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Az Európai Uniós mellékletet az Enterprise Europe Network
vállalkozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodája működteti
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BORO20151120004

Erdélyi pékség tradicionális péksüteményeit kínálja új külföldi partnerek számára. Kínálatukban megtalálhatóak külön-
böző sütemények, piték, édes és sós péksütemények, házi sütemények, tészták, stb. Kizárólag kiváló minőségű alap-
anyagokkal dolgoznak. A kis román vállalkozás olyan magyarországi forgalmazókat keres, akik a román sütőipari termé-
kek népszerűsítésében és értékesítésében érdekeltek a magyar piacon.

BRRO20150629001

Erdélyi székhelyű kis román cég, amely beltéri növények termesztésével, virágcserepek, lógó virágtartók és cserepes 
virágok árusításával foglalkozik, termékskálája bővítésének érdekében új partnereket keres. Olyan termékek iránt ér-
deklődnek, amelyek kiegészítik meglévő termék palettájukat, így azokkal a partnerekkel kívánnak kapcsolatba lépni, 
akik virághagymák és palánták külföldi előállítói. 

BRRO20170224001

Természetes élelmiszerek és superfood kereskedelmével tevékenykedő román cég új külföldi termelők és beszállítók 
iránt érdeklődik. 2010 óta vannak jelen a román piacon. A kínált termékek közel 90%-a BIO tanúsítvánnyal rendelkezik. 
A termékek minőségét az élelmiszerbiztonsági (HACCP) és környezetbarát élelmiszer (RO-ECO-008) tanúsítványok ga-
rantálják. A vállalat együttműködési lehetőséget kínál szolgáltatási megállapodás keretében. 

TRRO20160707001

A baromfiágazatban működő román cég olyan új partnerek után érdeklődik, akik új, innovatív technológia segítségé-
vel másodlagos termékeket tudnak készíteni a farmon keletkező baromfitrágyából. A gazdaságban összesen százezer 
szárnyas kaphatna helyet, azonban a trágya mennyisége miatt nem tudják teljes egészében kihasználni a gazdaságot. 
Kutatási/technikai együttműködési megállapodást vagy technikai segítségnyújtásra irányuló kereskedelmi megállapo-
dást kínálnak.

Üzletember találkozó:

AZ IPA SA Galati, a román Enterprise Europe Network partnere üzletember találkozót szervez a Bukarestben 2017. június 
22-én a RoEnergy Kiállítás keretein belül. A részvétel nem korlátozott, bárki csatlakozhat. A regisztrációs határidő 2017. 
június 15, a tárgyalópartnereket pedig 2017.június 20-ig választhatják ki a résztvevők. 

A Magyar-Román vállalkozói iroda hírei
Ha Ön román piacok iránt érdeklődik, szívesen megjelenne kiállításokon, vásárokon a szomszéd 

országban, esetleg partnert keres, vagy akár gazdasági információra van szüksége 
kérjük, keresse a magyar-román vállalkozói irodát, Nyíregyházán, a Luther u. 16-ban, 

a PRIMOM Alapítványánál személyesen, 
vagy a 42/799-150 illetve a 42 /799-140 telefonszámon, vagy e-mailben a primomeu@chello.hu címen.

Üzleti lehetőségek Romániában

Az alábbi üzleti lehetőségek iránti érdeklődése esetén további információkkal készséggel állunk rendelkezésre.


