Camera de Comerţ Româno-Germană a deschis un portal web pentru lansarea în afaceri
pe piaţa germană
Sursa: http://www.zf.ro/
Keywords: Germania
12.09.2017 15:33:00vezi articolul
astăzi, 15:33 Autori: Dan Straut , Mediafax Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) anunţă,
marţi, că a dezvoltat unui portal online dedicat furnizorilor români din diferitele domenii ale industriei, numit
marketplaceromania.ro. „În ultima vreme tot mai multe companii germane sunt în căutare de furnizori români de
produse şi servicii. Portalul Furnizorilor oferă companiilor din România, care doresc să îşi extindă afacerea în
Germania, ocazia de a-şi găsi parteneri de distribuţie, clienţi finali sau de a stabili noi relaţii de afaceri pe piaţa
germană”, se arată într-un comunicat al AHK România. Portalul este unicul instrument de acest fel din România,
luând în considerare atât formatul de prezentare cât şi modelul de promovare a acestuia pe piaţa germană.
Promovarea are loc prin informări directe trimise către companii germane care şi-au manifestat interesul de a-şi găsi
parteneri pe piaţa din România, prin intermediul multiplicatorilor AHK România - de la camere de comerţ locale din
Germania până la asociaţii de profil – şi, de asemenea, cu ocazia tuturor evenimentelor la care AHK România va fi
reprezentată, precizează organizaţia. Companiile membre ale AHK România beneficiază gratuit de pachetul Business.
„Acest portal al furnizorilor se adresează exclusiv companiilor care doresc să îşi promoveze produsele/serviciile pe
piaţa din Germania. Pentru detalii cu privire la condiţiile de înscriere în portal, furnizorii pot accesa
www.marketplaceromania.ro ”, se mai arată în comunicat. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România) este reprezentanţa oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare Cameră de Comerţ bilaterală
din România. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme membre. Prin
serviciile pe care le oferă şi evenimentele pe care organizează, AHK România susţine firmele germane la intrarea lor
pe piaţa românească şi, în egală măsură, este un partener pentru companiile româneşti interesate de piaţa germană.
AHK România se implică activ în implementarea sistemului de învăţământ dual după model german şi oferă o
platformă GreenTech şi o Curte de Arbitraj proprie.
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În ultima vreme tot mai multe companii germane sunt în căutare de furnizori români de produse și servicii. Astfel
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a dezvoltat unui portal online dedicat furnizorilor
români din diferitele domenii ale industriei, marketplace romania. Portalul Furnizorilor oferă companiilor din
România, care doresc să își extindă afacerea în Germania, ocazia de a-și găsi parteneri de distribuție, clienți finali sau
de a stabili noi relații de afaceri pe piața germană. Portalul este unicul instrument de acest fel din România, luând în
considerare atât formatul de prezentare cât și modelul de promovare a acestuia pe piața germană. Promovarea are
loc prin informări directe trimise către companii germane care și-au manifestat interesul de a-și găsi parteneri pe
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piața din România, prin intermediul multiplicatorilor AHK România - de la camere de comerț locale din Germania
până la asociații de profil – și de asemenea cu ocazia tuturor evenimentelor la care AHK România va fi
reprezentată. Beneficii cheie: • Vizibilitate și promovare pe piața germană; • Rețea bogată de filiale și capacitate
mare de pătrundere pe piața germană; • Contact direct cu parteneri de afaceri germani; • Noi oportunități de
afaceri. Companiile membre ale AHK Romania beneficiază gratuit de pachetul BUSINESS. Acest Portal al furnizorilor
se adresează exclusiv companiilor care doresc să își promoveze produsele/serviciile pe piața din Germania. Pentru
detalii cu privire la condițiile de înscriere în Portalul furnizorilor vă stăm cu plăcere la dispoziție:
www.marketplaceromania.ro
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) anunţă, marţi, că a dezvoltat unui portal online
dedicat furnizorilor români din diferitele domenii ale industriei, numit marketplaceromania.ro.
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In imagine: Messe Frankfurt Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a dezvoltat unui portal
online dedicat furnizorilor romani din diferitele domenii ale industriei, marketplace romania. Portalul ofera
companiilor din Romania, care doresc sa isi extinda afacerea in Germania, ocazia de a-si gasi parteneri de distributie,
clienti finali sau de a stabili noi relatii de afaceri pe piata germana. Promovarea pe portal se face prin informari
directe trimise catre companii germane care si-au manifestat interesul de a-si gasi parteneri pe piata din Romania,
prin intermediul multiplicatorilor AHK Romania – de la camere de comert locale din Germania pana la asociatii de
profil – si de asemenea cu ocazia tuturor evenimentelor la care AHK Romania va fi reprezentata. Beneficiile cheie pe
care portalul se angajeaza sa le ofere furnizorilor sunt urmatoarele: vizibilitate si promovare pe piata germana, o
retea bogata de filiale si capacitate mare de patrundere pe piata germana; contactul direct cu parteneri si noi
oportunitati de afaceri in Germania. Pentru detalii cu privire la conditiile de inscriere pe site, puteti accesa
marketplaceromania.ro Companiile membre ale AHK Romania beneficiaza gratuit de pachetul BUSINESS.
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) anunţă, marţi, că a dezvoltat unui portal online
dedicat furnizorilor români din diferitele domenii ale industriei, numit marketplaceromania.ro.

marketplace romania, AHK’s tool to promote a local business on the German market
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Lately, more and more German companies are looking for Romanian suppliers of products and services. Thus, the
German-Romanian Chamber of Commerce (AHK Romania) has developed marketplace romania, an online portal
dedicated to Romanian suppliers in the various fields of industry, a press release informs. Suppliers Portal offers
companies in Romania, wishing to expand their business in Germany, to find distribution partners, end customers, or
establish new business relationships on the German market. The portal is the only tool of its kind in Romania,
considering both the presentation format as well as the promotion type on the German market. The promotion
consists of direct information sent to German companies that have expressed their interest in finding partners on
the Romanian market through AHK Romania multipliers – from local chambers of commerce in Germany to
specialized associations – and through all the events to which AHK Romania will be represented. Visibility and
promotion on the German market, large subsidiaries network and high penetration capacity on the German market,
direct contact with German business partners, new business opportunities are the key benefits that AHK Romania is
providing. All AHK Romania members will benefit from the business package.
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Camera de Comerț și industrie Româno-Germană (AHK România) anunță marți că a dezvoltat un portal online
dedicat furnizorilor români din diferitele domenii ale industriei, denumit marketplace romania (
www.marketplaceromania.ro ). Portalul Furnizorilor, anunță un comunicat al asociației, oferă companiilor din
România care doresc să își extindă afacerea în Germania ocazia de a-și găsi parteneri de distribuție, clienți finali sau
de a stabili noi relații de afaceri pe piața germană. Motivul pentru care a fost lansat acest portal: În ultima vreme tot
mai multe companii germane sunt în căutare de furnizori români de produse și servicii, transmite comunicatul AHK.
Portalul este unicul instrument de acest fel din România, luând în considerare atât formatul de prezentare cât și
modelul de promovare a acestuia pe piața germană. Promovarea are loc prin informări directe trimise către
companii germane care și-au manifestat interesul de a-și găsi parteneri pe piața din România, prin intermediul
multiplicatorilor AHK România – de la camere de comerț locale din Germania până la asociații de profil – și de
asemenea cu ocazia tuturor evenimentelor la care AHK România va fi reprezentată. Beneficii cheie ale utilizării
acestui instrument: Vizibilitate și promovare pe piața germană; Rețea bogată de filiale și capacitate mare de
pătrundere pe piața germană; Contact direct cu parteneri de afaceri germani; Noi oportunități de afaceri. Potrivit
comunicatului, companiile membre ale AHK Romania beneficiază gratuit de pachetul BUSINESS. Acest Portal al
furnizorilor se adresează exclusiv companiilor care doresc să își promoveze produsele/serviciile pe piața din
Germania. Detalii cu privire la condițiile de înscriere în Portalul furnizorilor sunt disponibile la:
www.marketplaceromania.ro. Camera de Comerţ şi industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța
oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de Comerț bilaterală din România. Înfiinţată în
septembrie 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme membre. Prin serviciile pe care le oferă și
evenimentele pe care organizează, AHK România susţine firmele germane la intrarea lor pe piaţa românească şi, în
egală măsură, este un partener competent pentru companiile româneşti interesate de piaţa germană. AHK România
se implică activ în implementarea sistemului de învățământ dual după model german și oferă o platformă
GreenTech și o Curte de arbitraj proprie.
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În ultima vreme tot mai multe companii germane sunt în căutare de furnizori români de produse și servicii. Astfel
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a dezvoltat unui portal online dedicat furnizorilor
români din diferitele domenii ale industriei, marketplace romania. Portalul Furnizorilor oferă companiilor din
România, care doresc să își extindă afacerea în Germania, ocazia de a-și găsi parteneri de distribuție, clienți finali sau
de a stabili noi relații de pe piața germană. Portalul este unicul instrument de acest fel din România, luând în
considerare atât formatul de...
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) anunţă, marţi, că a dezvoltat unui portal online
dedicat furnizorilor români din diferitele domenii ale industriei, numit marketplaceromania.ro. „În ultima vreme tot
mai multe companii germane sunt în căutare de furnizori români de produse şi servicii. Portalul Furnizorilor oferă
companiilor din România, care doresc să îşi extindă afacerea în Germania, ocazia de a-şi găsi parteneri de distribuţie,
clienţi finali sau de a stabili noi...
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) anunta, marti, ca a dezvoltat unui portal online
dedicat furnizorilor romani din diferitele domenii ale industriei, numit marketplaceromania.ro.
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) anunta, marti, ca a dezvoltat unui portal online
dedicat furnizorilor romani din diferitele domenii ale industriei, numit marketplaceromania.ro.

Camera de Comert Romano-Germana a deschis un portal web pentru lansarea in afaceri
pe piata germana. 12.09.2017
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) anunta, marti, ca a dezvoltat unui portal online
dedicat furnizorilor romani din diferitele domenii ale industriei, numit marketplaceromania.ro.
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Portalul furnizorilor din România – Noul instrument AHK România pentru promovarea unei afaceri pe piața germană
https://t.co/THQ0xFttWq
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) a dezvoltat MarketPlaceRomania.ro, un portal
online dedicat furnizorilor români din mai multe domenii ale industriei. Este un instrument foarte bun prin care
companiile din România pot să-și promoveze produsele și serviciile și să-și extindă activitatea pe piața germană.
Totodată, reprezintă și o recunoaștere a calității din ce în ce mai crescute a produselor și serviciilor românești pe
piețele internaționale. Consider că astfel de inițiative sunt benefice pentru mediul nostru de afaceri și trebuie
dezvoltate și cu alți parteneri comerciali pentru a ne îmbunătăți competitivitatea pe piețele internaționale. Găsiți
detalii despre condițiile de înscriere în Portalul furnizorilor aici - www.marketplaceromania.ro/ro/portalulfurnizorilor/
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