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agricole etc.), oferă acord de producție companiilor care operează în aceste
sectoare

8

Oportunități de afaceri în sectorul construcțiilor
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Enterprise Europe Network (EEN) este o rețea
europeană care are scopul de a sprijini
întreprinderile mici și mijlocii să își dezvolte
potențialul inovativ în vederea creșterii
competitivității și dezvoltării inteligente și durabile
a afacerilor. Rețeaua oferă un instrument integrat de
promovare prin intermediul căruia IMM-urile pot
accesa noi piețe și identifica parteneri de afaceri în
țările în care aceasta este prezentă.
Platforma EEN a fost creată cu scopul de a
facilita încheierea de parteneriate între entități din
cele peste 60 de țări membre ale rețelei.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia este partener al Rețelei Enterprise Europe
Network din ianuarie 2015 și urmărește sprijinirea
IMM-urilor de la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia,
în vederea exploatării oportunităților internaționale de
dezvoltare a afacerilor.
În acest sens, ADR Sud-Vest Oltenia desfășoară
mai multe activități în cadrul proiectului Ro-Boost
SMEs - “Boosting Smart and Innovation-Driven
Growth for Romanian SMEs”, menite să conducă la
creșterea competitivității IMM-urilor în termeni de
capacitate inovativă, eficiență energetică, dinamică
partenerială, valorificare a finanțărilor disponibile
pentru acestea.
Regăsiți, în continuare, o serie de oportunități de colaborare adresate societăților care doresc să
acceseze noi piețe și să își internaționalizeze afacerile. Scopul procesului de parteneriat este de a atrage
companiile regionale să se înscrie în colaborare pe termen lung cu alte companii din străinătate care să
corespundă nevoilor și așteptărilor acestora.
Profilurile au fost selectate din baza de date a Rețelei EEN, pe care o puteți consulta accesând
următorul link: https://een.ec.europa.eu/partners.
Pentru detalii și sprijin, în vederea promovării intereselor dumneavoastră de colaborare prin
intermediul platformei EEN, vă rugăm să ne contactați la adresele de e-mail: office@adroltenia.ro și
mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.
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SECTORUL SĂNĂTĂȚII

COVID-19: Un producător polonez de echipamente individuale de protecție (măști de
protecție respiratorie FFP1, FFP2, FFP3) caută distribuitori
SUMAR: O companie poloneză specializată în producția de
măști de protecție FFP1, FFP2 și FFP3, caută noi distribuitori în
Europa. Produsele au toate certificările UE necesare, inclusiv EN149
și Directiva 93/92 CEE.
DESCRIERE: Compania poloneză este specializată în
producția de măști individuale de protecție respiratorie de tipul:
FFP1, FFP2, FFP3, încadrate în același timp ca dispozitive medicale
din clasa I. Echipamentele corespund cerințelor Standardului EN
149 și Directivei CEE. Mai mult, compania produce măști medicale
care îndeplinesc standardul EN 14683 tip I, II, IIR, precum și cel de
măști igienice. Toate produsele au fost testate în vederea măsurării
eficienței filtrării împotriva unor particule de dimensiunea
coronavirusului. Toate testele au fost efectuate în laboratoare europene acreditate. Produsele companiei
poloneze au o eficiență mult mai mare de filtrare a particulelor decât minimul specificat în standardele
europene.
Oferta companiei include cinci produse:
1) Mască medicală FFP3 MAX (dispozitiv medical din clasa I) – are cinci straturi ce oferă o protecție
de peste 99,9%;
2) Mască medicală FFP3 (dispozitiv medical din clasa I) – are cinci straturi ce oferă o protecție de
peste 99%;
3) Mască medicală FFP2 (dispozitiv medical din clasa I) – are cinci straturi ce oferă o protecție de
peste 94%;
4) Mască medicală (dispozitiv medical din clasa I) – are patru straturi;
5) Mască de protecție – concepută pentru a fi purtată pe parcursul programului de opt ore de muncă.
TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Compania intenționează să colaboreze cu distribuitori,
vânzători en gros, instituții medicale sau orice alte companii din țările europene care sunt interesate de
furnizarea de echipamente de protecție individuală. Partenerul trebuie să fie o companie de încredere, care să
aibă o rețea vastă de contacte din UE și o bună orientare spre piața din domeniu.
Compania urmărește cooperarea în cadrul unui acord de servicii de distribuție.
REFERINȚĂ: BOPL20201102002
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SECTORUL AGROALIMENTAR

Un producător italian de paste fără gluten și gnocchi (găluște) din cartofi urmărește
identificarea de distribuitori și încheierea de acorduri de producție
SUMAR: O companie italiană care fabrică
exclusiv produse alimentare fără gluten, caută distribuitori
și este interesată, de asemenea, de încheierea unor acorduri
de producție. Certificată 100% fără gluten și fără alergeni,
fabrica este autorizată de Ministerul Sănătății din Italia și
deține mai multe certificate de calitate. Gama largă de
produse include: gnocchi (găluște) din cartofi, paste uscate
și proaspete, stabilizate, făină, gustări (sărate și dulci),
prăjituri, sosuri gata de utilizare și produse auxiliare pentru
copt. Obiectivul companiei este de a fabrica produse
gustoase, „fără alergeni”.
DESCRIERE: Compania produce paste fără gluten și gnocchi din cartofi într-o fabrică „fără
alergeni”, cu materii prime selectate, respectând tradiția italiană și mediul privilegiat al locației sale care oferă
aer curat și apă naturală de izvor. Cu cinci linii de producție, compania produce un sortiment unic de peste 50
de forme diferite de paste și o mare varietate de gnocchi din cartofi sub propria marcă, dar și pentru mai multe
brand-uri private.
Catalogul său include, de asemenea, făină, biscuiți, prăjituri, gustări (dulci și sărate), biscuiți sărați și
sosuri, exclusiv fără gluten, care sunt exportate în peste 20 de țări. Astăzi, compania este unul dintre cei mai
importanți producători fără gluten din lume.
PARTENERUL CĂUTAT: Compania caută importatori și distribuitori, în mod ideal cu experiență
în sectoarele fără gluten / alimentație sănătoasă / produse organice.
Compania este, de asemenea, interesată de evaluarea proiectelor de tip Private Label (producție de
mărci private), în baza unui acord de producție, pentru companiile / comercianții cu amănuntul care doresc să
își îmbogățească / extindă linia de produse fără gluten.
REFERINȚĂ: BOIT20201113002
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SECTORUL AGROALIMENTAR

Un producător elvețian de produse alimentare pe bază de plante, sănătoase, organice,
naturale și durabile (batoane, proteine, suplimente), caută distribuitori și / sau agenți
comerciali pe piața europeană

SUMAR: Compania elvețiană, specializată în producția de produse vegetale pentru sectorul alimentar,
oferă o gamă de produse organice și vegane unice, inclusiv suplimente, gustări și pudră de proteine. Pentru ași crește prezența pe piața internațională, compania caută distribuitori cu experiență / sau agenți comerciali în
sectorul alimentar din Europa.
DESCRIERE: Compania elvețiană fabrică produse nutritive durabile, precum batoane, proteine și
suplimente alimentare.
Produsele sunt 100% organice, de origine vegetală, de calitate elvețiană, fără aditivi și realizate după
rețete științifice. Produsele nutriționale premium sunt dezvoltate pentru performanță. Acestea sunt realizate
din ingrediente naturale, fără aditivi și substanțe artificiale, de o calitate superioară și din cei mai buni nutrienți
naturali. Batoanele, proteinele și suplimentele sunt ușor de digerat și au un gust natural. Produsele nu conțin
aditivi, conservanți și îndulcitori.
TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Compania caută firme de distribuție a alimentelor, companii
sau centre de achiziții interesate să distribuie produse alimentare sănătoase și organice. Compania dorește să
stabilească un acord comercial sau un acord de servicii de distribuție.
REFERINȚĂ: BOCH20201014001

6

DECEMBRIE 2020

NEWSLETTER OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
SECTORUL TIC

O companie IT din Turcia, care dezvoltă sisteme de rezervări online pentru hoteluri,
oferă acorduri de licență

SUMAR: O companie turcă din domeniul IT a dezvoltat un software de rezervare online (motor de
rezervare și manager de canale) pentru hoteluri. Acesta este un sistem în care companiile pot oferi vizitatorilor
posibilitatea de a rezerva în propria lor limbă (11 limbi).
DESCRIERE: Produsul companiei este principalul mediu de comunicare între furnizorii de servicii,
clienți (corporativi, individuali) și intermediari (agenții), precum și un sistem de rezervare online care permite
companiilor din sectorul turistic, care oferă cazare, să își desfășoare vânzările de servicii și marketing pe
propriile site-uri web.
Motorul de rezervare îmbunătățește site-ul web al hotelului, încurajând vizitatorii să își rezerve
camerele, utilizând în mod direct acest canal. Hotelierii își pot oferi camerele direct prin intermediul site-ului
lor mobil, a paginii de Facebook și a paginii TripAdvisor, fără costuri suplimentare.
Folosind acest software, companiile plătesc mai puține comisioane către site-urile și agențiile de
rezervare, primind rezervările online prin propriile canale. Prin opțiunile de plată sigure ale produsului IT,
companiile garantează rezervările lor online și facilitează procesul de plată.
TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Potențialii parteneri pot fi sisteme de administrare a
proprietăților, firme de tehnologie a informației, agenții de turism online, hoteluri, etc. Compania turcă dorește
să încheie un acord de licență, prin care să le ofere altor companii dreptul de a utiliza produsul lunar sau anual
contra unei taxe.
REFERINȚĂ: BOTR20201021001
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SECTORUL AUTOMOTIVE

Un dezvoltator și producător sloven de cabluri de control al calității și cabluri de
tensionare pentru uz industrial (auto, aviație, construcții, utilaje agricole etc.), oferă
acord de producție companiilor care operează în aceste sectoare
SUMAR: O companie mică slovenă, din regiunea
Primorska, producătoare de cabluri de control al calității
(auto) și cabluri de tensionare pentru uz industrial, pentru
utilaje de construcții, utilaje agricole etc., oferă un acord
de producție companiilor străine din următoarele sectoare:
producția de rulote / case mobile, construcții și producția
de mașini agricole, producția de aeronave mici și alte
mașini industriale. Compania oferă producție de
prototipuri, produse personalizate sau serii mici.
DESCRIERE: Producătorul sloven are aproape
40 de ani de tradiție. Astăzi, compania produce și
comercializează o gamă largă de produse, inclusiv o
varietate de cabluri de control și cabluri de tensionare compuse din cabluri din sârmă, arbori flexibili și diferite
terminale.
Compania produce cabluri de control, cabluri de tensionare și arbori flexibili cu diametrul de la 0,5
mm până la 10 mm, cu sau fără carcasă. Toate articolele pot fi furnizate la lungimea solicitată sau asamblate
cu diferite terminale.
Compania produce deja cabluri de control și cabluri de tensionare pentru uz industrial, de exemplu
pentru autovehicule, utilaje de construcții și agricole, vehicule militare, rulote etc. Produsele intră în uz ori de
câte ori este necesară tracțiunea sau tensionarea.
TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Compania își oferă produsele companiilor mici, mijlocii și mari,
producătorilor de rulote și case mobile, utilaje de construcții și agricole, avioane mici, vehicule militare și
producătorilor de alte tipuri de mașini industriale. Rolul partenerilor căutați este de a defini caracteristicile
tehnice și tipul de produs pe care doresc să îl achiziționeze, să specifice scopul utilizării produsului și să
precizeze cantitățile de producție pe care doresc să le comande. Compania slovenă produce eșantioane care,
după inspecție, testare și confirmare de către client, sunt apoi produse și livrate în cantitățile dorite.
REFERINȚĂ: BOSI20201026001
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SECTORUL CONSTRUCȚIILOR

Un producător polonez de scări și pardoseli din lemn caută distribuitori în țările
europene
SUMAR: O companie poloneză specializată în producția
și montajul scărilor și podelelor din lemn de stejar și frasin, caută
distribuitori în Uniunea Europeană.
DESCRIERE: Compania produce scări standard, scări
retro, console din lemn, precum și trepte care pot fi adăugate direct
scărilor din beton. Compania oferă, de asemenea, balustrade
complete din lemn, precum și într-o combinație de lemn și metal,
accesorii, inclusiv mână curentă, balustrade, stâlpi și pichete,
panouri, plinte și podele din lemn.
Materialul utilizat pentru producerea de scări și podele din
lemn este cumpărat de la fabrici de cherestea de încredere și
certificate din Polonia, care furnizează lemn de înaltă calitate,
certificat de UE cu atestarea Asociației pentru Certificare
Forestieră (FSC).
Toate produsele din lemn de esență tare sunt fabricate din lemn condiționat și uscat, tratat în uscătoare
specializate, iar clienții pot alege dintr-o gamă de produse, în funcție de culoare și granulație, inclusiv trepte
din blaturi solide.
Pentru a-și extinde vânzările, compania caută distribuitori de scări și pardoseli din lemn în Uniunea
Europeană.
TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Compania caută distribuitori care pot vinde produse pe piețele
lor interne. Partenerul căutat ar trebui să fie specializat în domeniul elementelor de construcție din lemn și ar
trebui să poată realiza distribuția produselor companiei poloneze. Partenerii potențiali ar putea fi și distribuitori
individuali. Sarcina partenerului va fi distribuirea produselor companiei pe piața locală.
REFERINȚĂ: BOPL20201119003
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CONTACT

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, 200402
Tel.: 0251.411.869 / 0251.414.904 / 0251.418.240 / 0351.403.900
Fax: 0351.463.966 / 0351.463.967
Email: office@adroltenia.ro
Website www.adroltenia.ro
Program de lucru: luni – vineri, 08:30 – 16:30

Elaborat de:
Mihaela Lupăncescu – manager proiect Ro-Boost SME-s
Alexandra Sîrbu-Dragomir – coordonator comunicare Ro-Boost SME-s
Loredana Tisan – ofițer relații cu clienții Ro-Boost SME-s
Beatrice Georgescu – responsabil relații cu clienții Ro-Boost SME-s

