, România,
Ungaria, Slovenia, Republica Cehă, Slovacia. Compania oferă subcontractanților acorduri de
fabricație și subcontractare și, în continuare, posibilitatea de a activa ca si agent de vânzări al
acestora.

Descriere

Ca și fost cumpărător pe piața franceză de mobilă pentru unul dintre cei mai mari producători
de mobilier francez, managerul companiei are o rețea mare de cumpărători francezi. În plus, a
observat o cerere mare de la acești cumpărători pentru produsele fabricate în Europa de Vest.
Acestea sunt motivele pentru care și-a creat propria afacere având ca scop conectarea
cumpărătorilor francezi cu producătorii din Europa de Est.
Partenerii potențiali ar trebui să fie din Polonia, România, Ungaria, Slovenia, Republica Cehă,
Ucraina și Slovacia.
Compania franceză, conform solicitării cumpărătorilor francezi, ar putea cere livrări în vrac,
precum și ambalaje personalizate.
Biroul francez de aprovizionare caută subcontractanții capabili să respecte condițiile impuse
și propun acorduri de fabricație și subcontractare cu cumpărătorii francezi. Compania franceză
va ajuta ambele parti să încheie un contract de fabricație, să discute cerințele acestora și să
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
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urmărească dezvoltarea produsului. În viitor și pentru a stabili un parteneriat cu
subcontractanții, compania franceză doreste identificarea regulata si a altor contracte de
fabricare sau subcontractare potrivite și în acest fel să acționeze ca agent de vânzări.

Specificații
tehnice

Cumpărătorii francezi au trimis deja un calendar detaliat al condițiilor (desene, cantități anuale
necesare) pentru unele produse, de aceea caută 3 tipuri diferite de producători (și numai
producători!) care pot produce:
1) picioare de mese pentru birou la un preț competitiv - materialul ar trebui să fie metal.
2) tapiterie scaune la un preț competitiv, cum ar fi fotolii, scaune pentru mese sau scaune
de zi. Materialele utilizate ar putea fi: lemn masiv, placaj, metal, plăci aglomerate și
MDF, cu orice tip de tapițerie, piele (imitație de piele, poliuretan), piele naturală sau
tesatura.
3) mobilier (piese de schimb) pentru bucătărie și baie (chiuvete). Materialul poate fi
ceramica, granit, rășină sintetică, sticlă sau orice alt tip.

Valabilitate

12/31/2017 12:00:00 AM

7. Furnizor german de îmbrăcăminte corporativă caută un producător de cămăși, bluze și tricouri
polo
Ref: BRDE20170619001

Descriere

Un furnizor german de îmbrăcăminte personalizată de înaltă calitate pentru bărbați și femei
caută o companie capabilă să producă cămăși, bluze și tricouri polo. Pe măsură ce majoritatea
clienților corporativi comanda îmbrăcămintea cu logo-uri sau inițiale individuale, IMM-ul
german caută un acord de fabricație cu companii care pot efectua broderii și tipări logo-uri in
mod suplimentar.
Compania germană este un start-up, specializat în furnizarea de îmbrăcăminte de lucru
personalizată pentru bărbați și femei și dorește să lucreze cu producători experimentați de
cămăși, bluze și tricouri polo. Majoritatea articolelor de îmbrăcăminte sunt personalizate cu
logo-uri brodate sau imprimate cu litere inițiale pe guler, manșete, piept sau spate. Prin
urmare, compania caută să colaboreze cu producătorii care nu numai că pot produce această
îmbrăcăminte, ci și că ar putea să efectueze broderia și tipărirea ca o etapa suplimentara de
lucru, în propriile lor spații.
Compania va furniza țesăturile și design-ul catre producătorul partener. Partenerul este
așteptat să furnizeze toate accesoriile necesare, cum ar fi nasturi sau embleme etc. Partenerii
potențiali sunt căutați în întreaga Europă (preferabil cu sediul în Europa de Est).
Cei doi fondatori ai companiei start-up au câștigat experiență abundentă în calitate de directori
ai societăților comerciale și în comitetul executiv al unei asociații naționale de vânzare cu
amănuntul. Colaborează cu designeri excelenți și au o rețea eficientă în sectorul textil. În
prezent, compania vinde clienților corporativi din multe sucursale din Germania și Europa și se
așteaptă la creșterea vânzărilor. O posibilă colaborare va fi posibila în cadrul unui acord de
fabricație.

Specificații
tehnice

Această companie tânără oferă clienților săi o gamă completă de articole de îmbrăcăminte de
lucru, de la bluze, bluze, tricouri polo și tricouri pana la pantaloni de lucru, cravate și eșarfe. În
plus, IMM-ul oferă costume și jachete confecționate pentru uz personal și profesional. Colecția
este caracterizată de materiale de înaltă calitate si include broderii și logo-uri individuale.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
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Compania are o experiență considerabilă în sectorul textil și în vânzări și isi poate utiliza
conexiunile pentru a-și extinde gama de produse și baza de clienți.
Compania solicită partenerului potențial:
- fabricarea de camasi, bluze si tricouri polo, la comanda
- Abilitatea de a executa broderie și inscriptionare logo-uri în incinta proprie
- Menținerea unei calități excepționale
- Furnizarea de accesorii cum ar fi nasturi, embleme, etichete etc.
Posibilitatea de a furniza țesături constituie un avantaj.
Valabilitate

8/21/2018 12:00:00 AM

8. Companie germană de instalații electrice este interesată de subcontractori
Ref: BRDE20170724001
Compania germană de instalații electrice caută subcontractori de încredere și cu experiență
din Cehia, Polonia, Slovacia, Bulgaria sau România pentru subcontractare în domeniul rețelelor
electrice de joasă și medie tensiune din Germania de Est.
Compania germană de IMM este situată în estul Germaniei, aproape de granița cu Republica
Cehă. A fost fondată în 2007 și de atunci s-a dezvoltat continuu prin realizarea gamei largi de
instalații electrice, în special în domeniul noilor conexiuni la rețeaua electrică și instalarea
electrică a cladirilor. Compania a implementat inovații tehnologice prin implementarea
serviciilor inteligente de acasă. Oferă proiecte de instalare electrică pentru orice clădire, rețea
electrică de medie și joasă tensiune, stație de transformare și conexiuni electrice aeriene.

Descriere

Specificații
tehnice
Valabilitate

Personalul este format din 5 ingineri experimentați și bine calificați. Compania are experiențe
bune în colaborarea cu subcontractori și a operat pe mai multe santiere de constructii
internaționale, printre altele în Belgia, Anglia, Elveția și Austria.
Creșterea constantă a cerințelor necesită o gestionare mai mare a proiectelor în colaborare cu
partenerii din aceeași ramură. Datorită dezvoltării companiei și a boom-ului în sectorul
construcțiilor din Germania, aceștia caută subcontractanți pentru instalarea rețelelor de
energie electrică de joasă și medie tensiune în Germania de est și din străinătate. Se dorește
cunoașterea germană sau engleză de catre cel puțin un lucrător din cadrul formatiilor de lucru.
Cooperarea va fi prevăzută în cadrul unui acord de subcontractare.
Activitățile pentru subcontractantul care va fi responsabil vor fi precontractate pentru fiecare
proiect, în funcție de cerințe. În cadrul contractului, subcontractantul ar trebui să acționeze în
mod independent, dar sa tina cont de toate termenele convenite.
Existența pe termen lung a companiei germane pe piață garantează, pe lângă o integritate
ridicată, o experiență vastă și profundă în domeniul instalațiilor electrice de construcție.
Partenerii se pot baza pe acest fundament solid în timpul negocierilor contractuale și în timpul
execuției, de asemenea.
Servicii de instalare a rețelelor de energie electrică de medie și joasă tensiune, a stațiilor de
transformare și a cablurilor electrice aeriene.
8/21/2018 12:00:00 AM
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9. Mese din lemn de stejar sunt căutate de catre o companie de design daneză
Ref: BRDK20170808001
O întreprindere daneză mică, dar cu creștere rapidă, a dezvoltat o gamă de mese și birouri din
lemn de stejar și caută furnizori în baza unui acord de externalizare, respectiv firme de
productie care sa poata livra blaturi din lemn masiv de stejar masiv la un standard de inalta
calitate.
Compania daneză a fost înființată în 2014 de către 3 parteneri, pentru a crea și a vinde mobilier
veche, inspirata din designul nordic. Fiecare dintre produsele sale realizat într-o varietate de
configurații. Compania a crescut rapid și are o cifră de afaceri buna din vânzările pe piața
daneză. Produsele sunt fabricate în prezent în Danemarca, dar firma doreste să externalizeze
părți din producție pentru a economisi costuri și timp.
Descriere

Sunt interesați de producatori de mobilier din lemn masiv de stejar, capabili să ofere blaturi si
suprafete din lemn pentru aceste produse. Toate mesele sunt realizate din două plăci de stejar
solid sau grosime de 40 mm - nu sunt lipite (laminate). Suprafețele sunt de obicei de 106 cm
lățime și până la 300 cm în lungime. Tot lemnul folosit trebuie să fie certificat FSC, de calitate
"A", fără noduri, fisuri sau alte defecte, iar produsele trebuie livrate cumpărătorului danez cu
umiditate între 6-10%. Toate suprafețele trebuie să fie șlefuite cu șmirghel 320 și tratate pentru
a preveni decolorarea.
Orice noduri din lemn trebuie să fie etanșate astfel încât suprafața să fie uniformă și scândurile
să fie tratate de două ori cu ulei într-o varietate de trei culori diferite. Finisajul trebuie să fie de
înaltă calitate, rezistent la murdărie și apă, rămânând în același timp rustic.
Firma doreste identificarea unui mic producător specializat de mobilier sau componente,
capabil să lucreze în cadrul unui acord de externalizare, cu livrare regulata, pe bază de contract.
Sunt interesati mai degrabă de o furnizare regulată și constantă decât de cantități unice mari
pentru a reduce problemele de stocare. Unitatile de productie autorizate ISO sunt preferate.
Compania solicită un termen maxim de livrare de 21 de zile, cu comenzi tipice de 1-10 unități
pe oră, 50% în avans și 50% la livrare. Numărul mediu de unități pe an este de aproximativ 200.

Specificații
tehnice

Sunt disponibile desene tehnice complete pentru toate produsele, iar furnizorilor li se cere să
completeze o comanda pentru comparație.
Datorită condițiilor de calitate și de livrare, nu sunt interesati de unități de producție sub 10
persoane.

Valabilitate
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10. Firma de producție de lenjerie din Ungaria caută subcontractanți pentru confecționare lenjerie
Ref: BRHU20170720001

Descriere

Compania maghiară - înființată în 1991 - se ocupă cu producția de lenjerie în principal pentru
export. Produsele includ lenjerie de corp pentru adulți (bărbați și femei) și copii din diferite
materiale.
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

Compania utilizează numai materiale de bază de înaltă calitate - în special bumbac tricotat
circular - care este importat sau parțial fabricat în Ungaria. Compania este foarte flexibilă, are
propriile mărci, procesul de producție acoperă dezvoltarea și designul produselor, dar și
vânzările de produse finite.
Compania este echipată cu o gamă largă de mașini care facilitează coaserea unor articole de
lenjerie diverse. Are o vastă experiență în producția de lenjerie de înaltă calitate, având propriul
nume de marcă, dar și subcontractarea se realizează pe baza unor comenzi concrete.
Echipamentele disponibile acopera producția de lenjerie de corp, camasi de noapte, costume
de baie, tricouri, pantaloni.
Sunt interesati de companii capabile să le sprijine în producția de articole de lenjerie din
materiale croite in prealabil, pe baza unor specificații tehnice detaliate. Coaserea articolelor de
lenjerie pentru femei reprezinta subiect al subcontractării.
Croirea materialelor poate fi, de asemenea, subiect al subcontractării sau contract de executie,
în cazul în care subcontractantul sau societatea de producție dispune de mașini și expertiză
adecvate pentru croirea pieselor textile.
Termenii de livrare și termenele limită vor fi negociate individual cu potențialii parteneri de
afaceri. Comenzile sunt planificate săptămânal.
Forma de cooperare: acord de fabricare sau subcontractare
Partenerul ar trebui să fie un producător de articole de lenjerie, dotata cu mașini de cusut
adecvate și experiență în coaserea de produse de înaltă calitate.
Specificații
tehnice

Valabilitate

Companiile cu facilități de croire și expertiză sunt prioritare, deoarece, în afară de coaserea
pieselor textile pre-croite livrate de compania maghiară, partenerul potențial ar putea
subcontracta și croirea materialelor.
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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

een@adrnordest.ro
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