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Din 19 octombrie 2021 

Rog confirmare de primire si un raspuns                                                                                      

cat mai urgent posibil. Multumim 

ROG DISEMINATI ACESTE INFORMARI 

Stimate domnule PRESEDINTE, 

In acord cu Programul International Romanian Investment Zoom - promovare piete externe- vizibilitate 

prin MONOGRAFIA ECONOMICA A ROMANIEI—lucrare publicata si actualizata pe platforma 

www.investmentzoom.ro–  

Economic-MONOGRAPH-of-ROMANIA-Edition-Update-October-2021-.pdf (investmentzoom.ro)  

Va comunicam urmatoarele evenimente de interes pentru institutiile din judet  si mediul economic. 

• Olanda, Gronigen-11 Noiembrie 2021 –Participarea FIZICA si GRATUITA a institutiilor si firmelor  
romanesti la Forumul de afaceri cu Match Making „MEET THE NORTHERN INDUSTRY”, sub egida 
Ambasadei Romaniei la Haga-BPCE HAGA-evenimentul anual dedicat match making-lui dintre firmele 
industriale din nordul Olandei (Frizonia, Groningen si Drenthe) si companii industriale straine, care 
reunește cca. 100 de reprezentanți de firme, asociații profesionale si patronale, organizații de Promovare 
economica din 25 tari. Ambasada Romaniei la Haga a reușit ca pe baza bunelor relații sa obțină ca 
participarea firmelor RO prezente in delegația care va însoți BPCE Haga la Groningen sa fie scutita de 
taxe de participare.confirmare pana la data de 20 octombrie 2021 

• India, 16 Noiembrie 2021—Participarea GRATUITA si VIRTUALA „Oportunități comerciale și de 
investiții între India și România Post Covid-19” marți, 16 noiembrie 2021 -ora 11.30 ora României, 
sub egida Ambasadei Indiei la București, în colaborare cu Ambasada României la Delhi și 
Federația Asociației Exporturilor                                                                                                                
Bucuresti, Ambasada Indiei pregateste si un B2B online pentru producătorii de produse textile și 
importatorii din România și India. 

• Nigeria, 22-26 noiembrie 2021 la Abuja– „Africa Agric-Machines Equipment and Technology 
Expo” privind industrializarea Africii agricole prin tehnologie și inovație. 
Scopul expoziției este de a expune fermierii africani la noi practici și sisteme agricole, precum și la noi 
mașini și tehnologii agricole. De asemenea, Expo își propune să crească investițiile străine directe și 
să creeze noi afaceri. 

• Bucuresti, Ambasada Palestinei la Bucuresti, prin ES, Dl Ambasador ISSAM MASALHA, va invita la 
sediul ambasadei pentru o vizita oficiala de cunoastere si identificare a posibilitatilor de investitii in 
Romania si relatii de export si import. Intalnirea de grup va fi organizata la sfarsitul lunii octombrie, 
2021 

• China, CCPIT va invita sa participati la expoziții online și relatii de afaceri pentru produse 
alimentare și agricole - CIFFA II, unde furnizorii pot afișa produse și pot avea întâlniri față în față 
online cu cumpărători chinezi. Mulți importatori chinezi caută furnizori de cereale, ulei alimentar, 
carne, companiile din România care au interes să vanda pe piata din China. China Council for the 
Promotion of International Trade (www.ccpit.org), care este o instituție națională de promovare a 
comerțului și investițiilor internaționale, înființată în 1952. CCPIT are peste 250.000 de companii membre 
și peste 30 de reprezentanțe în străinătate. 

• INDAGRA—Ambasada Ungariei in Romania va invita sa vizitati standul Ungariei pentru discutii privind 
relatiile comerciale cu reprezentantii Camerei De Comert din Ungaria, din domeniile: prelucrarea cărnii 
de curcan, fabricarea si comercializarea produselor din carne de curcan; Fabricarea și comercializarea 
de mașini agricole de recoltat și adaptoare universale;  Piscicultura, prelucrarea peștelui, vânzarea cu 
amănuntul și cu ridicata; Fabricarea și comercializarea de paste de casă; Fabricarea și comercializarea 
mașinilor de pregătire a furajelor; producatori d făină de grâu și de porumb, produse extrudate din 
porumb;  iaurturi, lapte aromatizat, deserturi;  Caviar de melc, băutură răcoritoare si supă in 
capsulă ;Bauturi funcționale (cu vitamine, cu plante medicale pentru sport) și răcoritoare;  Semințe de 
mac, mac măcinat, alte ingrediente;  condimente, amestecuri, delikát, aditivi de copt.  

In speranta ca veti gasi oportunitatea de promovare si identificarea de noi parteneri pentru CJ si UAT-
institutii si  mediul de afaceri local-investitii si relatii de export si import, turism si cultura, 

va recomandam sa deveniti membru RIZ, cu o vizibilitate pe platforma www.investmentzoom.ro si in 
Monografia economica a Romaniei. Aceasta colaborare va asigura o continuitate a informarilor 
periodice ale Programului RIZ, dar si o sustinere personalizata, privind dezvoltarea economica. 

Pentru relatii suplimentare privind subiectele expuse si interesul de PARTICIPARE  

va rugam sa ne contactati: Adriana Radu                                                                                             
+40 31 424 94 96, +40 724 044 909, adriana@avangardegroup.ro                        

Adriana RADU—Managing Director  Avangarde Group-coordinator 
RIZ Program  

https://investmentzoom.ro/wp-content/uploads/2021/10/Economic-MONOGRAPH-of-ROMANIA-Edition-Update-October-2021-.pdf

