
Noi facem legatura intre nevoile 

tehnologice ale IMM-urilor cu solutiile 

oferite de cercetarea stiintifica 

aplicativa de ultima ora!   

Noi va oferim solutii pentru 

retehnologizarea firmelor 

dumneavoastra, pentru a putea fi  

la nivelul concurentei din Uniunea 

Europeana!  

Noi va aratam cum sa va protejati 

si sa aplicati in mod profitabil ideile!  

Specialistii din Centrul de Transfer 

Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 

va asteapta sa ii contactati! 

NOU! PARTENERUL DE 

AFACERI DORIT SE AFLA 

DOAR LA DOAR CATEVA 

CLICK-URI DISTANTA!  

 

Firmele interesate sa gaseasca 

parteneri de afaceri in strainatate 

pot face acest lucru direct, de pe 

site-ul CENTI Cluj-Napoca,  

centi.ro, accesand Motor de 

cautare - platforma Enterprise 

Europe Network. Nu trebuie 

decat sa introduceti cuvinte de 

cautare potrivite profilului de 

activitate al partenerului 

potential, sa selectati tipul de 

afacere dorit (oferta sau cerere) 

si, eventual, tara partenerului 

cautat.  

CENTI Cluj-Napoca este organizatie Enterprise Europe Network din 2008 

Oferte de afaceri din Slovacia 

O companie din Slovacia, cu experienta in domeniul ingineriei, concentrata pe productia 
de otel si echipamente electrice. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda sau de outsoucing. Ref: BOSK20200723001 

O companie din Slovacia are mai mult de 25 de ani de experienta in activitatea de 
reciclare, folosind deseuri pentru fabricarea materialelor de constructie cu caracteristici 
diferite. Mai exact, compania transforma ambalajele din carton intr-o componenta pentru 
produsul final care este materialul de constructie. Se cauta parteneri pentru incheierea 
de contracte de prestari servicii de distributie. Ref: BOSK20200721001 

COVID-19: O companie din Slovacia, activa in domeniul textilelor, este specializata in 
producerea de imbracaminte si echipament de protectie a muncii. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de producere la comanda sau de agentie comerciala. 
Ref: BOSK20200729001 

O companie din Slovacia, reprezentantul exclusiv si distribuitorul de odorizante pentru 
masini si gospodarii, cauta parteneri internationali, prin incheierea de contracte de 
prestari servicii de distributie. Ref: BOSK20200728001 

 O companie din Slovacia, specializata in productia de etichete autoadezive de inalta 
calitate, isi desfasoara activitatea pe diferite segmente precum cel alimentar, auto, 
electronic si de sanatate. Ref: BOSK20200526001 

O companie de avocatura din Slovacia este specializata in drept comercial, guvernanta 
corporativa, drept al muncii, proprietate  intelectuala si alte ramuri de drept legate de 
afaceri. Compania ofera servicii juridice si de consultanta pentru companiile care intra pe 
piata slovaca sau pentru companiile care opereaza deja acolo. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de subcontractare. Ref: BOSK20200513002 
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O companie din Slovacia specializata in proiectarea si fabricarea 
tesaturilor industriale si comerciale si a produselor din piele. 
Portofoliul de produse al companiei include in special diferite tipuri 
de genti (cum ar fi ghiozdane, genti de calatorie, genti pentru 
laptop, rucsacuri), huse pentru vehicule, paturi de izolare, corturi 
etc. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda. Ref: BOSK20200429001 

O companie din Slovacia, specializata in cresterea de coacaze 
negre si mure de aronie, produce sucuri organice naturale, precum 
suc de coacaz negru si suc de mure bio de aronia. Se cauta 
parteneri cu experienta in sectorul alimentelor ecologice pentru 
incheierea de contracte de agentie comerciala sau de prestari 
servicii de distributie. Ref: BOSK20200507001 

O companie din Slovacia este un furnizor global de solutii 
inteligente de gestionare a deseurilor care permite oraselor si 
intreprinderilor sa isi gestioneze eficient deseurile, sa 
imbunatateasca mediul si bunastarea oamenilor. Solutia combina 
senzori inteligenti, care monitorizeaza deseurile in timp real prin 
intermediul software-ului si aplicatiilor. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte comericale cu asistenta tehnica sau 
contracte de asociere in participatiune. Ref: TOSK20200309001 

O companie din Slovacia este specializata in tehnologii IT, 
aplicatii web si mobile. De asemenea, este specializata in 
dezvoltarea de afaceri prin realitate virtuala si augmentata. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de outsoucing si de 
licenta. Ref: BOSK20190213001 

O companie din Slovacia este specializata in importul si vanzarea 
de produse si materiale fabricate in India. Se cauta parteneri 
pentru incheierea de contracte de prestari servicii de distributie 
sau de producator la comanda. Ref: BOSK20200210001 

O companie din Slovacia este specializata in producerea de 
batoane proteice, dar si paste shake-uri proteice, protein vegane, 
batoane din insecte crude și altele. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie sau de 
agentie comerciala. Ref: BOSK20200204001 

O companie din Slovacia, specializata in producerea de bauturi 
racoritoare din ingrediente naturale, in special din ceaiuri, ierburi, 
condimente selectate, fara coloranti, arome sau conservanti. Se 
cauta parteneri pentru incheierea de contracte de prestari servicii 
de distributie.  Ref: BOSK20190927001 

O companie din Slovacia proiecteaza si construieste case pasive 
cu acoperis verde. Aditional, compania ofera un serviciu complet 
din consultarea initiala si design grafic pentru partenerii de afaceri 
straini. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
subcontractare. Ref: BRSK20191203001 

O companie din Slovacia este specializata in producere de fructe 
liofilizate. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
agentie comericala, de prestari servicii de distributie sau de 
producere la comanda. Ref: BOSK20191107001 

O companie din Slovacia, specializata in producerea de placi de 
circuite tiparite (PCB-uri) si de sabloane taiate cu laser, cauta 
parteneri pentru incheierea de contracte de agentie comerciala 
sau de producere la comanda. Ref: BOSK20190927002 

O companie din Slovacia este specializata in producer de cidru 
artizanal din mere, fara arome artificiale. Se cauta parteneri pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie.  
Ref: BOSK20191028001 

O companie din Slovacia este specializata in producerea de 
ingrasaminte organo-minerale pe baza de cheratina coloidala 
lichida si mixta. Produsul principal este un ingrasamant unic 
produs pe baza de keratina si hidro polimeri imbogatiti cu potasiu, 
fosfor, calciu si magneziu. Se cauta parteneri pentru incheierea de 
contracte de prestari servicii de distributie  
Ref: BOSK20190911001 

O companie din Slovacia este specializata in producerea de piese 
decorative din ceramica precum vaze, farfurii, forme pentru tort si 
sfesnice. Se cauta parteneri (angrosisti, magazine de vanzare cu 
amanuntul, magazine mari sau lanturi de magazine) pentru 
incheierea de contracte de prestari servicii de distributie. 
Ref: OSK20190725001 

O companie din Slovacia este specializata in productia de tavi din 
lemn, de inalta calitate, personalizate, atat in serie mica, cat si 
mare. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracted de 
prestari servicii de distributie. Ref: BOSK20190709001 

O companie din Slovacia este specializata in producerea de 
ambalaje de carton personalizate in conformitate cu cerintele 
clientilor. Se cauta parteneri pentru incheierea de contracte de 
producere la comanda. Ref: BOSK20190701001 

.  



Contact  

CENTRUL DE TRANSFER 

TEHNOLOGIC  

CENTI Cluj-Napoca 

INCD-INOE2000 

Institutul de Cercetari pentru  

Instrumentatie Analitica (ICIA) 

Donath 67 

400293 Cluj-Napoca 

 

 

Tel: (+4) 0264 420 590 

Fax: (+4) 0264 420 667 

centi@icia.ro 

www.centi.ro 

Promovare gratuita! 
 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI va ofera posibilitatea de 

a va promova firma in mod gratuit in buletinele noastre de 

informare periodica Newsletter si Infowatch.  

In acest mod, peste 5000 de firme din Transilvania vor putea 

cunoaste produsele si serviciile oferite de firma dumneavoastra, 

deschizandu-se astfel noi oportunitati de colaborare in afaceri.  

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati pe 

mail: centi@icia.ro sau la telefon: 0264420590.  

Nu uitati! Doar cine incearca are  sanse de reusita!  

Pentru informatii suplimentare legate de evenimente, va rugam 

sa ne contactati. 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI a fost infiintat in anul 2004 si este acreditat de catre  

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica 

si Inovare. 

CENTI functioneaza ca departament in cadrul INCD-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru 

Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, activitatea de transfer tehnologic fiind acreditata conform SR EN 

ISO 9001:2008. 

De 10 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este la dispozitia IMM-urilor din 

Transilvania ca organizatie Enterprise Europe Network. 

 

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 


