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Suport non-stop pentru afacerea ta!  
 

Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene,  lansată în anul 

2008, prin care entitățile cu rol de punct local de contact oferă sprijin, în mod gratuit, IMM-

urilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, în dezvoltarea propriei 

afaceri, prin inovare și internaționalizare.  

Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 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 3000 experți din peste 600 

centre gazdă. 

Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de 

contact în cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

În această calitate, ADR Nord-Est furnizează următoarele servicii: 
 

 identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizată a Rețelei 
care include cereri și oferte de cooperare comercială sau tehnologică (detalii aici); 
 

 participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relații 
internaționale intre IMM-uri, cooperare comercială sau tehnologică 
 

 furnizare support pentru identificare parteneri interesați de participare în proiecte cu 
finanțare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare și inovare; 
 

 informații privind oportunități de piață, legislație și politici europene, relevante pentru o 
companie sau un sector economic; 
 

 implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultări 
publice sau alte inițiative în domeniul competitivității și inovării. 
 

În această ediție, puteți găsi informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră, precum și 

o selecție de oportunități de colaborare, care au fost selectate din baza de date centralizată a 

Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de colaborare. 

Dacă ești interesat, contacteaza-ne. 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/h2020-turkish-company-experienced-additive-manufacturing-and-medical-3d-printing-based
https://www.adrnordest.ro/index.php?page=een_contact
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Ce poți găsi în categoria “Cereri / Oferte de 
colaborare”? 
 
1. Producător danez de uși și ferestre clasice caută parteneri producători pentru ferestre 

din lemn 

2. Antreprenor german caută producători de pantofi în baza unui acord de fabricație 

3. O companie japoneză caută furnizori din UE de produse chimice și compuși pentru 

sectorul electronicelor în temeiul unui acord de agenție comercială sau de servicii de 

distribuție 

4. Un producător japonez de uși rulante caută agenți și parteneri de distribuție în 

Uniunea Europeană 

5. Companie poloneză specializată în producția de corpuri de iluminat caută distribuitori 

pe piețele externe, în principal în Uniunea Europeană 

6. Companie slovenă oferă mașini de cafea sub acord de distribuție sau agenție 

comercială 

 

#Fii informat!  
 
 

Măsura 1 – Microgranturi va fi relansată în luna octombrie! 

 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat relansarea măsurii 1 - 
„Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, prin care beneficiarii pot primi 
maxim 2.000 euro/beneficiar, care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. 
 
În perioada 12-22 octombrie 2021, aplicația de înscriere pentru a doua sesiune aferentă 
măsurii fi disponibilă pe platforma granturi.imm.gov.ro. 
 
Conform comunicatului, relansarea măsurii de sprijin vine cu o serie de noutăți în plus față de 
facilitățile oferite în prima sesiune, respectiv: 
 

 Devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor 
Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 
130/2020. 

 Devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor, definiți și reglementați de art. 3 
alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege. 

 
Sursa: MEAT 
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A fost lansat apelul 3 „Proiecte pentru clustere de inovare”! 
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul 
Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din 
cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării au anunțat, în data de 7 septembrie 2021, 
deschiderea celui de-al treilea apel de proiecte aferent:  
 
Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip 
de proiect: Proiecte pentru clustere de 
inovare,  
Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivității economice și dezvoltării afacerilor, 
Prioritatea de investiții 1a – Consolidarea 
cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a 
capacităților de dezvoltare a excelenței în 
domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de 
competență, în special a celor de interes 
european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea 
capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate. 
 
 
Ghidul solicitantului poate fi accesat folosind link-ul acesta. 
 
Proiectele vor putea fi depuse în aplicația MySMIS pentru o perioadă de 60 de zile, data 
închiderii apelului fiind 07 noiembrie 2021, ora 23:59:59. 
 
În cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini: 
 

 Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau 
modernizarea facilităților CD comune existente; 

 Activități de inovare în clustere; 
 Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire 

a inovării; 
 Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor de inovare. 

 
Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minimum 
2.460.775 lei (echivalentul a 500.000 euro) și maximum 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 
euro). 
 
MIPE a publicat și un centralizator de observații al ghidului aferent care poate fi vizualizat 
accesand aceasta adresa. 
  
Sursa: MIPE & Fonduri Structurale 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4370/despre-oi-cercetare-comunicare-anun-privind-lansarea-apelului-dedicat-clusterelor-de-inovare-apel-3-2021-ac-iunea-1-1-1
https://mfe.gov.ro/anunt-pentru-lansarea-apelului-3-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
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Cererile de finanțare pentru submăsura 4.2, aferentă investițiilor în 
procesarea/marketingul produselor agricole, se pot depune 
începând din luna octombrie! 
 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat în 20 septembrie 2021, lansarea, 
în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022, a primei sesiuni din 2021 de depunere a 
Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ 
marketingul produselor agricole”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
(PNDR 2020). 
 

 
Fondurile disponibile sunt de 182.777.722 euro, 
împărțite în două componente: 
 Sprijin pentru investiții de modernizare în 
procesarea/ marketingul produselor agricole – 
143.611.067 euro; 
 Sprijin pentru investiții noi, extindere și 
modernizare în procesarea/ marketingul 
produselor agricole pentru plante proteaginoase – 
39.166.655 euro. 
 
 

 
Solicitanții eligibili sunt întreprinderile, cooperativele, grupurile și organizațiile de producători 
care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor 
agricole. 
 
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri 
și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși: 
 

 pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici: 

 800.000 euro/proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei 

 600.000 euro/proiect pentru celelalte investiții; 
 

 pentru întreprinderi mijlocii: 

 1.200.000 euro/proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei 

 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții 
 

 pentru alte întreprinderi și forme asociative: 

 1.500.000 euro pentru investițiile noi permise în cadrul fișei 

 1.200.000 euro pentru celelalte investiții 
 
Detalii la aceasta adresa. 
 
Sursa: Fonduri-Structurale.ro 
 
 
 
 
 
 

https://www.afir.info/
Fonduri-Structurale.ro
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WOMEN TechEU - initiativă adresată companiilor deep-tech nou-
înființate conduse de femei 
 
 
Schema oferă sprijin financiar start-up-
urilor conduse de femei prin granturi în 
valoare de 75.000 euro, precum și 
îndrumare și mentorat de cea mai bună 
calitate prin intermediul programului CEI 
privind rolul de lider al femeilor. 
 
 
 
Sprijinul oferit în etapa inițială, formatoare a companiilor, este cu scopul de a crește numărul de 
femei care își înființează propriile companii. 
 
Vor fi finanțate până la 50 de start-up-uri, iar termenul limită pentru transmiterea propunerilor 
este 10 noiembrie 2021. 
 
Pentru mai multe detalii aici. 
 
 
Sursa: ec.europa.eu 
 

Cursuri în domeniul Proprietății Industriale 
 
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) anunță 
organizarea următoarelor cursuri în domeniul proprietătii 
industriale, care se vor desfășura în incinta Universității de 
Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) 
București: 
 
 

1. Modul BREVETE DE INVENŢIE ŞI MODELE DE 
UTILITATE: 

 Durată: 5 zile 

 Perioada: 18 – 22.10.2021 între orele 900 – 1700 

 Taxa de participare: 800 LEI 
  

2. Modul MĂRCI ŞI INDICAŢII GEOGRAFICE: 

 Durată: 5 zile 

 Perioada: 25-29.10.2021 între orele 900 – 1700 

 Taxa de participare: 800 LEI 
  

3. Modul DESENE ŞI MODELE: 

 Durată: 3 zile 

 Perioada: 01-03.11.2021 între orele 900 – 1700 

 Taxa de participare: 500 LEI 
  
Data limită pentru înscriere:  08.10.2021 
 

Women%20TechEU%20(europa.eu)%20(https:/eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en)
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Înscrierile se pot face, direct, la Registratura OSIM, prin fax: 021.312.38.19 sau prin e-
mail: registratura@osim.ro, cu specificaţia „În atenţia Serviciului Comunicare și Marketing 
Operațional” pe baza unui Formular – tip . 
 
Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii solicitărilor şi a achitării taxei de 
participare, în limita a 50 de locuri. 
 
Taxa de participare poate fi achitată până la data limită a înscrierii direct la casieria OSIM sau 
în contul IBAN RO05 TREZ 7032 0F33 5000XXXX– Trezoreria sector 3 Bucureşti, cod fiscal 
4266081, cu precizarea “pentru Cursul de PI”.  
 
Pentru confirmarea înscrierii, vă rugăm să trimiteţi o copie, după dovada plăţii, la Serviciul 
Comunicare și Marketing Operațional (direct la OSIM sau prin e-mail). 
 
Persoane de contact:  

 Dna Cristina Mihalache, e-mail: cristina.mihalache@osim.ro;  

 Dna Marina Voiculescu, e-mail: marina.voiculescu@osim.ro. 
 
Pentru relaţii suplimentare telefon: 021 306.08.00, int. 221, 208, 269. 
 
Sursa: https://osim.ro/ 
 
 

 

 @Evenimente în RETEA! 

 
Creative Industry Zone 2021 
25 - 26 Octombrie 2021, Szczecin, Polonia 

 
Creative Industry Zone 2021 este un eveniment de matchmaking care unește designeri, 
companii de tehnologie, întreprinderi tradiționale, clustere, instituții de cercetare și dezvoltare 
și alte entități care reprezintă sau sunt implicate în industriile creative.  
 
 
În afară de întâlnirile de afaceri 
bilaterale virtuale, care oferă 
posibilitatea de a genera noi contacte 
de afaceri și de a stimula inovația, 
evenimentul va acoperi teme diverse 
inclusiv drepturi de proprietate 
intelectuală, oportunități de finanțare și 
aspecte tehnice ale cooperării dintre 
proiectanți și producători industriali. 
 
 
 
 
Sectoare de interes  

 Publicitate și marketing 

 Arhitectură și meșteșuguri 

mailto:registratura@osim.ro
https://osim.ro/wp-content/uploads/Consilieri-PI/Formular-inscriere-curs.pdf
mailto:cristina.mihalache@osim.ro
mailto:marina.voiculescu@osim.ro
https://osim.ro/
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 Design: produse, grafică și design de modă 

 Film, TV, video, radio și fotografie 

 TIC, software, aplicații mobile și jocuri pe computer 

 Edituri 

 Muzee, galerii și biblioteci 

 Muzică, spectacole și arte vizuale 

 Design durabil și economie circulară 

 Soluții digitale 
 

Cum puteți beneficia de acest eveniment? 

 Publică și prezintă produsele, proiectele, serviciile sau nevoile afacerii tale  

 Câștigă cunoștințe prin prezentări cheie interesante 

 Inițiați și aranjați întâlniri 1: 1 programate  

 Întâlnește noi potențiali clienți într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor și 
timpului 

 Fii cu un pas înaintea concurenților tăi, prin prezență și vizibilitate la eveniment. 
 
De asemenea, puteți afla mai multe despre Programul Europa Creativă, care va fi prezentat 
în timpul sesiunilor tematice. 
 
Înregistrare accesand acest link. 
 

Pharma, cosmetic and biotech brokerage event at Farmaforum 
2021 
 

În cadrul Farmaforum 2021, Fundación para el Conocimiento madri + d va organiza, pe 4 
noiembrie 2021, un eveniment internațional de brokeraj, pentru a găsi posibili parteneri 
tehnologici și comerciali. 
 
Obiectivul principal al evenimentului este crearea unui forum de întâlnire pentru companii, 
institute de cercetare, universități și alte organizații care sunt implicate activ în domeniul 
științelor vieții: farmaceutică, biofarmatică, cosmetică și tehnologie de laborator. 
 
Participanții pot oferi oportunități de colaborare prin întâlniri bilaterale prestabilite. Organizațiile 
trebuie să se conecteze la platforma evenimentului și să includă un profil de cooperare. 

https://ciz2021.b2match.io/
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Profilul vizitatorului include companii care lucrează la: 
 
• Automatizarea procesului 
• Construcția și ingineria instalațiilor farmaceutice 
• Consultanță și servicii 
• Producători și distribuitori de echipamente și instrumente pentru analiză și cercetare 
• Furnizori ai industriei de biotehnologie-produse farmaceutice 
• Echipamente și utilaje de ambalare 
• Echipamente, utilaje, sisteme de producție 
• Sterilizare 
• Igienă, siguranță și mediu 
• Logistică, distribuție și depozitare. 
 
Grup țintă: 
Industrii farmaceutice, biotehnologice, de diagnostic și cosmetice, furnizori de laboratoare, 
universități, institute și alte organizații care caută parteneri comerciali, tehnologici sau de 
cercetare din Europa și nu numai. 
De ce să participi 
1. Pentru a iniția noi afaceri 
2. Faceți cunoștință cu furnizori de tehnologii inovatoare din întreaga Europă și nu numai 
3. Intrați în contact cu potențiali parteneri pentru o cooperare viitoare 
4. Stabiliți contacte transfrontaliere pentru relații de afaceri pe termen lung 
 
Detalii suplimentare aici. 
 

TORINO FASHIONMATCH 2021 

15-18 Noiembrie 2021 
 
Evenimentul combină întâlniri on-line B2B, 
ateliere informative și workshop-uri cu 
spectacole online cu branduri din întreaga 
lume, în cadrul Săptămânii Modei de la 
Torino 2021, unde puteti participa pentru a 
obține vizibilitate internațională, a vinde pe 
platforma dedicată de comerț electronic și a 
obține contacte internaționale cu experți și 
diverși dezvoltatori de afaceri. 
 
 
 

 
Vor fi prezenți reprezentanti companii, cumpărători, furnizori de servicii TIC și media, furnizori, 
investitori și experți în afaceri, platforme de comerț electronic și comercianți cu amănuntul, 
dintr-un număr mare de țări europene și din afara UE (Nigeria, Canada, SUA). 
 
 
 
Domenii vizate: 
 
• Textile și modă (articole de îmbrăcăminte și accesorii de modă) 

https://farmaforum2020.b2match.io/
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• Industrii creative (accesorii pentru bijuterii) 
• Soluții TIC legate de industria modei 
• Comerț cu amănuntul și e-commerce 
 
Întâlnirile B2B vizează: 
 
• Designeri de fashion și start-up-uri și mărci inovatoare 
• IMM-uri: companii producătoare de textile și accesorii 
• Distribuitori, agenți de vânzări și magazine de modă 
• Platforme de comerț electronic 
• Agenție PR și experți în marketing-afaceri și dezvoltare de afaceri 
• Cumpărători și agenți comerciali cu interes real în găsirea de produse noi 
• Furnizori de servicii TIC pentru industria modei 
• Investitori care sunt concentrati pe industria modei și antreprenoriatul feminin 
 
Dacă sunteți în căutare de noi CONTACTE, CLIENTI, PARTENERIATE internaționale sau pur 
și simplu doriți să descoperiți noile TENDENȚE pe #inovație #fashiontech #finanțe durabile 
pentru industria modei # modă circulară; #apeluri europene adresate industriei modei, ar trebui 
să participați la acest eveniment online de 4 zile! 
 
Cum poți beneficia de acest eveniment? 
 
• Publică și prezintă produsele, proiectele, serviciile sau nevoile afacerii tale participanților la 
eveniment 
• Inițiaza și organizeaza întâlniri 1: 1 ante-programate la eveniment 
• Fii cu un pas înaintea concurenților tăi, fiind prezent si vizibil la eveniment 
• Poti promova povestea ta de succes prin canale europene și instrumentele Enterprise Europe 
Network 
• Te poti inspira din diferite DISCUȚII despre moda circular, marketing digital și noi tehnologii, 
internaționalizare cu sprijinul Retelei EEN și multe altele 
 
Evenimentul este organizat în cadrul ediției a 6-a a SĂPTĂMÂNII TORINO FASHION (15-21 
noiembrie 2021), 7 zile de spectacole internaționale de podiumuri, interviuri cu branduri  
inovatoare și internaționale. 
 
Detalii suplimentare aici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/home
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Cereri / Oferte de colaborare  
 
Producător danez de uși și ferestre clasice caută parteneri producători 
pentru ferestre din lemn 
 
Compania daneză, înființată în 2015, 
proiectează și vinde ferestre și uși, în modele 
clasice, cu adaptări moderne care se ridică la 
nivelul cerințelor energetice actuale.  
 
O atenție sporită este acordată ferestrelor 
utilizate în clădirile de patrimoniu protejate. 
Compania realizează o gamă largă de ferestre 
și uși diferite, iar cadrele sunt toate realizate din 
lemn de zada siberiană, cu buiandruguri din pin 
suedez. Toată sticla utilizată este o combinație 
din sticlă float de 4 mm și este, fie sticlă 
energetică, fie sticlă termică 4-10-4LowE. 
Ferestrele sunt livrate, de obicei, cu suporturi și 
cârlige, având tratament de suprafață a 
vopselei acrilice. 
  
Până în 2020, toate produsele erau realizate 
prin producție internă, dar odată cu 
externalizarea producției, compania a 
înregistrat o creștere a cifrei de afaceri. Astăzi, 
articolele sunt achiziționate de la patru 
producători diferiți, din trei țări diferite. 
 
Compania are o rețea mare în Danemarca, în special pe piața daneză pentru renovarea 
clădirilor mai vechi, unde vinde atât consumatorilor privați, cât și arhitecților și 
contractanților. Este important pentru companie ca produsele sale să aibă un aspect clasic, 
adaptat fiecărei clădiri in mod individual, fără a compromite calitatea și respectând cerințele 
energetice scandinave. În timp ce cea mai mare parte a pieței lor se află în Danemarca, 
există vânzări în creștere către Suedia și SUA. 
 
Pentru a asigura o creștere continuă, compania caută acum un nou producător, care să 
poată produce ferestre și uși pentru proiectele pentru care compania este cunoscută. 
Partenerul ideal ar fi o mică companie din Europa Centrală sau de Est, care este un 
producător de ferestre, cu referințe pentru calitatea produselor executate. 
 
Partenerul de producție pe care îl caută compania trebuie să fie dispus să respecte 
următoarele: 

 colaborare strânsă pentru a se asigura că elementele livrate sunt la înălțimea 
cerințelor companiei; 

 disponibilitate de a cumpăra „fitinguri daneze” pentru elemente, de preferință prin 
intermediul unui dealer danez; 

 capabil și dispus să investească în instrumente pentru a produce noi profile la 
standardele de calitate dorite. 
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 să semneze un contract de confidentialitate, în primă instanță, și înainte ca producția 
să înceapă, să încheie un contract prin care să se asigure că noul producător nu va 
putea concura singur sau prin intermediul altor companii pe piețele pe care își 
desfășoară activitatea compania. 

 
Info suplimentare: BRDK20210830001 

Valabilitate cerere de oferta: 14 Sept 2022 

 
 
Antreprenor german caută producători de pantofi în baza unui acord de 
fabricație 
 

Un tânăr antreprenor german este în căutarea unor 
cizmari care să poată coase pantofi manual. Partenerul 
căutat ar trebui să fie priceput în producerea de modele 
clasice de pantofi din piele (vițel și / sau căprioară). 
Cizmarul căutat ar trebui, de asemenea, să poată produce 
acești pantofi cu tălpi de piele și / sau cauciuc. 
 
Încălțămintea cusuta manual a fost o ramură de afaceri a 
bunicului și tatălui tânărului antreprenor. Acum, acesta 
este interesat să își infiinteze propria afacere. Pantofii 
cusuți manual sunt un produs exclusiv personalizat. Tânărul antreprenor consideră că piața 
pentru astfel de produse trebuie să fie prezentă și să se atingă o anumită cotă de vânzare. 
 
În acest moment, nu poate fi stabilit un anumit număr de pantofi. Volumul va depinde de 
comenzile clienților, de abilitățile potențialului cizmar, precum și de marketingul modelelor  
de încălțăminte cusuta manual. 
În ceea ce privește cooperarea, se are în vedere încheierea unui acord de fabricație. 
 
Info suplimentare: BRDE20210830001 

Valabilitate cerere de oferta: 12 Aug 2022 

 
O companie japoneză caută furnizori din UE de produse chimice și compuși 
pentru sectorul electronicelor în temeiul unui acord de agenție comercială 
sau de servicii de distribuție 
 
Companie japoneză cu sediul în Osaka ar dori să se asocieze cu o companie din UE care 
furnizează produse chimice și compuși pentru fabricarea electrozilor și a altor aplicații din 
sectorul electronic. 
 
 
Se are in vedere reprezentarea noului partener UE pe piața japoneză sub forma unei agenții 
comerciale sau a unui acord de servicii de distribuție. Se caută un partener care să poată 
furniza, atât substanțe chimice, cât și compuși de înaltă calitate. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d8d24fa-2635-46b9-bc24-8cc2c6e16c83
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a82b5d12-5a83-489b-bf9f-2535b77cfbc8
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Compania japoneză este în afaceri de 14 ani și are o 
bază de clienți de încredere în Japonia. 
Comercializează, în principal, produse chimice, o 
gamă largă de piese de schimb, echipamente de 
fabricare a pulberilor și fluidelor. Mai mult, sunt 
angajați în servicii de inginerie și instalare pentru 
echipamente specifice. 
 
Compania este în prezent active, în principal, pe 
piețele asiatice, dar caută un partener din UE care să 
poată furniza substanțe chimice și compuși specifici de înaltă calitate și utilizați într-o serie 
de aplicații precum semiconductori și plăci de circuite. Aceștia pot oferi partenerului UE 
posibilitatea de a intra sau de a-și extinde afacerea pe piața japoneză prin canalele 
comerciale existente. 
 
Compania japoneză are vaste cunoștință de substanțe chimice și compuși, precum și 
informații de marketing pentru a sprijini partenerul european.  
 
Expertiza lor în marketing va ajuta partenerul să își extindă și să își îmbunătățească 
reputația de afaceri în Japonia.  
 
Compania japoneză va suporta costurile forței de muncă interne și va oferi sprijin legal, 
astfel încât partenerul din UE să poată intra pe piața japoneză cu costuri mai mici. 
 
Compania japoneză caută drepturi de distribuție exclusive pentru produse de înaltă calitate 
care îi îndeplinesc cerințele. Compania are în vedere, inițial, un acord de agenție comercială, 
dar dacă parteneriatul se desfășoară fără probleme, un acord de servicii de distribuție va fi 
luat în considerare. 
 
Partenerul potențial ar trebui să poată asigura o aprovizionare continuă cu substanțe 
chimice și compuși de înaltă calitate utilizați pentru fabricarea electrozilor și a altor aplicații 
din sectorul electronic. 
 
Partenerul din UE ar trebui să aibă standarde înalte pentru a asigura calitatea produselor 
pe care le furnizează, cunostinte de marketing, cum ar fi cererile din piață, și o bună 
experiență în sectoarele legate de chimie. 
 
Un contract de distribuție exclusivă care acoperă piața japoneză este preferat, dacă 
partenerul potențial nu vinde deja pe piața japoneză. 
 
Info suplimentare: BRJP20210831001 

Valabilitate cerere de oferta: 1 Sept 2022 

 
 
Un producător japonez de uși rulante caută agenți și parteneri de distribuție 
în Uniunea Europeană 

 

Compania japoneză dezvoltă, produce și vinde o gamă largă de dispozitive periferice pentru 
uși rulante de la înființarea lor (anul 1951). Produsele sale pot fi utilizate la o varietate de uși 
rulante, de la uși compacte ușoare, până la uși grele de mari dimensiuni. 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cec28b4a-b9fe-494b-80a8-06c79f98095a
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Ușile ușoare sunt utilizate în mod obișnuit pentru fronturile magazinelor, iar ușile  grele 
pentru depozite și fabrici. În cele din urmă, acesta oferă și uși super-grele pentru hangare 
pentru avioane.  
 
Produsele companiei se potrivesc și satisfac diverse nevoi de piață, utilizând grade diferite 
de tehnologie avansată. 
 
Compania își vânde produsele, direct, clienților 
din străinătate, încă din anii 1990, predominant 
în Grecia și Regatul Unit. În prezent, aceștia 
caută noi parteneri în UE, pentru a-și extinde 
piața. Ar dori să facă acest lucru prin acorduri de 
agenții comerciale și servicii de distribuție. 
 
Compania se mândrește cu siguranța, 
durabilitatea și funcționalitatea produselor lor în 
comparație cu concurenții săi.  
 
Compania japoneză caută distribuitori sau agenți în UE. Preferința lor este să înceapă cu 
un acord neexclusiv, dar sunt deschiși pentru negociere, pe măsură ce relația evoluează. 
 
Info suplimentare: BOJP20200929001 

Valabilitate ofertă: 25 Sept 2022 

 
Companie poloneză specializată în producția de corpuri de iluminat caută 
distribuitori pe piețele externe, în principal în Uniunea Europeană 

O companie poloneză cu o experiență de treizeci de ani caută distribuitori pe piețe externe. 
De mulți ani, produsele companiei sunt oferite pe piața internă și internațională.  

Compania are o gamă foarte largă de corpuri de iluminat în diferite stiluri, de la elegant la 
modern. Compania observă tendințele în materie de design interior și își adaptează 
produsele la noile tendințe pentru a satisface așteptările tuturor clienților. 

Compania are propria linie de producție, datorită căreia este, de asemenea, capabilă să 
implementeze proiecte individuale. 

Compania are propria linie de producție, datorită căreia este, de asemenea, capabilă să 
implementeze proiecte individuale. 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/359e72f8-ae98-4229-836e-cf3fee3f729d
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Produsele oferite de companie sunt caracterizate de înaltă calitate 
și precizie, ceea ce se traduce printr-un confort ridicat rezultat din 
utilizarea acestora.  

Personalul este implicat, în mod constant, în procesul de instruire 
și îmbunătățire a calificărilor, astfel încât să ajute clientul în cel mai 
profesionist mod.  

Scopul principal este dezvoltarea de vânzări de produse pe piețele 
externe, în principal în Uniunea Europeană. În prezent, compania 
operează deja pe piața internațională, dar dorește să crească 
vânzările de produse în străinătate. 

Corpurile de iluminat au toate certificatele și declarațiile necesare. 
Procesul de producție și crearea de noi colecții de modele are loc 
în cadrul companiei. 

Partenerul dorit ar trebui să fie un distribuitor - în principal in magazine de iluminat, magazine 
de design interior, angrosisti, lanțuri de vânzare cu amănuntul, etc.  
 
Info suplimentare: BOPL20210901001 
Valabilitate oferta: 22 Sept 2022 
 

Companie slovenă oferă mașini de cafea sub acord de distribuție sau 
agenție comercială 

Compania slovenă are tradiția de a opera în sectorul alimentar / HORECA din anul 1967, 
când și-a început activitatea ca companie de „garaj”. 

În 1991, compania și-a extins activitatea și a început să prăjească și să vândă cafea din  
propria producție. În 1996, compania a devenit cea mai mare companie privată de cafea din 
Slovenia și a început să cucerească piața europeană, SUA, Rusia, țările din fosta Iugoslavie 
și a exportat și în China. 

Boabele de cafea sunt furnizate direct de la cultivatori verificați ai propriilor plantații din inima 
Braziliei, Columbia, Guatemala și Vietnam. 

Astăzi, compania are echipamente 
moderne pentru prăjirea și ambalarea de 
cafea sub marca proprie, precum și 
pentru alte mărci (etichetă albă) și 
ambalaje personalizate. Oferă cafea 
pentru lanțuri de retail, catering și cafea 
pentru aparate de cafea (acasă sau în 
birouri) 

Compania dorește, de asemenea, să își comercializeze cafeaua oferind aparate de cafea 
practice, dezvoltate în cooperare cu partenerii lor de afaceri, folosind tehnologia pad-urilor 
de cafea. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d16ee155-14c9-4a61-8b2a-9b6427765c54


 
 
een.ec.europa.eu  

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. 
 

Aceste mașini de cafea au multe avantaje față de cele clasice, deci sunt din ce în ce mai 
populare și potrivite pentru utilizarea zilnică în cafenele mici, birouri, hoteluri, restaurante, 
pensiuni, cluburi de noapte, chioșcuri sezoniere, campinguri, sate de vacanță, săli de sport, 
cluburi sportive, piscine, cabane, vânzători ambulanți etc. 

Compania caută distribuitori sau agenți comerciali pentru a-și comercializa și vinde 
aparatele pe baza unui acord de distribuție sau de agenție comercială. 

 
Info suplimentare: BOSI20210914002 
Valabilitate oferta: 21 Sept 2022 
 
 

Detalii suplimentare  

despre serviciile  

Centrului Enterprise Europe Network găzduit de ADR Nord-Est găsiți  

la adresa www.adrnordest.ro (secțiunea Portofoliu servicii 

managementul inovării și internaționalizarea afacerilor) 

 

Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț 

tel: 0233 218.071, fax: 0233 218.072, e-mail: een@adrnordest.ro 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7e1367a-b4a1-4ef2-a810-88e0e48b93d5
http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

