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BRRO20170814001
Szerszámgépek, és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek és szolgáltatások szállítása (telepítése) terén tapasztalattal ren-
delkező romániai forgalmazó 3D mérőgépek, mérő- és vezérlőberendezések szállítóit vagy gyártóit keresi, akikkel diszt-
ribútori szerződés keretein belül működne együtt. A román piacon több mint 10 éves tapasztalattal bíró cég ügyfelei 
számára teljes körű, integrált műszaki megoldások nyújtására képes.

BRRO20170725001
A román cég tapasztalt kiskereskedőnek számít a különböző belsőépítészeti és szaniter berendezések területén. A ter-
mékskála szélesítése érdekében a vállalat olyan gyártókat keres Európában, akik ilyen típusú termékeket állítanak elő jó 
minőségben. Velük gyártási megállapodást kíván kötni.

BORO20170905002
Egy román vállalkozás magas minőségű földművelő eszközök, kaszálógépek, agrár eszközök és berendezések gyártásá-
val és kereskedelmével foglalkozik. Olyan partnerekkel venné fel a kapcsolatot, akik vállalnák a termékek érétkesítését 
disztribútori megállapodás keretében.

BRRO20170629001
Egy román cég csomagolt étel és ital nagykereskedelemmel foglalkozik. Disztribúciós szerződést kötnének gyártókkal 
és beszállítókkal.

BRRO20160321001
Emelők és elektromos berendezések javításával és karbantartásával foglalkozó román cég emelők alkatrészeivel foglal-
kozó vállalkozással venné fel a kapcsolatot gyártási együttműködés formájában.

Kiállítás Romániában

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 Alapítványnál 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.

Kiállítás neve Helyszín Időpont További információ

EXPO FLOWERS 
AND GARDEN

Bukarest, Romexpo 
65-67 Marasti Blvd.
71331

2018. március 22-25. http://www.expoflowers.ro/

EXPOWOOD Brassó, Str. Bethlen Gábor Nr. 55
535600

2018. március 30.- 
           április 1.

http://www.expowood.ro/en

GASTROPAN Marosvásárhely, President Expo Center, 
231 Gheorghe Doja street

2018. április 19-22. http://www.gastropan.ro/en

AGRARIA Kolozsvár, Parcul Industrial Tetarom III 
Str. Taietura 
Turcului nr. 47

2018. április 19-22. http://www.agraria.info.ro/?lang=en

AGRIPLANTA Fundalea, Judutel Calarasi 2018. május 17-20. http://www.agriplanta.ro/contact/


