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	Actualizare: 13.07.2015
	expirare: 12.07.2016
	referinta: BRNL20150212001 
	Descriere: Activitatea de bază a companiei olandeze o reprezinta confectionarea de produse pentru barbati, cum ar fi paltoane, jachete și costume de talii diverse (de la medium la mare). Compania este specializata în dezvoltarea și producția de imbracaminte de protecție pentru vreme, îmbrăcăminte corporative, cum ar fi impermeabile, jachete si paltoane. Managementul companiei este realizat de la sediul propriu din Țările de Jos si are o echipa buna de designeri. Productia  este externalizata în țările est-europene și asiatice.Compania olandeza are produse la vânzare pentru iarna 2015 și se estimeaza ca va avea nevoie de capacitati de producție suplimentare, în special pentru paltoane pentru bărbați, realizate din lână.După finalizarea perioadei de vânzări, compania olandeză va avea o situatie clară a vânzărilor. Se așteaptă la o creștere a vânzărilor, prin urmare, compania doreste să fie pregătita sa intre în contact cu potențiali parteneri pentru   producție suplimentara. Doresc să inceapa o colaborare potențiala prin schimb de informații despre modele, țesături, mostre, prețuri și altele.Compania olandeza este in cautare de parteneri de producție in Bulgaria sau România. Compania este interesată de incheierea unui acord de producție.Avantaje si inovareCompania ofera urmatoarea linie de productie si servicii:-Imbracaminte pentru barbati in special paltoane si jachete pentru iarna si primavara;-Imbracaminte de lucru pentru diverse companii olandeze;-Imbracaminte de protectie;-Propria marca (etichetare);
	Data crearii: 13.03.2015
	tip marimea firmei: Industrie - Intreprindere foarte mare (peste 500 salariati)
	anul infiintarii: 1945
	implicare: Da
	Rezumat: O companie olandeză este specializată în producția de îmbrăcăminte de sezon. Compania are o rețea mare pe piața olandeză și un numar semnificativ de clienți în Benelux. Vanzarile pentru iarna 2015 au fost bune si ar avea nevoie de capacitate de producție marita. Prin urmare, compania este interesata de un partener de producție în Bulgaria sau România, care poate produce jachete de lână și paltoane. Compania este interesată de incheierea unui acord de producție.
	Tip marime partener: Intreprindere mare (251-500 salariati) sau foarte mare (peste 500 salariati)
	Tip parteneriat: Acord de productie
	Tipul partenerului: Este important ca partenerul sa aiba un proces de productie sustenabil. Partenerul potential ar trebui sa lucreze cu materiale ecologice si sa ofere conditii acceptabile de munca pentru salariati.
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Companie olandeză specializată în confectii imbracaminte bărbați este în căutarea unui  partener de producție în Bulgaria sau România
	Tip solicitare: CERERE DE OFERTA DE AFACERI
	limbi: Engleza, Olandeza
	tara: Olanda
	Specificatie: Partenerul potential trebuie sa aiba experienta vasta in productia de imbracaminte pentru barbati (paltoane si jachete). Procesul de fabricatie trebuie sa fie sustenabil.
	comentarii 1: Nu este cazul.
	comentarii 2: Nu este cazul.


