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Prezentarea Rețelei Enterprise Europe Network
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Oportunități de afaceri în sectorul automotive
O companie din Italia specializată în proiectarea și fabricarea
autovehiculelor cu destinație specială caută colaboratori în domeniul
serviciilor de inginerie în vederea externalizării unor pachete de lucru
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Oportunități de afaceri în sectorul mașini unelte
O companie macedoneană specializată în producția de mașini agricole,
containere, structuri din oțel și piese de schimb caută distribuitori sau agenți
comerciali
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Oportunități de afaceri în sectorul construcții
O companie franceză caută urgent un partener specializat în producția de
mobilier pentru copii de calitate superioară din lemn lăcuit / vopsit, în
vederea subcontractării
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Oportunități de afaceri în sectorul textile
O companie din Turcia producătoare de vopsele pentru textile caută
distribuitori în Egipt, România și Israel
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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 AUTOMOTIVE

O companie din Italia specializată în proiectarea și fabricarea autovehiculelor cu
destinație specială caută colaboratori în domeniul serviciilor de inginerie în vederea
externalizării unor pachete de lucru
SUMAR: O companie din Italia specializată în proiectarea și fabricarea autovehiculelor cu destinație
specială dorește să atribuie pachete de lucru de proiectare unor furnizori de servicii de inginerie. Pachetele
externalizate ar putea include servicii de proiectare asistată pe calculator (CAD) și servicii de inginerie asistată
de computer (CAE) pe baza cerințelor furnizate de clienții finali.
DESCRIERE: Compania italiană are un portofoliu remarcabil în domeniul proiectării industriale și
al serviciilor de inginerie, oferite la nivel global prin filialele sale din Europa, Asia și America de Nord.
Compania se angajează să ofere producătorilor de automobile proiectarea, design-ul, ingineria și fabricarea
vehiculelor cu destinație specială, cum ar fi modelele realizate pentru expoziții de motociclete și serii limitate
de mașini. De asemenea, în vederea integrării activităților propriului departament de inginerie, compania are
în vedere externalizarea unor pachete specifice de lucru de proiectare legate de interiorul mașinilor și
componente de caroserie. Totodată, departamentul de inginerie poate solicita partenerilor selectați să furnizeze
servicii de proiectare asistată de computer (CAD) și inginerie asistată de computer (CAE) pe baza fișierelor
CAS furnizate de clienții finali.
Potențialii parteneri trebuie să provină din țările enumerate mai jos și trebuie să prezinte dovada
experienței dovedite în proiectarea și calculul caroseriei autovehiculelor, atât pentru aluminiu, cât și pentru
panouri și structuri compozite. În vederea selecției partenerilor, se solicită prezentarea unui portofoliu de
proiecte realizate anterior, în vederea dovedirii experienței în următoarele domenii:
 caroserii auto (panouri) și proiectare asistată de computer (CAD) cu programe de calculator CATIA
V5 și Unigraphics;
 design pentru caroseria mașinii și suprastructură, închideri (uși, capote, portbagaje) și garnituri
exterioare;
 design pentru garnituri interioare, panou de bord și consolă centrală.
Cooperarea va fi concretizată fie prin contract de externalizare, fie prin contract de prestări servicii, în
funcție de sarcinile specifice și de nevoile clienților finali.
TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Partenerii căutați sunt companii mici și mijlocii cu expertiză în
proiectarea și calculul auto, din următoarele țări: Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, China, Croația,
Cehia, Ungaria, India, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Coreea de Sud și Turcia.
Companiile selectate își vor asuma responsabilitatea și coordonarea deplină în ceea ce privește pachetele de
lucru de proiectare atribuite, utilizând propriile resurse interne și propria expertiză (fără subcontractare).
REFERINȚĂ: BRIT20210202001
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SECTORUL MAȘINI UNELTE

O companie macedoneană specializată în producția de mașini agricole, containere,
structuri din oțel și piese de schimb caută distribuitori sau agenți comerciali
SUMAR: Compania din nordul Macedoniei este
specializată în fabricarea unei varietăți de produse metalice,
cum ar fi: utilaje agricole, containere, structuri din oțel, garduri,
piese de schimb, precum și alte produse și piese metalice în
funcție de nevoile clienților.
În prezent, compania exportă în unele țări din regiunea
Balcanilor de Vest, dar caută posibilități de a-și extinde
afacerea pe piața est-europeană prin parteneriate cu
distribuitori și agenți comerciali.
DESCRIERE: Compania a fost înființată în 1971 și de atunci a trecut prin mai multe etape de
dezvoltare. În prezent, portofoliul lor de produse constă în:
 mecanizare și mașini agricole de tip plug-in;
 balustrade și construcții metalice;
 containere metalice
 alte produse și piese de schimb din oțel și metal.
TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Pentru a putea oferi o gamă largă de produse de diferite
dimensiuni, compania caută distribuitori și agenți comerciali interesați să semneze acorduri de distribuție și
acorduri comerciale. Sunt vizați parteneri din Europa de Est din țări, precum: Polonia, Republica Cehă,
Slovacia, România, Ucraina și Belarus.
REFERINȚĂ: BOMK20201223001
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SECTORUL CONSTRUCȚII

O companie franceză caută urgent un partener specializat în producția de mobilier
pentru copii de calitate superioară din lemn lăcuit / vopsit, în vederea subcontractării
SUMAR: O companie franceză proiectează
și comercializează mobilier din lemn de calitate
superioară. Firma caută un partener care să producă
mobilier pentru copii, cum ar fi: birouri, scaune,
mese, rafturi, în vederea subcontractării.
DESCRIERE: Firma este administrată de o
femeie antreprenor care proiectează și vinde
mobilierul în Franța și Europa din 2014. Compania
acordă o importanță deosebită calității materialelor,
liniilor moi și fabricării manuale, iar în 2020 a
lansat o nouă linie de produse pentru copii.
Astfel, caută un producător de mobilă care să lucreze conform meșteșugului tradițional, de o calitate
și un finisaj impecabil și care să fie preocupat de gestionarea durabilă a resurselor. Partenerul ar trebui să
lucreze cu lemn masiv sau MDF și să fabrice mobilier la comandă conform planurilor detaliate pentru serii
medii. Partenerul va fi responsabil pentru livrarea produsului finit, ambalat și gata să fie trimis clientului final.
Partenerul va gestiona transportul către depozitul din Franța.
TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Partenerul ar trebui să lucreze cu lemn masiv (stejar, nuc, fag)
și plăci din fibră de densitate medie (MDF). Este necesară respectarea modelelor tradiționale (îmbinările/
scobitura, coada de rândunică). De asemenea, partenerul ar trebui să fie echipat cu mașini care să aibă comandă
numerică (hardware: balama / busolă) și o cabină pentru vopsire / lăcuire. Tipurile de mobilier care urmează
să fie produse sunt: birou pentru copii - masă pentru copii - scaune - bănci - rafturi. Compania franceză dorește
să încheie un acord de subcontractare cu o companie situată în Europa de Est (fiind vizate următoarele țări:
Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria), pentru un
parteneriat pe termen lung.
REFERINȚĂ: BRFR20210203001
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SECTORUL TEXTILE

O companie din Turcia producătoare de vopsele pentru textile caută distribuitori
în Egipt, România și Israel
SUMAR: O companie din Turcia specializată în fabricarea coloranților textili și a altor produse
chimice pentru textile caută distribuitori în Egipt, România și Israel.
DESCRIERE: Compania din Turcia este distribuitor complet integrat de produse chimice, recunoscut
pe piață ca o sursă optimă pentru produse chimice, materii prime conexe, produse preparate, coloranți și cu
expertiză în managementul produselor chimice. Compania combină vasta experiență cu tehnologia, pentru a
furniza o gamă largă de coloranți de înaltă calitate, de la sediul modern din Bursa, unul dintre centrele
industriale din Turcia. Compania oferă servicii partenerilor săi într-o varietate de industrii, inclusiv băuturi,
produse de vopsit și acoperiri, piele, celuloză și hârtie și produse chimice.
Compania oferă, de asemenea, servicii complete de testare, evaluare și soluționare și caută distribuitori
alături de care să înceapă o cooperare transnațională fructuoasă în Egipt, România și Israel.
TIPUL DE PARTENER CĂUTAT: Compania caută distribuitori în vederea accesării piețelor din
Egipt, România și Israel active în sectoarele băuturilor, coloranților și acoperirilor, piele, celuloză și hârtie și
sectoare chimice. Potențialul partener ar trebui să aibă propria bază de date a clienților pentru a asigura o
pătrundere rapidă pe piețele din țările menționate mai sus.
REFERINȚĂ: BOTR20201126001

7

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

