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Delegaţie cu firme bavareze din domeniul alimentar la Bucureşti Discuţii individuale B2B Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană (AHK România) organizează în perioada 21-22 iunie 2018 o delegaţie cu firme bavareze
active în sectorul alimentar la Bucureşti. Delegaţia se desfăşoară în cadrul proiectului de promovare a exporturilor
bavareze, iniţiat şi susţinut de alp-Bayern, Agenţia pentru Produse Alimentare din Bavaria a Ministerului Landului
Bavaria pentru Alimentaţie, Agricultură şi Silvicultură. Citeşte comunicatul integral la adresa:
http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=12392
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- Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) organizează în perioada 21-22 iunie 2018 o
delegație cu firme bavareze active în sectorul alimentar la București. Delegația se desfășoară în cadrul proiectului de
promovare a exporturilor bavareze, inițiat și susținut de alp-Bayern , Agenția pentru Produse Alimentare din Bavaria
a Ministerului Landului Bavaria pentru Alimentație, Agricultură și Silvicultură . În cadrul delegaţiei vor fi reprezentate
7 firme care doresc să iniţieze cooperări cu companii româneşti și să cunoască potențiali parteneri de afaceri.
Firmele provin din rândul producătorilor din industria alimentară bavareză și sunt interesate să întâlnească în
principal companii active în domeniul distribuției de produse alimentare și băuturi. În acest sens organizăm o sesiune
de matchmaking/discuții individuale B2B care va avea loc în data de 21 iunie 2018, în intervalul orar 14:00-18:00, la
București. Participarea companiilor este gratuită, însă necesită o înregistrare prealabilă. Atât profilele firmelor
bavareze participante, cât și formularul de exprimare a interesului de participare se regăsesc aici:
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-cu-firme-bavareze-active-in-sectorul-alimentar/ . Despre Camera
de Comerț și Industrie Româno-Germană: Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este
reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România.
AHK România aparține, alături de Camerele de comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de
comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK).
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată în 2002, numără peste 600 de firme-membre și oferă
companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le
oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe
piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. În România AHK se
implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech
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econet romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj. Mai multe informații găsiți în pagina de internet:
www.ahkrumaenien.ro . Ne găsiţi de asemenea în Social Media, pe Facebook şi LinkedIn / ahkromania. Contact
pentru presă : Carmen Kleininger Presă şi Relaţii Publice Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Tel.: +40
21 207 91 50 Fax: +40 21 223 15 38
E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Web:
www.ahkrumaenien.ro
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O delegaţie de firme bavareze active în sectorul alimentar va veni la Bucureşti, între 21 şi 22 iunie, în cadrul
proiectului de promovare a exporturilor din acest land şi caută parteneri români din sectorul distribuţiei, informează
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), într-un comunicat remis, marţi, AGERPRES.
Proiectul este iniţiat şi susţinut de alp-Bayern, Agenţia pentru Produse Alimentare din Bavaria a Ministerului Landului
Bavaria pentru Alimentaţie, Agricultură şi Silvicultură. În cadrul delegaţiei vor fi reprezentate şapte firme care doresc
să iniţieze cooperări cu companii româneşti şi să cunoască potenţiali parteneri de afaceri. Firmele provin din rândul
producătorilor din industria alimentară bavareză şi sunt interesate să întâlnească în principal companii active în
domeniul distribuţiei de produse alimentare şi băuturi, se mai arată în comunicatul AHK România. AHK România este
reprezentanţa oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare Cameră de comerţ bilaterală din România.
Organizaţia numără peste 600 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru networking,
schimb de informaţii şi experienţe.
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează în perioada 21-22 iunie 2018, la București, o delegație
cu firme bavareze din sectorul alimentar. Delegația se desfășoară în cadrul proiectului de promovare a exporturilor
bavareze inițiat și susținut de alp-Bayern, Agenția pentru Produse Alimentare din Bavaria a Ministerului Landului
Bavaria pentru Alimentație, Agricultură și Silvicultură. În cadrul delegaţiei vor fi reprezentate 7 firme care doresc să
iniţieze cooperări cu companiile româneşti. În acest scop, va exista o sesiune de matchmaking/discuții individuale
B2B în data de 21 iunie 2018, în intervalul orar 14:00-18:00, la Crowne Plaza Hotel (Bd. Poligrafiei, nr. 1) din
București, la care participarea este gratuită. Atât profilele firmelor bavareze participante, cât și formularul de
exprimare a interesului de participare se regăsesc aici https://bit.ly/2LkWqN4 . Cei dornici să participe la acest
eveniment sunt rugați să completeze formularul de înscriere până cel târziu la data de 7 mai 2018 la Iulia EnacheBinder (binder.iulia@ahkrumaenien.ro). .
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) organizează în perioada 21-22 iunie 2018 o
delegație cu firme bavareze active în sectorul alimentar la București. Delegația se desfășoară în cadrul proiectului de
promovare a exporturilor bavareze, inițiat și susținut de alp-Bayern, Agenția pentru Produse Alimentare din Bavaria a
Ministerului Landului Bavaria pentru Alimentație, Agricultură și Silvicultură. În cadrul delegaţiei vor fi reprezentate 7
firme care doresc să iniţieze cooperări cu companii româneşti și să cunoască potențiali parteneri de afaceri. Firmele
provin din rândul producătorilor din industria alimentară bavareză și sunt interesate să întâlnească în principal
companii active în domeniul distribuției de produse alimentare și băuturi. În acest sens, Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană organizează o sesiune de matchmaking/discuții individuale B2B care va avea loc în data
de 21 iunie 2018, în intervalul orar 14:00-18:00, la București. Participarea companiilor este gratuită, însă necesită o
înregistrare prealabilă. Atât profilele firmelor bavareze participante, cât și formularul de exprimare a interesului de
participare se regăsesc aici: https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-cu-firme-bavareze-active-in-sectorulalimentar/ .
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) organizează în perioada 21-22 iunie 2018 o
delegație cu firme bavareze active în sectorul alimentar la București. Delegația se desfășoară în cadrul proiectului de
promovare a exporturilor bavareze, inițiat și susținut de alp-Bayern, Agenția pentru Produse Alimentare din Bavaria a
Ministerului Landului Bavaria pentru Alimentație, Agricultură și Silvicultură. În cadrul delegaţiei vor fi reprezentate 7
firme care doresc să iniţieze cooperări cu companii româneşti și să cunoască potențiali parteneri de afaceri. Firmele
provin din rândul producătorilor din industria alimentară bavareză și sunt interesate să întâlnească în principal
companii active în domeniul distribuției de produse alimentare și băuturi. În acest sens organizăm o sesiune de
matchmaking/discuții individuale B2B care va avea loc în data de 21 iunie 2018, în intervalul orar 14:00-18:00, la
București. Participarea companiilor este gratuită, însă necesită o înregistrare prealabilă. Atât profilele firmelor
bavareze participante, cât și formularul de exprimare a interesului de participare se regăsesc aici:
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-cu-firme-bavareze-active-in-sectorul-alimentar/.
Camera
de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată
cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. AHK România aparține, alături de Camerele de comerț și
industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii
Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK). Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată
în 2002, numără peste 600 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking,
schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK
România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor
românești interesate de piața germană. În România AHK se implică activ în implementarea sistemului dual de
învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de
Arbitraj.
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Discuții individuale B2B Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) organizează în perioada 2122 iunie 2018 o delegație cu firme bavareze active în sectorul alimentar la București. Delegația se desfășoară în
cadrul proiectului de promovare a exporturilor bavareze, inițiat și susținut de alp-Bayern , Agenția pentru Produse
Alimentare din Bavaria a Ministerului Landului Bavaria pentru Alimentație, Agricultură și Silvicultură . În cadrul
delegaţiei vor fi reprezentate 7 firme care doresc să iniţieze cooperări cu companii româneşti și să cunoască
potențiali parteneri de afaceri. Firmele provin din rândul producătorilor din industria alimentară bavareză și sunt
interesate să întâlnească în principal companii active în domeniul distribuției de produse alimentare și băuturi. În
acest sens organizăm o sesiune de matchmaking/discuții individuale B2B care va avea loc în data de 21 iunie 2018, în
intervalul orar 14:00-18:00, la București. Participarea companiilor este gratuită, însă necesită o înregistrare
prealabilă . Atât profilele firmelor bavareze participante, cât și formularul de exprimare a interesului de participare
se regăsesc aici: https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-cu-firme-bavareze-active-in-sectorul-alimentar/ .
Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană: Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK
România) este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală
din România. AHK România aparține, alături de Camerele de comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a
Camerelor de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din
Germania (DIHK). Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată în 2002, numără peste 600 de firmemembre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin
serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile
germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața
germană. În România AHK se implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a
înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj. Mai multe informații găsiți în
pagina de internet: www.ahkrumaenien.ro . Ne găsiţi de asemenea în Social Media, pe Facebook şi LinkedIn /
ahkromania.
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O delegație cu 7 firme germane, exportatori și distribuitori din industria alimentară bavareză, vrea să atragă
parteneri de afaceri români și să coopereze cu firme românești din domeniul distribuției de produse alimentare și
băuturi. Firmele bavareze urmăresc să încheie parteneriate cu importatori, angrosiști, distribuitori, comercianți cu
amănuntul, agenți comerciali pe bază de comision, firme de catering, lanțuri comerciale, hoteluri și localuri
specializate, magazine de tip cash&carry, magazine online mari din România. Bier Box este o companie producătoare
de bere, înființată în anul 2015, care exportă bere germană și specialități pe bază de bere în 20 de țări. Din
portofoliul său fac parte marca proprie Flöff, berăria Engel și berăria Höss. Anul trecut, a înregsitrat o cifră de afaceri
de 500.000 euro și avea 3 angajați. Compania organizează festivaluri regionale de bere și târguri de Crăciun și
operează franciza „Bier Box”, o afacere specializată pe băuturi din bere și alte specialități. Este interesată să
colaboreze cu lanțuri de magazine de vânzare cu amănuntul, magazine de specialități, magazine pentru cadouri sau
de gastronomie, operatori de târguri de Crăciun, entități gastronomice în regiuni de ski, organizatori de evenimente
pentru sporturi de iarnă. Geffro este producător și distribuitor de supe, sosuri și condimente sub formă de pulbere,
înființat în 1924, și are un magazin online alimentar. Anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 40 milioane de
euro și avea 180 de angajați. Caută contracte cu distribuitori, importatori, lanțuri comerciale, magazine online mari,
firme de catering și lanțuri comerciale și oferă partenerilor capital, patente sau licențe, resurse umane și instruire
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tehnică. Goldsteig Käsereien Bayerwald este un producător de lactate, înființat în anul 1992, iar printre produsele
realizate se numără diverse tipuri de brânză, mozzarella, emmentaler, almdammer, ricotta, mascarpone, și unt. Anul
trecut, a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 500 milioane de euro și avea 720 de angajați. Firma vrea să
colaboreze cu firme de catering și comercianți cu amănuntul de produse alimentare, preferabil cu depozit central.
Hönicka-Bräu este un producător de bere, înființat în anul 1778, printre sortimentele produse fiind Landbier, pils,
brună (Wonnesud), Festbier (Heiner`s Original), diferite sortimente de bere nefiltrată (blondă, brună), Fichtelstoff
(Craft-Beer). Anul trecut compania a înregistrat o cifră de afaceri de 1,2 milioane de euro și avea 10 de angajați. În
România, caută colaborări cu importatori și angrosiști de băuturi, hoteluri și localuri specializate, lanțuri de magazine
și companii ce doresc să distribuie bere bavareză. Leimer KG produce și distribuie pesmet, crutoane, ingrediente
făinoase pentru supe și alte specialități din pâine, fiind înființată în 1919. Este interesată de contracte cu magazine
de tip cash&carry, mari consumatori/HoReCa, comercianți cu amănuntul pentru produse alimentare. Metzgerei
Boneberger produce și comercializează specialități din carne, dar și feluri de mâncare gata preparate. A fost înființată
în anul 1964, iar anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 36 milioane de euro și avea 450 de angajați. Vrea să
colaboreze cu angrosiști și comercianți cu amănuntul care vând specialități bavareze de calitate superioară din carne
și feluri de mâncare preparate. Schlossbrauerei Friedenfels produce și comercializează bere și băuturi non-alcoolice
(apă, limonadă). A fost înființată în anul 1886, iar anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 2,9 milioane de euro și
avea 45 de angajați. Materia primă provine din producție proprie bio, iar apa din izvorul propriu din parcul natural
Steinwald. Este interesată de colaborări în România cu angrosiști de băuturi, dar și cu clienți mai mici, cum ar fi
magazine de băuturi și supermarketuri și oferă partenerilor resurse umane și instruire despre produs (materie primă,
producție). Delegația bavareză va veni în România în perioada 21-22 iunie. Evenimentul este organizat de Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), în cadrul proiectului de promovare a exporturilor bavareze
inițiat și susținut de alp-Bayern, Agenția pentru Produse Alimentare din Bavaria a Ministerului Landului Bavaria
pentru Alimentație, Agricultură și Silvicultură. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este
reprezentanța oficială a economiei germane. AHK România aparține, alături de Camerele de comerț și industrie
germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de
Comerț și Industrie din Germania (DIHK). Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată în 2002,
numără peste 600 de firme-membre și oferă companiilor o platformă pentru networking, schimb de informații și
experiențe. Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a
sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează în perioada 21-22 iunie 2018 o delegație cu firme
bavareze active în sectorul alimentar la București. Delegația de desfășoară în cadrul proiectului de promovare a
exporturilor bavareze inițiat și susținut de alp-Bayern, Agenția pentru Produse Alimentare din Bavaria a Ministerului
Landului Bavaria pentru Alimentație, Agricultură și Silvicultură. În cadrul delegaţiei vor fi reprezentate 7 firme care
doresc să iniţieze cooperări cu companii româneşti și să cunoască potențiali parteneri de afaceri. Firmele provin din
rândul producătorilor din industria alimentară bavareză și sunt interesați să întâlnească în principal companii active
în domeniul distribuției de produse alimentare și băuturi. În acest sens se organizează o sesiune de
matchmaking/discuții individuale B2B în data de 21 iunie 2018, în intervalul orar 14:00-18:00, la Crowne Plaza Hotel
din București. Participarea este gratuită, însă necesită o înregistrare prealabilă (se acceptă înscrieri inclusiv
săptămâna următoare). Atât profilele firmelor bavareze participante, cât și formularul de exprimare a interesului de
participare se regăsesc AICI . Despre Camera de Comerț și Industrie Româno - Germană (AHK România) Camera de
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Comerț și Industrie Româno - Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane din
România. Înființată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent circa 600 de firme membre și este cea mai
mare cameră de comerț bilaterală din România. AHK România este actorul principal în cadrul relațiilor economice
româno-germane şi promovează de peste zece ani cu succes relațiile economice dintre cele două țări. Prin serviciile
pe care le oferă și evenimentele pe care le organizează, AHK România susține firmele germane la intrarea lor pe
piața românească și, în egală măsură, este partener pentru companiile românești interesate de piața germană.

https://romanialibera.ro/economie/delegatie-cu-firme-bavareze-din-domeniul-alimentar-la-bucuresti-733262

A delegation of Bavarian companies in the food industry will come to Bucharest
Sursa: http://www.nineoclock.ro/
Keywords: AHK Romania
07.06.2018 11:19:03vezi articolul
The Romanian-German Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) organizes on June 21 and 22, 2018, a
delegation of Bavarian companies operating in the food industry in Bucharest. The delegation is part of the Bavarian
export promotion project initiated and supported by alp-Bayern, the Agency for Food Products from Bavaria of the
Ministry of the Land of Bavaria for Food, Agriculture and Forestry.<br />The delegation will consist of 7companies
willing to initiate cooperation relationships with Romanian companies and know potential business partners. The
companies are Bavarian food producers and are interested to meet mainly companies operating in the field of food
and beverage product distribution.<br />To this end, a matchmaking/B2B individual talk session will take place on
June 21, 2018, from 14.00 to 18.00, in Bucharest. The companies’ participation is free of charge, but they are
required to previously register themselves.<br />The Romanian-German Chamber of Commerce and Industry (AHK
Romania) is the official representative office of the German economy, and also the largest bilateral Chamber of
Commerce in Romania. Along with the German Chambers of Commerce (IHK), AHK Romania belongs to the global
network of the bilateral German Chambers of Commerce, joint under the Association of German Chambers of
Commerce and Industry (DIHK). The Romanian-German Chamber of Commerce and Industry, established in 2002,
includes more than 600 member companies and provides the companies with an important networking platform,
and exchange of information and experience. By the provided services and the organized events, AHK Romania is
actively supporting German companies since they enter the Romanian market, also being a partner of the Romanian
companies who are interested in the German market. In Romania, AHK is actively involved in the implementation of
the dual educational system, according to the German model, and it established the GreenTech econet Romania
platform and a Standing Court of Arbitration.
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