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	Actualizare: 24.06.2015
	expirare: 23.06.2016
	referinta: TRRU20150324001
	Descriere: Compania din Rusia este interesată să inițieze în Federația Rusă producerea de brânză moale de tip "francez", cum ar fi Camembert, Brie, Coulommiers. Tehnologia ar trebui să asigure respectarea standardelor de calitate pentru fiecare sortiment de brânză în fiecare etapă a procesului de producție și respectarea sistemului HACCP.IMM-ul rus așteaptă de la un partener străin transferul de tehnologie, consultanță în inginerie și de procesare și control periodic al calității.La rândul său, firma ruseasca asigură toate facilitățile locale pentru realizarea proiectului:- Aprovizionare stabilă de materii prime (lapte) de calitatea și cantitatea solicitată;- Locatie dotata corespunzător cu ateliere de lucru și depozite, resurse energetice, alimentare cu apă, canalizare cu instalații de tratare;- Transport și comunicații;- Finanțarea proiectelor.Compania este în căutare de parteneri industriali cu experiență în fabricarea acestor tipuri de brânză și transfer de tehnologie (consultanta in inginerie și instalare, initiere proces tehnologic și control de calitate).
	Data crearii: 24.03.2015
	tip marimea firmei: Întreprindere mica (11-49 salariati)
	anul infiintarii: 2014
	implicare: Nu
	Rezumat: IMM din Rusia specializată în domeniul biotehnologiei industriale este în căutarea unei tehnologii pentru fabricarea de brânză moale de tip "francez": Camembert, Brie, Coulommiers, pentru fabricarea acestor produse în Rusia. Compania caută parteneri industriali cu experiență în producția de astfel de tipuri de brânză și transfer tehnologic pentru încheiere acord comercial cu asistență tehnică sau acord de tip joint-venture. 
	Tip marime partener: Intreprindere mica, mijlocie, mare sau foarte mare
	Tip parteneriat: Acord comercial cu asistenta tehnicaContract tip joint venture
	Tipul partenerului: Industrie.Dezvoltarea de tehnologii pentru prelucrarea laptelui și fabricarea de brânză moale de tip "francez"Transferul de tehnologie, consultanță în inginerie și procesare și control periodic al calități
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Solicitare de tehnologie autentica pentru productie branza moale
	Tip solicitare: CERERE OFERTA DE TEHNOLOGIE
	limbi: Engleza
	tara: Rusia
	Specificatie: Tehnologie autentica completa pentru producerea de brânză moale de tip "francez";Tehnologie de înaltă calitate, asigurarea conformității cu standardele de calitate aplicate unor tipuri de brânză și standarde de siguranță alimentară (HACCP);Tehnologie de inalta efiecienta, cu o capacitate de prelucrare de până la 10.000 de litri de lapte pe zi.
	comentarii 1: Existent pe piata.
	comentarii 2: Marca inregistrata.


