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Qatar Matchmaking Event 2020: întâlniri online B2B 

7 iulie 2020 

 

 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alături de partenerii Rețelei Enterprise 

Europe Network din Qatar, vă invită să luați parte la evenimentul online de matchmaking „Virtual 

Qatar Matchmaking Event 2020”, în data de 7 iulie 2020. Evenimentul, organizat în colaborare cu Qatar 

Development Bank și aflat sub patronajul Ministerului Comerțului și Industriei din Qatar, își propune să 

reunească online companii de top, distribuitori și întreprinderi pentru a discuta și dezvolta parteneriate 

viitoare cu companii internaționale.  

Evenimentul de matchmaking se va concentra pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

capacitățile de fabricație din Qatar și va permite companiilor internaționale să se asocieze cu producătorii de 

top din Qatar. Evenimentul va fi axat pe următoarele sectoare: materiale plastice, construcții și 

materiale de construcții. 

Întâlnirile virtuale B2B prestabilite între participanți vor fi organizate de către Rețeaua Enterprise 

Europe Network Qatar, prin intermediul noului instrument B2Match, dedicat întâlnirilor de tip virtual 

(online). 

 

Participarea este gratuită. Termen limită pentru înregistrare: 7 iulie 2020.  

Pentru mai multe detalii, inclusiv înscrieri și programarea de întâlniri virtuale B2B, vă rugăm 

să accesați următorul link: https://made-in-qatar-2020.b2match.io. 

 

 

 “Zilele de cooperare tehnologică și de afaceri”  

- mediu virtual - 

13-16 iulie 2020 

 

 
                                    

Evenimentul de matchmaking organizat de Rețeaua Enterprise Europe Network (EEN), din 

cadrul târgului internațional Hannover Messe 2020 (Hanovra, Germania) - “Zilele de cooperare 

https://made-in-qatar-2020.b2match.io/
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tehnologică și de afaceri”, se va desfășura online, în perioada 13-16 iulie 2020. Acest eveniment este 

organizat de partenerul local Enterprise Europe Network - NBank Hannover, în colaborare cu mai mulți 

parteneri ai rețelei, asigurând o participare importantă a mediului de afaceri german, european și 

internațional. 

Evenimentul internațional de brokeraj “Zilele de cooperare tehnologică și de afaceri” este o 

platformă pentru companii inovatoare și instituții de cercetare pentru a găsi parteneri pentru cooperare 

tehnologică și de cercetare sau parteneriate de afaceri în cadrul întâlnirilor virtuale de tip B2B prestabilite 

între participanți. Evenimentul va oferi noi oportunități pentru crearea de rețele și consolidarea relațiilor 

de afaceri. 

Timp de patru zile, participanții vor avea posibilitatea de a intra în contact cu potențiali parteneri 

tehnologici și/sau de afaceri pentru a iniția cooperări transfrontaliere. Prin participarea la aceste sesiuni 

bilaterale, participanții vor avea acces la informații de actualitate cu privire la rezultatele cercetării 

industriale, precum și ocazia de a-și prezenta proiectele, produsele și know-how-ul în cele mai bune condiții 

prin întâlniri de tip B2B programate. Toate întâlnirile bilaterale organizate în cadrul evenimentului se vor 

desfășura ca întâlniri online/ video-conferințe. 

 Evenimentul se va concentra pe: 

 industria  4.0 și soluții inteligente (Smart Factory); 

 tehnologii de fabricație eficiente din punct de vedere al resurselor și energiei; 

 energie durabilă și mobilitate;  

 instrumente de măsură. 

Oportunități pentru participanți:  

 prezentarea proiectelor, produselor sau know-how-ului; 

 vizarea potențialilor parteneri de afaceri în cadrul întâlnirilor față în față; 

 stabilirea de contacte și inițierea de cooperări transfrontaliere;  

 identificarea de noi parteneri comerciali/ tehnologici/ de cercetare;  

 obținerea celor mai recente informații despre rezultatele cercetării industriale; 

 întâlnirea și împărtășirea opiniilor cu cercetători și experți; 

 acces facil la întreprinderi și oameni de știință în domeniu. 

 

Participarea este gratuită. Termen limită pentru înregistrare: 30 iunie 2020.  

Detalii suplimentare și înregistare: https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/ 

Agenda evenimentului poate fi accesată la următorul link: https://technology-business-cooperation-

days-2020.b2match.io/agenda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/agenda
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/agenda
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Oportunități de internaționalizare a afacerilor 

Parteneriate în cadrul Rețelei Enterprise Europe Network 

 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia, în calitate de partener al Rețelei 

Enterprise Europe Network (EEN), prezentă în 

peste 60 de țări, urmărește sprijinirea IMM-urilor 

de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în vederea 

exploatării oportunităților internaționale de 

dezvoltare a afacerilor.  

Misiunea partenerilor EEN este de a ajuta 

firmele locale să-și internaționalizeze afacerile prin 

oferirea de consiliere, identificarea de noi piețe de 

desfacere a produselor/serviciilor, contacte cu 

potențiali parteneri pentru a dezvolta împreună noi 

afaceri sau tehnologii. 

În calitate de membru al Grupului Sectorial 

de Sănătate din cadrul EEN, ADR S-V Oltenia 

sprijină companiile și organizațiile de la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia care activează în sectorul 

de sănătate în efortul lor de a rămâne sau de a deveni 

și mai competitive, impulsionând activitățile de 

inovare și încurajând cooperarea în afaceri la nivel 

internațional. În acest mod, se urmărește realizarea de 

parteneriate atât cu membrii grupurilor sectoriale, cât 

și cu potențiali colaboratori internaționali. 

 

Pentru detalii și sprijin în vederea promovării intereselor dumneavoastră de colaborare prin 

intermediul Grupului Sectorial de Sănătate din cadrul EEN și al platformei EEN, vă rugăm să ne 

contactați la adresele de e-mail: office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro
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Platforma europeană „Sănătatea și industria împreună împotriva CORONA” 

 

 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de co-organizator, 

promovează Platforma europeană „Sănătatea și industria împreună împotriva CORONA”, platformă 

B2Match în care pot fi încărcate cereri și oferte de produse și servicii din domeniul medical, necesare 

în lupta cu noul coronavirus (COVID-19).  

Inițiativa aparține EEN Flandra, în colaborare cu Flandra Care și Guvernul Flandrei, și este susținută 

de Grupul Sectorial de Sănătate din cadrul Rețelei Enterprise Europe Network (EEN), un grup de 

suport dedicat actorilor din domeniul sănătății, la care ADR Sud-Vest Oltenia s-a alăturat încă din 

anul 2016. 

IMM-urile, antreprenorii, instituțiile de cercetare, organizațiile medicale și guvernele sunt invitate să 

colaboreze și să se alăture acestei platforme online pentru a ajuta în confruntarea cu actuala criză din 

sectorul de sănătate. Astfel, se urmărește susținerea companiilor și a furnizorilor de servicii medicale în 

găsirea de soluții viabile. De asemenea, platforma rezervă spațiu și guvernelor pentru a publica online toate 

link-urile cu informații relevante.  

Înregistrați-vă compania/ organizația, prezentați-vă soluția, sugerați-vă inițiativa, oferiți informații 

relevante, explicați-vă nevoile și găsiți partenerul potrivit!  

Experții Enterprise Europe Network din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia vă vor sprijini să 

publicați cererile și ofertele de produse și servicii din domeniul medical. Ulterior validării, cei 

înregistrați vor stabili întâlniri virtuale cu ceilalți participanți prin intermediul platformei. Platforma va 

rămâne activă până la data de 31 decembrie 2020. 

 

Pentru mai multe informații și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: https://care-

industry-together-against-corona.b2match.io/. Termenii și condițiile pentru înregistrare se regăsesc la 

următoarea adresă: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/page-2591.  

 

Pentru informații suplimentare sau sprijin, ne puteți contacta la adresele de e-mail: 

office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.  

 

 

 

 

 

 

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/page-2591
mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro
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TAITRA Taiwan – Platformă digitală creată în scopul combaterii COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alături de TAITRA (Consiliul de 

Dezvoltare a Comerțului Exterior din Taiwan), în calitate de parteneri Enterprise Europe Network 

(EEN) și în contextul apartenenței la Grupul Sectorial de Sănătate din cadrul EEN, vă invită să 

consultați platforma digitală “TAIWAN Global Anti-COVID-19 Pavilion”, care a fost creată de TAITRA, 

în scopul combaterii COVID-19. 

Platforma, care poate fi accesată la următorul link: https://www.anticovid19tw.org/, reunește 

activitatea experților din peste 20 de instituții medicale și oferă informații utile pentru prevenirea 

epidemiilor, cu sprijinul Ministerului Sănătății din Taiwan, al spitalelor și al altor organizații. 

Platforma oferă: 

- împărtășirea experienței de prevenire a epidemiei: platforma împărtășește experiența și expertiza 

Taiwanului. Vă puteți conecta cu industria, spitalele și furnizorii de servicii din Taiwan. Platforma se 

adresează atât specialiștilor, cât și publicului larg; 

- industrie: Taiwanul are un sistem de sănătate publică bine pus la punct, pregătire medicală și o 

experiență vastă în prevenirea epidemiilor. Companiile din Taiwan sunt axate, de asemenea, pe 

realizarea de produse asociate prevenirii epidemiei; 

- întrebări frecvente și răspunsuri din surse de încredere; 

- hartă globală cu cele mai recente informații grafice privind controalele la frontiere; 

- modelul Taiwan: măsuri de prevenire pe care Taiwanul le-a implementat cu succes în ceea ce 

privește combaterea răspândirii epidemiei. 

De asemenea, în situația în care există organizații medicale sau medici care au nevoie de ajutor, 

sfaturi sau informații, pot fi solicitate întâlniri virtuale prin intermediul platformei. 

 

Pentru informații suplimentare sau sprijin, ne puteți contacta la adresele de e-mail: 

office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.  

 

 

 

 

https://www.anticovid19tw.org/
mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro
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Parteneriat pentru spitale și centre de reabilitare 
 

Rețeaua Enterprise Europe Network 

(EEN), prin Grupul Sectorial de Sănătate, 

promovează o oportunitate de colaborare în 

cadrul programului AAL (Active & Assisted 

Living), tema apelului deschis în 2020 fiind 

„Îmbătrânirea sănătoasă cu sprijinul 

soluțiilor digitale”.  

Coordonatorul de proiect este o companie 

daneză care a dezvoltat o platformă de 

telereabilitare pentru tratarea afecțiunilor 

pulmonare și cardiace cronice. IMM-ul 

transformă reabilitarea pulmonară și cardiacă realizată în mod normal în spitale și o transpune la domiciliu. 

Se caută doi parteneri pentru a forma un consorțiu: spitale sau centre de reabilitare care tratează 

pacienții în scopul reabilitării cardiace sau pulmonare, pacienți cu afecțiuni cronice, precum BPOC 

(bronhopneumopatie cronică obstructivă) sau insuficiență cardiacă. 

Se caută parteneri din următoarele țări: Austria, Olanda, Belgia, Norvegia, Cipru, Ungaria, Italia, 

Polonia, Portugalia, România, Slovenia. 

Etapele de implementare ale proiectului pe scurt: 

 prima fază: focus grupurilor și pacienților acestora le va fi prezentat ce s-a implementat în cadrul 

proiectului; de asemenea, vor avea posibilitatea de a testa platforma IMM-ului danez; 

 a doua fază: adaptarea la nevoile exprimate de pacienții implicați; 

 a treia fază: pacienții vor participa la un studiu clinic; 

 a patra fază: evaluarea proiectului. 

 

Data limită de depunere a proiectelor a fost prelungită până la 24 august 2020, din cauza crizei 

din sistemul de sănătate provocate de epidemia de coronavirus.    

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.aal-

europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/. De asemenea, ne puteți contacta la adresele de e-mail: 

office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro
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Medical Taiwan 2020 

International Medical, Health & Care Expo 
 

                      
 

Expoziția internațională Medical Taiwan 2020 va avea loc în perioada 15-17 octombrie 2020, la 

centrul expozițional Nangang din Taipei, Taiwan. Evenimentul este organizat de Consiliul de Dezvoltare a 

Comerțului Exterior din Taiwan (TAITRA) şi promovat cu sprijinul Grupului Sectorial de Sănătate 

din cadrul Rețelei Enterprise Europe Network (EEN).   

Medical Taiwan 2020 va reuni toate sectoarele industriei medicale: dispozitive și echipamente 

medicale, produse medicale, fabricație medicală, asistență medicală digitală, IoMT, startup-uri în industria 

medicală etc. O oportunitate de a dobândi informații despre inovațiile medicale, de a vă împărtăși 

cunoștințele și de a stabili contacte pentru afaceri, inovație și cercetare.  

Rețeaua EEN susține sesiunile de matchmaking din cadrul evenimentului Medical Taiwan 2020, 

cu scopul de a crea parteneriate și proiecte de inovare și cercetare.  

 

De ce Medical Taiwan? 

• Taiwanul servește drept un hub Asia-Pacific; 

• acces direct la lanțul de furnizori medicali; 

• eveniment unic pentru a face afaceri cu parteneri, spitale și antreprenori; 

• organizatorul TAITRA invită profesioniști prin cele 63 de birouri din întreaga lume; 

• Taiwanul are o reputație excelentă în dezvoltarea de inovații medicale. 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următorul link: www.medicaltaiwan.com.tw. 

De asemenea, ne puteți contacta la adresele de e-mail: office@adroltenia.ro și 

mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.  

 

 

 

http://www.medicaltaiwan.com.tw/
mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro


 

 

 

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 
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