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Un ALTfel de GOOGLE  

pentru afaceri 
 

Enterprise Europe Network  

oferă acces la o baza de date cu  

zeci de mii de CERERI și OFERTE de  

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ în afaceri. 
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Cum funcționează? 
 

Solicitați reprezentanților EEN link-ul de acces și începeți căutarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SAU… 
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Cum funcționează? 
Putem să vă sprijinim noi în identificarea  

oportunităților de afaceri  - ALERTE. 

 

Pentru a putea să vă oferim acest serviciu vă invităm să ne precizați: 

Care este domeniul dumneavoastră de interes; 

 De ce tip de parteneriat sunteți interesat; 

 Ce rol sunteți pregătit să jucați în cadrul parteneriatului. 

… în alte cuvinte CINE Sunteți  / Ce căutați 

                                                       Ce oferiți și ce Cereți 
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FILTRELE = Garanția seriozității 
 

Exemplu:   

                                              România 

 

 

 

 

 

 

                 Austria                    

        Filtru suplimentar   

      CLUSTERELE ?!? 
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Oportunități de cooperare: 
 

 

•BUSINESS OFFER (în general firme care își oferă serviciile sau doresc să devina furnizori pentru produsele pe care le 

realizează) 

 

•BUSINESS REQUEST (în general firme care caută un partener care sa le furnizeze un anumit tip de materii prime, servicii sau 

produse pe care doresc sa le adauge in portofoliu propriu) 

 

•RESEARCH & DEVELOPMENT REQUEST (în general firme care caută un partener pentru activități de cercetare/dezvoltare 

de noi produse sau servicii sau participare în comun la proiecte de cercetare) 

 

•TECHNOLOGY OFFER (în general firme care au dezvoltat anumite echipamente sau procese tehnologice și doresc sa le 

vândă) 

 

•TECHNOLOGY REQUEST (în general firme care doresc sa achiziționeze o anumită tehnologie pe care sa o integreze în 

propriul proces de producție)    
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în continuare 

EXEMPLE: 
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Producător de dispozitive și componente electrice și 

electronice, activ pe piața din Germania CAUTĂ 

producători din sectorul prelucrării metalelor pentru a 

subcontracta furnizarea de matrițe de injecție 

turnate, strungărite sau măcinate (milling). 
Tipul de colaborare propus: 

Compania caută potențiali parteneri din sectorul prelucrării metalelor, cum ar 

fi turnătorii sau companii cu experiență în sudură sau companii care au 

expertiză în domeniile de tăiere / frezare 

 

Cod profil: BRDE20140415002 
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Companie din Franța specializată în construcția de case 

pentru persoane fizice, este în căutarea de subcontractori. 

Compania este în căutare de producători și furnizori de 

pergole metalice de calitate, porți și garduri. 
 

Tipul de colaborare propus: 

• Pergole bioclimatice montate pe perete cu lamele mobile, acționate 

manual sau electric; pergole montate pe perete acoperite cu material din 

țesătură, retractabile; porți din aluminiu sau fier. 

 

Cod profil: BRFR20141031001 
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Un IMM din Germania este în căutarea unui partener pe 

termen lung din sectorul prelucrării metalelor, pentru a 

subcontracta activități de sudare de tancuri, 

containere și rezervoare utilizate în principal 

pentru sisteme hidraulice, către companii din Europa. 

 

 

 

Cod profil: BRDE20140827001 
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Utilizarea tehnologiei de brichetare oferă o alternativă la eliminarea 

reziduurilor de producție și poate duce chiar la reciclarea materialelor 

reziduale până acum neutilizate. O companie din Germania 

specializată în proiectarea și fabricarea de echipamente de 

brichetare este în căutarea de companii din domeniul prelucrărilor 

metalice pentru acorduri comerciale cu asistență tehnică, fiind de 

asemenea interesată în participarea la proiecte de cercetare-

dezvoltare. 

Brichetele pot îmbunătăți eficiența cuptoarelor metalurgice și pot reduce spațiul de 

depozitare a deșeurilor. 

 

 

 

Cod profil: TODE20140204001 
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DORITI SA PUBLICATI o astfel de  

Cerere sau Oferta de cooperare in afaceri 

in  

baza de date EEN 

??? 
 

VĂ invităm la discuții ! 
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… și că să nu uităm 

 

Toate aceste 

servicii vă sunt 

oferite GRATUIT 

prin intermediul 

rețelei EEN 



Vă mulțumim pentru atenție  

&  

Vă invităm să aflați mai multe despre 

aceste oferte și altele similare! 

Emil TOMA 

emil.toma@adrcentru.ro 


