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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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1. Producător de mașini de ambalat din Turcia caută parteneri pe baza de contract de agenție
comerciala sau de distributie
Ref: BOTR20180611001
Producătorul turc este situat în Adana / Turcia si este o afacere mică, dar cu creștere rapidă,
care oferă soluții complete de diferite dimensiuni și modele, adaptate la orice nevoie.
Produsele realizate răspund tuturor standardelor turcești și europene. Compania caută un
acord de agenție comercială și servicii de distribuție în țări europene.
Compania a fost înființată în 2011 în Adana / Turcia. Are o vastă experiență în producția de
mașini de ambalat, cum ar fi: umplere, capsare, etichetare, de aproape opt ani. Produce o
gamă largă de mașini de ambalat și livrează catre lanțuri de aprovizionare locale și
naționale, în principal agențiilor și distribuitorilor comerciali. Compania se poate ocupa atât
de producția în masă, cât și de cea personalizată, cu etichetare proprie. Aceasta joacă un
rol important pe piața locală.
Producatorul turc isi desfasoara activitatile comerciale pe o suprafata inchisa de 1.000 mp
si o suprafata deschisa de 500 mp, cu o capacitate de productie de 12 sisteme anual (exista
4 masini in fiecare sistem) la standarde europene.
Descriere
Compania se concentrează pe calitate in adoptarea procesului de producție pentru a
satisface nevoile specifice ale clienților. Toate procesele de producție și activitățile
companiei sunt realizate în conformitate cu standardele de calitate ISO 9001.
Gama de produse include: mașini de umplere, capsare și etichetare.
Având ca scop extinderea sortimentului și a pieței, producătorul turc caută agenți
comerciali și distribuitori, în principal angrosiști, pentru vânzarea produselor sale în
străinătate. Astfel, partenerii potențiali ar trebui să fie activi în domeniul mașinilor de
ambalat și ar trebui să aibă o rețea bună în regiunea lor.
Compania dorește să lucreze în următoarele sectoare: alimente, băuturi, ulei, lapte și
produse lactate, produse farmaceutice, îngrășăminte, produse de curățare și produse
chimice etc., pentru a-și lărgi cota de piață în Europa. Compania dorește să-și extindă
activitatea în alte țări și oferă brandul său companiilor străine care pot să acționeze în
calitate de furnizori majori. Compania doreste să găsească noi parteneri și să mențină o
strânsă legătură cu acestea.
Compania are ISO 9001. În plus, compania se poate adapta rapid la inovațiile tehnologice
pentru produsele sale și poate satisface orice cerințe ale pieței. De asemenea, poate oferi
soluții in mod direct catre clientul final. Prețurile de producție sunt competitive, în
Specificații
comparație cu produsele similare, nivelul de calitate și serviciul rapid cu etichetare privată
tehnice
sunt aspecte importante în ceea ce privește avantajele.

Valabilitate 7/10/2019 12:00:00 AM
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2. Designer irlandez de îmbrăcăminte caută producător de îmbrăcăminte de înaltă calitate
din bumbac și cașmir printr-un acord de fabricație pe termen lung
Ref: BRIE20170725001

Descriere

Clientul este un nou designer irlandez de îmbrăcăminte pentru copii care caută un
producător de îmbrăcăminte cu standarde ridicate de finisare, în vederea stabilirii unei
relații pe termen lung printr-un contract de fabricație. Partenerul ideal ar fi un
producător de bluze de cașmir / bumbac, bluze, colanți etc.
Compania reptrezinta o nouă marcă irlandeză de îmbrăcăminte pentru copii, care în
prezent vinde îmbrăcăminte pentru fete 0-7 ani, oferind 5 stiluri de rochii în țesături
colorate diferite (12 în total), bluze și cardigane de cașmir.
Specificul brandului este reprezentat de folosirea de materiale naturale care respira,
astfel încât numai bumbacurile moi cu o greutate mare sunt folosite pentru a evita
adăugarea de captuseli sub rochii. Stilul rochiei este atemporal, tradițional și elegant.
Compania de clienți caută un producător de îmbrăcăminte care să fie de incredere și
cu experiență în executia de îmbrăcămintea pentru copii. Este avut in vedere un acord
de fabricație, deoarece clientul caută un partener flexibil, care sa inceapa cu o
comanda mica, dar care să poată crește ulterior odata cu ei.

Specificații
tehnice

Colectiile din sezoanele anterioare au demonstrat că există un mare apetit pe piață
pentru ceea ce cuprinde și oferă brandul clientului și există un potențial imens de a
crește acest brand într-o marcă mult mai mare.
Fabrica parteneră ideală ar trebui să aibă deja acces la o gamă largă de tesaturi de
bumbac și garniture pentru accesorii (broderie anglaise, panglici de catifea si din satin
și o varietate de nasturi), care sunt ușor disponibile. În calitate de designer, compania
clientului ar prezenta țesăturile înainte de lansarea colectiei fiecarui sezon și ulterior,
se va alege paleta de culori la care vor lucra pentru a pregati următoarea colecție.
Mostrele trebuie realizate în fabrică și de multe ori în timp scurt.
Rolul companiei client ar fi de proiectare a colecției, alegere tesaturi și garnituri pentru
fiecare stil / îmbrăcăminte și executarea/trimiterea comenzilor.
Flexibilitatea partenerului este importantă, deoarece, în general, toate comenzile sunt
trimise simultan, dar există, uneori, clienți mai mari care comandă în afara intervalului
de timp în care sunt plasate comenzile la fabrica parteneră. Există necesitatea de a
avea acces la țesături foarte ușor, astfel încât, dacă clientul are nevoie să execute
aceleasi comenzi, sa fie disponibilă aceeași fabrică.
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Controlul calității trebuie să fie foarte strâns, iar produsele finite trebuie să ajungă la
compania clientului fără defecte. Aceste detalii trebuie discutate și convenite in baza
unor acorduri de fabricare și externalizare.
Valabilitate

7/6/2019 12:00:00 AM

3. O companie israeliană de top caută producători de calitate pentru materii prime pentru
industria hranei pentru animale, pentru un joint-venture pe termen lung
Ref: BRIL20161116002
Compania israeliană este bine cunoscută pe piețele israeliene de hrană pentru
animale si alimente și are conexiuni comerciale extinse cu cele mai mari fabrici de
furaje israeliene.
Descriere

Compania se ocupă în principal cu materii prime convenționale și organice pe bază
de plante și cu materii prime pentru animale (fără mamifere) pentru furaje.
Compania interesata va acționa pe piața israeliană pe baza unui acord comercial.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania este o afacere de familie, specializata în reprezentarea exclusivă a
companiilor din întreaga lume pe piața israeliană, din 1996.
Compania este interesată să colaboreze cu producători de materii prime, aditivi,
mașini și echipamente de origine animală și de origine vegetală.
Printre clienții săi se află fabrici de furaje israeliene, fabricile de hrană pentru pești și
fabricile de alimente pentru animale de companie, fabricile de sortare și prelucrare a
cerealelor și centrele de reciclare.
Compania caută continuu producători de materii prime de înaltă calitate, cum ar fi:
subproduse pentru păsări, pește / subproduse de somon, ulei de acid vegetal mixt,
grăsimi, cereale și derivatele lor: porumb / porumb, grâu, orz, soia, ovăz, gluten,
tărâțe, pulpă de sfeclă de zahăr etc.
Avantaje:
- Compania se asigură că fiecare dintre partenerii săi internaționali respectă cerințele
clienților israelieni; produse specifice, igiena produselor, durabilitate și service.
- Compania a dobândit cunoștințe profunde despre birocrația israeliană și oferă
sprijin total pentru partenerii săi de afaceri față de autoritățile israeliene din industria
alimentară.
- Compania este un reprezentant local al companiilor internaționale cu capacități de
vânzare și eficiență în finalizarea tranzacțiilor.
- Compania cunoaște bine piața israeliană în ceea ce privește prețurile și cele mai
recente tendințe de pe piața produselor alimentare.
- Compania este foarte fiabilă și are drept scop cooperarea pe termen lung cu
partenerii săi.
11/23/2018 12:00:00 AM
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4. Producător britanic de pâine organică fără gluten caută producător de drojdie
Ref: BRUK20180405001

Descriere

Brutarie britanică organică fără gluten, care folosește doar ingrediente naturale,
dezvoltă o gamă nouă de aluat. Caută să furnizeze drojdie uscata sau un produs
similar de la un producător de dimensiuni mici la mijlocii cu instalații fără gluten și
organice pentru a încheia un acord de fabricație. Brutaria este un furnizor stabilit de
produse specifice pentru catering, ospitalitate și comercianți cu amănuntul.
Această brutărie din Kent produce produse de panificație fără gluten cu aproximativ
șapte cereale diferite și alte ingrediente măcinate în fiecare zi, pentru a evita oxidarea
și a asigura menținerea gustului și a gustului. Furnizează servicii de catering și alte
servicii alimentare, pentru comercianți cu amănuntul.
Tehnologia necesară este procesul de uscare prin extrudare. Sunt necesare instalații
pentru prelucrare produse fară gluten și organice.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania britanică dorește să stabilească un acord de fabricație cu o companie mică
sau mijlocie care să producă și să furnizeze drojdii fabricate în cadrul unor instalații
fără gluten și ecologice.
4/14/2019 12:00:00 AM

5. Furnizor de servicii IT din Ucraina caută parteneri globali, furnizori de servicii IT globale sau
alte companii ITC pentru a coopera ca antreprenor profesionist în Ucraina
Ref: BRUA20170807001

Un integrator de rețea ucrainean specializat caută parteneri globali, furnizori de
servicii IT globale sau alte companii ITC pentru a coopera în calitate de antreprenor
profesionist în Ucraina.

Descriere

Integrator de rețea specializat în Ucraina rezolvă sarcini IT de dezvoltare,
implementare, modernizare și întreținere a rețelelor și sistemelor de informații ale
intreprinderilor si altor organizații.
Compania a format o echipă de specialiști cu înaltă calificare, care pot rezolva sarcini
diverse, precum crearea de soluții eficiente și inovatoare pentru nevoile
întreprinderilor de diferite niveluri și dimensiuni.
Caută parteneri globali care să coopereze ca contractor, pentru a-si extinde gama
clienților.
În prezent, compania deține poziția de expert în domeniul tehnologiei informației și
are un spectru larg de competențe, confirmat de certificatele relevante și statutul de
partener al furnizorilor, precum și de clienți care ii apreciază.
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Principiile de bază ale activității companiei:
- concentrarea asupra metodelor și abordărilor inovatoare în proiectarea sistemelor
informatice;
- utilizarea inovațiilor tehnologice care permit soluționarea mai flexibilă și economică
a sarcinilor de afaceri ale clientului;
- studierea atentă a particularităților filialelor și afacerilor clienților pentru crearea
unor soluții IT eficiente;
- abordarea sistematică în activitatea operațională cu clientul;
- abordarea integrată și concentrarea asupra rezultatelor.
-Ingineri calificați certificați conform programelor de calificare ale celor mai
importanți furnizori de echipamente IT și soluții care oferă un serviciu complet de
dezvoltare, implementare și suport pentru soluțiile și sistemele IT corporative.
-Expertiza hi-tech in solutiile furnizorilor.
-Expertiza pe domenii, experiență de succes în implementarea proiectelor pentru
companiile din diferite segmente de piață: bănci și organizații financiare, companii de
asigurări, întreprinderi industriale, companii farmaceutice, complexe agroindustriale,
instituții publice etc.
Specificații
tehnice

Valabilitate

Avantaje:
-Laborator demo personal, care permite testarea celor mai moderne produse și
realizarea proiectelor pilot pentru Clienți, care oferă șansa de a realiza cu succes
diferite soluții de piață, adesea absolut noi.
-Statutul de partener confirmat de la furnizori globali de echipamente și soluții.
-Investiții în cunoaștere. Compania continuă să investească în instruirea experților
care îi permit să fie întotdeauna conștienți de tehnologiile inovatoare, să extindă
expertiza și să creeze cele mai eficiente proiecte IT pentru soluționarea problemelor
de afaceri ale clienților lor.
9/14/2018 12:00:00 AM

6. Companie croată specializată în producția de mașini și echipamente agricole pentru
prelucrarea și uscarea produselor agricole oferă servicii în conformitate cu un acord de
fabricație
Ref: BOHR20170202001

Descriere

O companie croată specializată în proiectarea și producerea mașinilor și
echipamentelor agricole pentru transportul mărfurilor, recoltarea, uscarea,
prelucrarea și ambalarea plantelor medicinale și ierburilor, mirodeniilor, tutunului și
uleiului de dovleac pentru industria alimentară și a tutunului oferă produse din
propriile linii de produse și produse la comandă, în conformitate cu un acord de
fabricație, pentru companii interesate sau industrie.
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Compania este lider, specializată în proiectarea și producerea de echipamente
agricole pentru recoltarea, prelucrarea, uscarea și ambalarea plantelor medicinale, cu
accent pe mușețel, ierburi, plante de condimente, tutun și uleiuri pentru ulei de
semințe de dovleac.
În plus față de o serie de produse, compania oferă mașini și echipamente
personalizate, adaptate nevoilor specifice ale clientului.
Unul dintre produsele care aparțin echipamentului de recoltare, uscare și prelucrare a
mușețelului este un combinator de floare de musetel. Harvester este un tractor cu o
capacitate de 0, 25-0, 33 ha. Are o construcție din oțel cu mecanism de antrenare
pentru rotirea tobei de recoltat, care aruncă floarea recoltată pe transportorul care o
transportă în coș. Coșul are o capacitate de 2, 7 m3 și este golit prin intermediul
propriului sistem hidraulic conectat la sistemul hidraulic al tractorului.
Echipamentul pentru prepararea, uscarea și prelucrarea cânepii industriale include un
dispozitiv de tăiere a ierburilor destinat tăierii diferitelor tipuri de ierburi în stare
proaspătă sau uscată. Mașina este compusă din conveieri de dozare cu lățimea de 400
mm, carcasă de tăiere cu cuțit static și un rotor cu suport pentru cuțit, rampă de ieșire
și un suport pentru mașină.
Printre echipamentele de uscare și prelucrare a ierburilor, compania oferă un uscător
universal pentru containere portabile cu podea mobilă pentru încărcarea și
descărcarea materialului de procesare. Are capacitate pentru un strat de 40 cm și o
suprafață efectivă de 9 m3.
Alte linii de produse ale acestei companii includ: echipamente pentru recoltarea,
prelucrarea și uscarea tutunului, echipamente pentru uscarea musetelului, fructe,
legume, fructe, ierburi și tutun, echipamente pentru uscarea, prelucrarea și
ambalarea frunzei de măsline, echipamente pentru încălzirea serelor, hale și baloane
sportive, cum ar fi generatoare termice cu gaz natural, generatoare termice pe
combustibil de biomasă sau lemn de foc și cazane de apă caldă. De asemenea,
compania produce transportoare de toate tipurile (curele, șurub, role, cupe,
transportoare cu lanț și transport pneumatic) și echipamente pentru producția de ulei
de semințe de dovleac.
Prin 11 ani de experiență în domeniul producției, compania a câștigat cunoștințe și
expertiză în ceea ce privește specificațiile și cerințele de calitate ale acestor produse.
Prin introducerea constantă a inovațiilor, compania crește eficiența mașinilor, astfel
încât produsele lor economisesc timp și bani.
În scopul extinderii rețelei de parteneri internaționali, partenerii care caută mașini
pentru recoltarea, uscarea, procesarea și ambalarea plantelor medicinale, ierburi,
ierburi de condimente, semințe de dovleac și tutun sau echipamente de uscare,
compania oferă un acord de fabricație pentru propriile linii de produse , precum și
utilaje și echipamente personalizate.
Specificații
tehnice

Compania activează în domeniu timp de 11 ani și are o mulțime de cunoștințe despre
tehnologia de prelucrare, specificațiile și cerințele mașinilor și echipamentelor
agricole.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
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Progresele în dezvoltarea tehnică a echipamentelor, realizate prin colaborarea cu
producătorii de plante medicinale, au permis companiei să producă mașini de cea mai
bună calitate adaptate nevoilor specifice ale clienților.
Pe lângă o varietate de linii de produse proprii, compania oferă produse personalizate
în funcție de nevoile individuale ale clienților.
Pe baza izolației de înaltă performanță, produsele companiei sunt mai eficiente din
punct de vedere energetic decât cele ale concurenților lor regionali. La livrare,
compania oferă instruire în manipularea mașinilor și are o echipă specială de
intervenție, care este disponibilă clienților.
Tipul partenerului căutat: Companii, industrie
Sarcina care trebuie îndeplinită de partenerul solicitat: Companiile sau industria
interesată de contractul de fabricare a mașinilor și echipamentelor agricole. Partenerii
care au nevoie de mașini personalizate ar trebui să fie capabili să furnizeze specificații
clare ale mașinilor necesare sau procesului pentru care este nevoie de mașini.
Valabilitate

7/10/2019 12:00:00 AM

7. Un IMM german caută un acord de fabricație pentru scaune din lemn în serie mica
Ref: BRDE20180628001

Un IMM german a proiectat un scaun care poate fi utilizat și ca raft. Este un produs de
înaltă calitate realizat din lemn masiv (nuc) sau fibră tare. Scaunul este foarte practic,
dar în același timp și foarte decorativ. IMM-ul caută un partener care poate produce
scaunul în serii mici folosind CAD, în baza unui acord de fabricație.

Descriere

În scopul extinderii rețelei de parteneri internaționali, partenerii care caută mașini
pentru recoltarea, uscarea, procesarea și ambalarea plantelor medicinale, ierburi,
ierburi de condimente, semințe de dovleac și tutun sau echipamente de uscare,
compania oferă un acord de fabricație pentru propriile linii de produse , precum și
utilaje și echipamente personalizate.
IMM-ul german a fost înființat în 1990 ca o agenție de publicitate cu servicii complete.
În plus față de publicitatea clasică, cum ar fi dezvoltarea logo-ului, publicitatea și
designul de broșuri, aceștia oferă, de asemenea, suport pentru vânzări și marketing
pentru clienții lor și organizează, de asemenea, târguri pentru care organizează și
proiectează standul. În acest context, au început să lucreze la proiectarea 3D și au
dezvoltat un scaun de înaltă calitate, care este fabricat din lemn de nuc solid sau fibră
durată acoperită cu alb.
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Dacă scaunele nu sunt folosite, acestea pot fi de asemenea transformate într-un raft
atractiv fără utilizarea de unelte.
Scaunul / raftul este acum primul produs cu care ar dori să construiască un pilon
suplimentar pentru companie.
Deoarece producția manuală nu este eficientă, ei caută un acord de fabricație cu un
atelier de dulgherie fiabil, care poate produce scaunele în serii mici. Pentru acest lucru
este necesar un sistem CAD. Programul CAD este deja scris.
Scaunele ar trebui să fie confecționate din lemn masiv (nuc) sau din fibră tare și apoi
să fie ambalate în cutii de carton și trimise în Germania.
Este necesar un CAD și partenerul trebuie să utilizeze programul CAD deja existent.
Până în prezent, scaunele de eșantion au fost produse cu un sistem CAD al unui
tâmplar. Programul CAD a fost folosit pentru a controla mașina de frezat pentru
prelucrarea panourilor din lemn.

Specificații
tehnice

Datele au fost făcute conform desenelor companiei și formatele de date sunt fișiere
.dwg și .mpr. IMM-ul se gândește la serii mici cu scaune de 60 - 80, care pot fi
rearanjate după cum este necesar. Partenerul trebuie să aibă experiență în
prelucrarea lemnului masiv și a fibrei tari.
Tipul partenerului căutat: Industrie
- Domeniul de activitate specific al partenerului: atelier de tamplarie
- Probleme de îndeplinit de partenerul căutat
Partenerul trebuie să producă scaunele, să ofere o calitate bună și să fie fiabil.
Aderarea la datele de livrare este de asemenea importantă.

Valabilitate

7/11/2019 12:00:00 AM

8. Un producător chinez de piese de mașini caută parteneri UE pentru o cooperare de tip joint
venture
Ref: BRCN20180327001

Aceasta este o companie chineză specializată în piese de mașini de precizie și turnare
de produse. Pe baza strategiei actuale de extindere a afacerilor, aceștia caută
parteneri de joint venture pe piața europeană.
Descriere

Cei care au tehnologii avansate, o bază fixă de clienți și o anumită cotă de piață în
Europa sunt parteneri ideali.
Potentialul de cooperare ar putea fi prin intermediul unui acord de joint venture.

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

Înființată în 2001, compania chineză are acum 500 de angajați, inclusiv peste 60 de
angajați în domeniul cercetării și dezvoltării.
Compania este specializată în dezvoltarea, producerea și comercializarea de piese de
mașini de precizie și de turnare sub presiune. Produsele pot fi utilizate pe scară largă
în echipamentele high-end, producția inteligentă, traficul feroviar, industria
automobilelor și a aparatelor electrocasnice. Compania are trei fabrici de producție,
sute de bucăți de echipamente CNC (control numeric computerizat).
De asemenea, compania a obținut certificările ISO9001, TS16949, ISO14001 și a
obținut peste 60 de brevete noi pentru produse.
Specificații
tehnice

Compania a stabilit relații bune cu o serie de clienți de elită din Asia, Europa și Statele
Unite, dintre care unele sunt cele mai importante 500 de companii din lume.
Potrivit expansiunii companiilor chineze și a cerințelor clienților de pe piața chineză,
aceștia au nevoie urgentă de tehnologii avansate în Europa, în special pentru
tehnologiile din industria pieselor destinate trenurilor de mare viteză.
Compania chineză este înclinată să coopereze la acordul de parteneriat, dar este, de
asemenea, deschisă pentru orice altă cooperare.
Cu ajutorul tehnologiei avansate din Europa și al pieței chineze mature, compania
chineză speră să aibă o colaborare de succes cu potențialul partener european pe
termen lung.

Valabilitate

6/29/2019 12:00:00 AM
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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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