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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.

https://een.ec.europa.eu/partners
mailto:office@adroltenia.ro
mailto:mihaela.lupancescu@adroltenia.ro
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Un producător francez de condimente și produse gourmet caută parteneri în 

străinătate în baza unui acord de distribuție 

 

SUMAR: Compania franceză este un producător de rețete 

autentice, preparate din ingrediente de înaltă calitate, fiecare selectată cu 

atenție (fără conservanți, fără arome artificiale), urmând metode 

tradiționale. 

Compania oferă o gamă de peste 350 de produse gourmet, cum 

ar fi gemuri, miere și condimente, emblematice pentru gastronomia 

franceză și caută parteneri în Europa, în vederea colaborării pe termen 

lung, în cadrul unui acord de distribuție. 

 

DESCRIERE: Compania franceză fabrică produse alimentare 

rafinate, de calitate și autentice, încă din 1921. În prezent, aceasta 

produce gemuri, miere și condimente în două fabrici situate în sudul și 

nordul Franței. De asemenea, compania comercializează o gamă largă de 

produse gourmet fabricate în Franța, de către producători francezi cu know-how specific. Producătorul dorește 

să readucă în actualitate aromele de odinioară, prin intermediul unor rețete, tradiționale sau noi, cu rădăcini 

culturale, regionale, locale. Fiecare produs are propria sa poveste. Meșteri pasionați și pricepuți lucrează 

pentru a obține tot ce este mai bun din ingrediente. 

 

TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Compania franceză caută parteneri în Germania, Marea 

Britanie, Olanda, Rusia, Elveția, Italia, Spania, Polonia, Bulgaria, România, Republica Cehă, Ungaria și 

Grecia, în baza unui acord de distribuție. 

În mod ideal, partenerul căutat ar trebui să reprezinte sau să colaboreze cu magazine alimentare sau 

lanțuri de supermarketuri importante din regiunea sa.  

 

REFERINȚĂ: BOFR20210217001

https://een.ec.europa.eu/partners/french-manufacturer-spices-and-gourmet-products-looking-new-partners-abroad-under
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O companie malteză care se ocupă cu managementul destinațiilor și primirea turistică 

este interesată să colaboreze cu operatori și agenții de turism din UE, în ceea ce privește 

călătoriile în Malta, în baza unor acorduri comerciale 

 
SUMAR: Agenția de 

turism malteză este specializată 

în gestionarea rezervărilor de 

călătorie și  cazare, rezervărilor 

pentru săli de întâlnire, 

evenimente sociale și diverse 

alte servicii. Aceasta poate 

oferi servicii atât pentru 

grupuri, cât și pentru turiști 

individuali,  pentru călătorii de agrement, culturale, religioase, educaționale și sportive. Compania caută agenți 

sau operatori de turism dispuși să colaboreze pentru călătorii care vin în Malta. 

 

DESCRIERE: Compania de management al destinațiilor (DMC) și primire turistică a fost fondată în 

anul 1998, în Malta și oferă toate serviciile de tip B2B necesare grupurilor care aleg destinații de agrement și 

culturale, sau grupurilor cu interese tematice, precum: religia, învățarea limbii engleze, fotbal și alte tabere de 

antrenament sportiv, mers pe jos, activități dinamice, scufundări și altele. De asemenea, se ocupă atât de 

întâlniri, conferințe și expoziții (M.I.C.E) pentru grupuri, oferind în același timp servicii pentru călători 

individuali. 

Serviciile oferite de compania malteză includ (dar nu se limitează la) servicii de întâmpinare la 

aeroport, transferuri, servicii oferite de către personal multilingv pe tot parcursul sejurului, cazare în toate 

categoriile și tipurile de proprietăți, diferite tipuri de excursii, fie că este vorba de excursii „plimbare în 

autobuz”, fie personalizate, excursii active precum mersul pe jos sau cu bicicleta, jocuri de team building, 

programe cu cine tematice și multe altele. 

Compania dorește să încheie acorduri comerciale de colaborare cu parteneri din UE care să apeleze la 

serviciile sale pentru clienții lor care călătoresc în Malta. 

 

TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Compania din Malta dorește să încheie acorduri comerciale cu 

parteneri interesați de serviciile pe care le oferă, atât pentru călători individuali, cât și pentru grupuri: 

organizarea de conferințe, întâlniri, excursii, activități, prânzuri, cine, seri tematice, etc. 

 

REFERINȚĂ: BOMT20210309001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25ce3953-9ff7-493a-b105-041daaf1854b
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O companie austriacă renumită oferă partenerilor de distribuție din țările membre ale 

CSI (Comunitatea Statelor Independente) și CEE (Comunitatea Economică 

Europeană), sisteme de parchet cu două și trei straturi, precum și scări din lemn 

 
SUMAR: Compania austriacă, lider de 

piață în producția de sisteme inteligente pentru 

parchet și scări din lemn, se concentrează în 

mod constant pe soluții inovatoare, durabile și 

pe responsabilitate ecologică, fiind, astfel, 

capabilă să ofere viitorilor săi parteneri o 

varietate de produse cu funcții extraordinare, 

precum parchet ce nu necesită întreținere 

suplimentară, care oferă un mediu de viață 

sănătos și este izolat fonic. În prezent, compania 

dorește să încheie acorduri de servicii de 

distribuție cu parteneri din anumite țări membre ale CSI și CEE. 

 

DESCRIERE: Compania a fost fondată în 1831 ca afacere de familie și are o vastă experiență în  

prelucrarea și meșteșugul lemnului. Astăzi, cea de-a șaptea generație, păstrează sediul societății în provincia 

federală Styria din sud-estul Austriei, dar operează în întreaga lume. 

De-a lungul anilor, compania a evoluat devenind un adevărat expert în parchet, precum și în soluții 

individuale pentru scări din lemn, în prezent, fiind renumită la nivel internațional. Datorită pasiunii, curiozității 

și puterii inovatoare a companiei care face posibilă implementarea soluțiilor inteligente in industria scărilor și 

a parchetului, aceasta este pe cale să devină o companie europeană de vârf în acest domeniu. Firma poate oferi 

produse sofisticate și durabile. Fiind capabilă să gestioneze întregul lanț valoric și să implementeze măsuri de 

responsabilitate ecologică pe întregul lanț de producție, produsele sale sunt fabricate exclusiv în Austria, la 

sediul companiei. 

Aceasta caută parteneri de afaceri stabiliți în anumite țări membre ale CSI și CEE cu (oarecare) 

experiență în cooperare transnațională pentru a acoperi servicii de distribuție, precum și activități de dezvoltare 

a afacerilor. Întrucât strategia companiei se concentrează, în toate aspectele sale, pe calitate și fiabilitate, aceste 

aspecte ar trebui să fie, de asemenea, ancorate și în strategia și activitățile partenerilor. 

Compania oferă partenerilor săi: materii prime de cea mai înaltă calitate, măiestrie tradițională, inovații 

tehnice, precizie absolută, decenii de experiență. 

 

TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Compania dorește să încheie acorduri de colaborare cu parteneri 

care să aibă acces direct la piața locală a sistemelor de parchet și scări din lemn, precum și o bună înțelegere 

a sectorului respectiv. Compania își propune să coopereze cu dezvoltatori imobiliari, arhitecți, instalatori, 

comercianți cu amănuntul și manageri de instalații, care pot oferi servicii de distribuție. Firma este interesată 

în special de colaborarea cu distribuitori din Croația, Bosnia, Albania, Kosovo, România, Grecia, Cipru și 

Bulgaria, care acordă aceeași importanță responsabilității ecologice, standardelor și designului inovator. 

 

REFERINȚĂ: BOAT20210316002 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b85e0b65-4626-45f2-b3a4-0046d78aa60c
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O companie macedoneană producătoare de îmbrăcăminte de protecție caută 

parteneri de afaceri europeni  
 

 

SUMAR: Producătorul macedonean de îmbrăcăminte de 

protecție caută noi oportunități de afaceri și parteneri în Europa. Firma 

este interesată de companii implicate în procesul de producție și 

companii din industrii care utilizează îmbrăcăminte de protecție de 

primă clasă, pentru a stabili o colaborare de afaceri pe termen lung, 

printr-un acord de producție, oferind un portofoliu extins sub marcă 

proprie. 

 

DESCRIERE: Compania macedoneană a fost înființată în 2007 

ca filială a unui renumit producător croat de echipamente de protecție, 

lider de piață, care activează în domeniu de peste 30 de ani. Firma oferă 

o gamă largă de produse de îmbrăcăminte de protecție, în funcție de 

scopul specific utilizării, putând fi proiectate și adaptate în continuare la 

nevoile specifice ale clienților. Sectoarele în care compania își 

desfășoară activitatea includ: 

 producție de îmbrăcăminte pentru protecție igienică și tehnică pentru diferite industrii, cu posibilitatea  

oferirii de broderii personalizate și transportul produselor finale; 

 distribuție sub licență a patru mărci europene cunoscute de echipamente de protecție. 

Investiția constantă în tehnologie a permis companiei macedonene să dezvolte nu doar soluții moderne, 

ci și personalizate și inovatoare, adaptate la temperaturi specifice, mediu acid, vizibilitate, tensiune electrică 

și alte condiții caracteristice mediului de lucru. 

 

TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Compania macedoneană caută companii străine în vederea 

colaborării în afaceri, pe termen lung, printr-un acord de producție. Partenerii căutați sunt, de preferință, 

companiile implicate în industriile în care protecția angajaților este deosebit de importantă, iar cererea pentru 

echipamente de acest tip este o prioritate, precum: construcții,  metalurgie, minerit, automotive. 

 

REFERINȚĂ: BOMK20210315002

https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-producer-protective-clothing-looking-european-business-partners-production-high


 

 

 

  

 

 
 

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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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 
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