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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. Start-up din Marea Britanie producător de articole premium pentru femei
caută producători de îmbrăcăminte de calitate pentru acorduri de fabricație
Ref: BRUK20191022001

Un designer britanic premiat de îmbrăcăminte de lux pentru femei caută
producători de rochii premium, topuri țesute, fuste, articole de
îmbrăcăminte (paltoane din lână și cașmir, sacouri din piele etc.) și alte
produse. Acest designer este interesat de asocierea cu producători de
articole de lux de volum redus, în cadrul unor acorduri de producție
îndelungate și benefice reciproc, prin care cele două companii se vor
dezvolta împreună.

Descriere

Cu sediul în Yorkshire, această companie britanică are o experiență de
mulți ani în domeniul modei, atat de zi, cât și în moda de lux. În prezent,
compania are o colecție pentru sezonul toamnă-iarnă '19 (AW19), formată
din articole de îmbrăcăminte și articole personalizate. Compania dorește
să-și extindă gama pentru includerea de rochii de zi și de seară, țesute ușor
și tricotaje. De aceea caută producători adecvați, de preferință din țări
europene și din împrejurimi, cu experiența necesară pentru colaborare,
care să ofere creștere reciprocă ambelor parti.
Compania încearcă să încheie acorduri de fabricație pe termen lung cu
producători care sunt capabili să producă articole de îmbrăcăminte cu o
specificație ridicată, din țesături pentru paltoane, mătase sau vâscoză
pentru rochii de zi, și piele de miel nappa pentru jachete. Este posibil ca
acești producători să lucreze deja cu alte branduri de îmbrăcăminte
premium.
Gama AW19 este formată din îmbrăcăminte din lână, paltoane din bumbac
hidrofug, impermeabile, jachete din piele de miel nappa și blazere. Gama
lor recentă constă din rochii din mătase / vâscoză, jachete din tweed,
articole croite din mătase și salopete din bumbac / lyocell, jachete casual
ușoare și pantaloni de lână virgină / elastan.
Compania britanică preferă să lucreze cu țesături naturale, acolo unde este
posibil, produse prin metode durabile. Întrucât acest lucru nu ar fi posibil
pentru toate articolele, este un bonus dacă producătorul poate furniza
țesături naturale cu rezerve sustenabile și prețul este viabil.

Specificații
tehnice

Producători de articole de îmbrăcăminte de înaltă calitate și rochii de zi si
noapte, de preferință deja producători pentru mărci premium, care pot
transforma design nou pentru articole de îmbrăcăminte, prin discuții despre
construcția de îmbrăcăminte practică, precum și crearea de modele și
aprovizionarea mărfurilor acolo unde este necesar.
În plus față de cele de mai sus, compania încearcă să-și extindă gama de
rochii premium și topuri țesute ușor, din țesături precum vâscoză / mătase
și nu pe bază de poliester. Partenerul trebuie să fie capabil să lucreze cu
aceste țesături, deoarece acestea sunt cruciale pentru aspectul final pe
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care îl dorește compania - unul care are un standard mai ridicat decât
mărcile curente.
Partenerul de producție vizat ar trebui să producă articole de îmbrăcăminte
în gama de dimensiuni actuale ale companiei - Marea Britanie 8, 10, 12, 14
(Euro 36, 38, 40, 42).
Valabilitate

05 Nov 2020

2. Un IMM suedez caută butoaie de stejar second-hand în conformitate cu un
acord de furnizare
Ref: BRSE20191001001

O mică fabrică de bere din Suedia caută furnizori de butoaie de stejar,
capabili să furnizeze butoaie care au fost utilizate pentru maturarea
vinurilor premium în condiții specifice. Compania este interesată de un
acord de furnizor.

Descriere

Compania suedeză este o mică fabrică de bere situată în partea de nord a
Suediei. Fabrica de bere experimentează diferite gusturi de bere și este
într-un proces de dezvoltare a unor tehnici de maturare, pe care le
folosește pentru a produce bere premium. În acest scop, caută butoaie de
stejar, care au fost utilizate pentru maturarea vinurilor premium (vinuri roșii
sau albe). Cel mai important aspect este că butoaiele trebuie golite cu doar
câteva zile înainte de expedierea acestora în Suedia.
IMM-ul are o strategie pentru a forma un parteneriat internațional cât mai
curând posibil în baza unui acord de furnizor, deoarece acest tip de acord
se aliniază cel mai bine cu modelul lor de afaceri.

Specificații
tehnice

Partenerul vizat ar trebui să ofere astfel de butoaie „certificate” și să le
expedieze în Suedia (mai întâi o mostră pentru testare și apoi un lot de 1015 unități după aprobarea unui test de primă livrare).

Valabilitate

08 Nov 2020

3. Agenție germană de recrutare caută parteneri internaționali pentru a colabora,
în baza unui acord de servicii, pentru a recruta forță de muncă pentru piața de
muncă din Germania
Ref: BRDE20191018001

Descriere

Această agenție de recrutare germană recrutează angajați pentru clienții
săi din Germania din diverse sectoare (printre altele îngrijire medicală,
inginerie, agricultură, producție / fabricație, logistică). Aceștia caută
parteneri europeni de încredere din sectorul de recrutare, în cadrul unor
acorduri de servicii, pentru a oferi forță de muncă suficientă Germaniei.
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Odată cu deschiderea piețelor ca urmare a globalizării si mobilitatii
persoanelor, recrutarea transfrontalieră devine din ce în ce mai relevantă
pentru nevoile de personal din toată Europa și din lume.
Furnizorul german de servicii de personal este una dintre cele mai
importante agenții de recrutare din regiune, cu birouri în toată Germania și
cu o companie de acelasi specific în Polonia. Sunt specializați în recrutarea
personalului german, precum și a străinilor, pentru o varietate de sectoare,
precum îngrijirea sănătății, inginerie, agricultură, producție / fabricație,
logistică, administrație publică și tehnologia informației.
Ca valoare adăugată, aceștia oferă sprijin acelor solicitanți cu experiență
anterioară din țările de proveniență - de la căutarea de cazare
corespunzătoare, până la programări oficiale la birouri (oficii) publice,
recunoașterea calificărilor și integrarea la noul loc de muncă.
Agenția de recrutare are mulți ani de experiență în gestionarea și
recrutarea resurselor umane, precum și expertiză în cunoașterea
reglementărilor și a cerințelor legale pentru străinii care vor lucra în
Germania.
Agenția este interesată de colaborări pe termen lung cu agenții similare (de
recrutare) din Europa pentru a satisface cererea de lucrători calificați.
Este important ca lucrătorii să se poată reloca în Germania și să lucreze
sub reglementarea privind libertatea de mișcare a UE.
Cooperarea cu agențiile partenere se poate baza pe un acord de servicii.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Această agenție de recrutare germană caută parteneri de încredere care
lucrează în același domeniu de activitate, respectiv sectorul de recrutare.
Partenerii potențiali trebuie să fie capabili să caute și să găsească candidați
care sunt dispuși să lucreze în Germania.
Este oferită colaborarea în cadrul unui acord de servicii.
01 Nov 2020

4. IMM italian, specializat în executia de operațiuni de matlasare și broderie
destinate unor importante branduri de fashion, caută producători de țesături
pentru a-și crește oferta de afaceri, în cadrul unui contract de fabricație sau
comercial
Ref: BRIT20191016001

Descriere

Un IMM italian, specializat în execuția de operațiuni de matlasare și
broderie caută producători de țesături, cu producție la nivel înalt / medie,
fără distribuitori comerciali în Italia, pentru a-și crește atractivitatea,
propunând clienților săi nu doar prelucrarea produselor textile, dar și noi
produse textile matlasate și brodate.
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Un IMM italian cu experiență de 40 de ani în matlasare și broderie pentru
cele mai importante branduri de modă din Italia (îmbrăcăminte, genți,
încălțăminte și accesorii), caută producători noi de țesături, cu o producție
la nivel înalt / medie, fără distribuitori comerciali în Italia, pentru a propune
clienților nu doar broderii noi, ci și noi materiale brodate.
Compania are o experiență puternică și lucrează cu orice fel de țesături și
piele, căptușeală, inclusiv cele experimentale, cu tehnologii vechi și noi.
Compania are două departamente principale: matlasare și broderie,
separate, dar complementare, care lucrează împreună cu biroul de
proiectare, în contact strâns cu clienții, de la idee până la realizarea
acesteia.
Compania lucrează constant în cercetarea materialelor, proceselor și
operațiunilor, fiind mereu receptivă la aportul designerilor și al birourilor de
creație ale clienților, găsind soluții mai bune pentru a transfera ideile noi
într-o producție la scară largă, în fiecare sector în care se aplică activitatea
sa: îmbrăcăminte, piele, încălțăminte, mobilier.
În momentul de față lucrează cu materiale textile furnizate de client (90%
din ori), doar în puține cazuri propun noi materiale textile.
Producătorii de țesături care răspund la această solicitare trebuie să fie
experimentați, capabili să asigure calitate, fiabilitate și o bună organizare
pentru a răspunde solicitărilor marilor branduri de modă.
Specificații
tehnice

Valabilitate

Răspunsul la timp este un factor esențial pentru o bună colaborare, din
acest motiv producătorul textil trebuie să poată garanta un timp strict de
livrare.
04 Nov 2020
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5. Companie sârbă activă în sectorul wellness caută parteneri hotelieri într-o
stațiune de schi sau pe litoral, în baza unor acorduri de servicii de distribuție
Ref: BORS20191104001

Companie sârbă, principal furnizor de servicii în sectorul wellness,
frumusețe și bunăstare de pe piața sârbă, caută parteneri internaționali
pentru a încheia acorduri de servicii de distribuție. Compania organizează
programe de vizită holistică, în colaborare cu parteneri din străinătate.
Partenerii căutați sunt hoteluri din stațiunile de schi sau de pe litoral, în
perioada în afara sezonului.
Compania este fondată în 2006 iar proprietarul și fondatorul companiei are
experiența de 15 ani în domeniul programelor de frumusețe și wellness.
Este specializat în furnizarea de servicii în zona de frumusețe, SPA și
programe de wellness, programe antistres și detox, precum și în alte
programe holistice individuale special create pentru menținerea bunăstării
clienților. Datorită acestei abordări, au creat programe multiday și care
includ anumite tehnici de masaj, sistem de exerciții, dietă și prelegeri topice
care fac parte din programele de preventie holistică.

Descriere

Începând cu anul 2013. compania și-a internaționalizat activitatea prin
dezvoltarea unui program holistic, care atrage clienții familiarizați cu
conceptul de bunăstare din diferite țări, datorită metodologiei sale
inovatoare, incluzând selecția de destinații unice, dar nedescoperite, cu o
natură plăcută și inspirată în afara perioada sezonului în Grecia și în
Balcani. Programul este format din mai multe părți și este axat pe
beneficiile chakrelor pentru sănătate, dar include, de asemenea, yoga și
tehnici tradiționale de masaj și anti-stres.
Compania are experiență în înființarea centrelor spa și wellness în cadrul
hotelurilor de prim rang și a spitalelor speciale care intenționează să se
orienteze către toți cei care au nevoie de vacanță activă, recreere și
relaxare. De asemenea, compania se ocupă de educația terapeuților holisti
și oferă consultanță în SPA, wellness și program de înfrumusețare.
Activitatea de bază este oferirea de tratamente holistice clienților și
înființarea de centre de wellness în hoteluri, inclusiv concept design,
implementare și instruire.
Compania caută un acord de servicii de distribuție cu hoteluri / pensiuni,
stațiune montană, de preferință în țările Uniunii Europene.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Compania caută un contract de servicii de distribuție cu hoteluri / pensiuni
capabile să accepte grupuri de până la 20 de persoane pentru o ședere de
o săptămână în perioada extra-sezon.
Hotelurile ar trebui să aibă, de preferință, un spa sau cel puțin o mică sală
de ședințe, o grădină de iarnă sau o facilitate similară în care s-ar desfășura
programul holistic.
11 Nov 2020
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6. Producător spaniol de mozaic de sticlă caută parteneri în cadrul unor acorduri
de agenții comerciale și servicii de distribuție
Ref: BOES20191021001

Descriere

O companie spaniolă cu mai mult de 50 de ani de experiență pe piață este
specializată în fabricarea de mozaicuri de sticlă de înaltă calitate într-o
gamă largă de produse. Compania aplică cele mai noi tehnologii pentru a
obține excelență în fabricare, transport și furnizarea de servicii catre clienți.
Compania caută parteneri cu care să încheie acorduri de agenții comerciale
și servicii de distribuție.
Compania, cu o experiență de peste 50 de ani, este un important
producător de plăci de mozaic, concentrându-se pe procese de fabricație
responsabile și durabile. Au o prezență în peste 60 de țări în care contribuie
la stabilirea tendințelor în proiectarea mozaicului și inovarea în sector,
oferind soluții pentru o gamă largă de nevoi.
Toate produsele lor sunt confecționate din sticlă reciclată și pigmenți
naturali, ceea ce rezultă în plăci de mozaic 100% reciclabile din mediul
înconjurător.

Specificații
tehnice

Producția este, de asemenea, responsabilă și curată, nu folosesc apă și
utilizează cele mai noi cuptoare electrice eficiente din punct de vedere
energetic, care nu produc deșeuri sau poluanți.
Produsele din mozaic de sticlă sunt fabricate folosind tehnologie de ultimă
oră în fiecare etapă a procesului de producție.
Fiecare parte a procesului a fost atent cercetată și îmbunătățită pentru a
obține un standard de înaltă calitate.
Produsul este capabil să reziste la condiții meteorologice periculoase, fără
modificări. Aplicații ale produselor în sectorul construcțiilor, fațade, decor,
piscine, băi etc.
Angajamentul companiei cu calitatea a dus la obținerea certificărilor
cunoscute, precum ISO 9001 și 14001.
Compania caută agenți comerciali și distribuitori în baza unui acord de
agenție comercială și a unui contract de servicii de distribuție.

Valabilitate

11 Nov 2020
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7. Producător german de piese oferă subcontractare
Ref: BODE20191016001

Producătorul german este o companie de dimensiuni medii, care aparține
unui grup afiliat de companii. Acum 18 ani, a început prelucrarea de piese
extrudate și s-a extins continuu. Astăzi livrează în multe țări europene.

Descriere

Pentru comenzi de producție cu volum mare (mai mult de 500.000 de piese/
an), compania a dezvoltat un semifabricat presat la rece, pe care îl
transformă la dimensiunea finală. Cu această tehnologie, sunt capabili să
producă cu o eficiență mai bună a costurilor.
Compania caută parteneri, care au nevoie de comenzi de peste 500.000
de bucăți. Diametrul pieselor este cuprins între 5 și 50 mm și împreună cu
partenerul se va realiza formatul piesei finale.
Compania germană caută parteneri pentru a-și extinde activitățile
internaționale, subcontractarea fiind forma preferată de cooperare.

Specificații
tehnice

Partenerul potențial ar trebui să fie activ în domeniul producției de produse,
ansambluri sau sisteme de metal cu multe piese individuale, care pot fi
produse prin tehnologia de strunjire.

Valabilitate

11 Nov 2020
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La nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 5
organizații partenere care oferă servicii suport organizațiilor localizate în 12 județe din Regiunile Nord-Est și
Sud-Est.
Partenerii consorțiului ERBSN sunt:





Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – www.adrnordest.ro

 Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic - www.tehnopol-is.ro
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator Consorțiu www.ccina.ro
 Camera de Comert, Industrie și Agricultură Galați - www.cciagl.ro
 Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați - www.ipa.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
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