BISNet Transylvania
În sprijinul IMM-urilor dornice să inoveze şi să crească la nivel internaţional !
Intră în contact cu noi, via email: bisnet@nord-vest.ro

Chestionar de evaluare a serviciilor de informare
BISNet Transylvania
Consorţiul BISNet Transylvania, parte a Enterprise Europe
Network, încearcă să îmbunătăţească permanent calitatea celor
mai noi informaţii puse la dispoziţia IMM-urilor din Transylvania.
De aceea, vă vom fi recunoscători dacă aţi aloca câteva minute
pentru a completa un scurt chestionar cu privire la informaţiile şi
ştirile pe care vi le-am pus la dispoziţie. Acest chestionar ne va
ajuta să ne îmbunătăţim rezultatele şi să vă informăm
corespunzător nevoilor dumneavoastră. Vă asigurăm că toate
răspunsurile dumneavoastră vor rămâne strict confidenţiale.
Chestionarul poate fi completat aici.

Caravana "SME Instrument" ajunge şi la Braşov !
7 Aprilie 2016, Braşov

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov împreună cu Centrul de
Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, în calitate de organizaţii
Enterprise Europe Network, vă invită să participaţi la workshopul
cu tema: "SME Instrument - schema de finanţare UE pentru IMMurile cu potenţial inovativ. Construirea planului de afaceri pentru
SME Instrument - Faza 1". Nu se percepe taxă de participare.
Deadline-ul pentru înscriere este 5 aprilie 2016. Află detalii

Misiune economică germană în Transilvania prin
Enterprise Europe Network
11-15 Aprilie 2016

Internaţionalizarea IMM-urilor
prin EU-Japan Cluster
Cooperation
14-18 Noiembrie 2016

Misiunea este dedicată
clusterelor şi IMM-urilor din
sectorul ITC, cu respectarea
unor condiţii clar specificate de
către organizatori. Află care
sunt acestea, precum şi
costurile acoperite de către
organizatori aici
Conferinţa IT CodeCamp - 7
Mai 2016, Cluj-Napoca
CodeCamp a debutat în anul
2008, aflându-se anul acesta la
a 18-a ediţie, reprezentând o
platformă de comunicare între
profesioniştii din IT. CodeCamp
a fost şi este o conferinţă
susţinută de comunitatea de IT,
dedicată atât studenţilor sau
juniorilor, cât şi profesioniştilor

În perioada 11-15 aprilie 2016 va sosi în România o delegaţie de
oameni de afaceri din Germania de Est, din landurile
Brandenburg, Saxonia-Anhalt şi Turingia, reprezentând 9 firme
interesate în dezvoltarea de parteneriate de afaceri cu firme din
Transilvania (regiunile Nord-Vest şi Centru). Misiunea economică
germană este organizată de Germany Trade and Invest, având ca
scop facilitarea dezvoltării schimburilor comerciale dintre
companiile germane şi companiile din alte ţări europene. În
perioada menţionată vor fi organizate burse de afaceri în ClujNapoca, în 12 aprilie, având ca partener local Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, în 13 aprilie - în Târgu Mureş, iar
în 14 aprilie în Braşov, având ca parteneri locali ADR Centru şi
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov. Sectoarele de activitate
de interes sunt: prelucrarea lemnului, echipamente pentru sectorul
forestier, formare profesională, servicii de recrutare forţă de
muncă, construcţii etc. Află detalii

Alimentaria Brokerage Event 2016 - Barcelona
27 Aprilie 2016, Barcelona

În perioada 25-28 aprilie 2016, în Barcelona, va avea loc Târgul
Internaţional al Industriei Alimentare - Alimentaria 2016. Cu
această ocazie, în data de 27 aprilie 2016, în cadrul târgului va fi
organizată cea de-a IV-a ediţie a evenimentului de brokeraj
internaţional destinat producătorilor de produse alimentare şi
băuturi, dar şi profesioniştilor din industria culinară. Centrul de
Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, organizaţie membră
Enterprise Europe Network, susţine acest eveniment. Nu se
percepe nicio taxă de participare la eveniment pentru firmele
membre Enterprise Europe Network! Află detalii

cu o vastă experienţă în
domeniile din care provin. Dacă
eşti interesat de JAVA, Mobile,
PHP, Ruby, Big Data, Testare,
Arhitecturi, Business Analyst
vino la conferinţa CodeCamp!
Află mai multe detalii aici

Pachet de investiţii în valoare
de 100 de milioane de euro
Comisia Europeană a adoptat
Programul Operaţional
"Iniţiativa pentru IMM-uri
2014-2020", în valoare de 100
de milioane de euro, pentru
întreprinderile mici şi mijlocii
din România. Află detalii aici
Catalogul surselor de
finanţare pentru luna Martie
2016 poate fi consultat aici
Consultă aici calendarul
evenimentelor Enterprise
Europe Network din Aprilie
2016 !

Info Point
Nu ezitati sa ne contactati la adresa:
bisnet@nord-vest.ro

PARTENERIATE
BRFR20160128002 – Mobilă

BRSE20160219001 – Produse creative

Un birou francez de provizionare caută producători de blaturi pentru
mese şi tejghele în Estul-Europei. Află detalii
BRSI20160215001 – Textile

Un designer suedez de suporturi pentru carduri, caută
producători. Află detalii
BRCZ20160210001 - Lemn

O companie din Slovenia caută producători sau distribuitori de
echipament de protecţie. Află detalii
BRFR20160201001 – Textile şi modă

Producător ceh de aplice din lemn, produse semi-fabricate din
lemn caută subcontractori. Află detalii
BRSE20151230001 – Materiale

O companie franceză caută producători de papuci de unică folosinţă
pentru copii. Află detalii
BRUK20160224002 – Auto, transport

Se caută partener pentru producţie de săculeţi din material
neţesut, de 45-50 de grame. Află detalii
BRSE20160224001 – Textile

Se caută un producător de şasiu din aluminiu – volum mic, pentru
tricicluri. Află detalii
BRCZ20160128001 – Fier, oţel

Companie suedeză caută producători de îmbrăcăminte şi
accesorii pentru copii. Află detalii
BRPL20140807001 – Produse pentru locuinţe

Companie din Cehia, furnizor en-gros de materiale din fier şi oţel,
caută noi furnizori. Află detalii

Importator polonez caută producători de mobilier plus placaj şi
PAL pentru construcţii. Află detalii
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