Nr.

Numele firmei/instituției
1 CCI Ivano-Frankivsk
2 Centrul de Afaceri Ucrainean-Român

Domeniu de activitate

Domeniu de interes

2
1

Asistență juridică în Ucraina, intermedieri afaceri, contabilitate

Vânzări în România a produselor naționale produse chimice de uz casnic. Cooperarea cu
producătorii de produse de uz casnic și
cosmetice.

3 KVPP

Productie chimica de uz casnic

4 StarMaks
5 Bazysmed

Livrări pe piața românească și vânzarea de
Producția de ciuperci proaspete, murate, uscate, pulbere uscată de ciuperci; fabricarea ciuperci proaspete, murate și uscate;
produselor din granit si marmura
Furnizare de produse din granit si marmura
Practica medicală generală
Societăți medicale, proiecte sociale.

6 Serviciul Eco-Prod

Producția de produse din industria cerealelor și a cerealelor (muesli, cereale uscate de
cereale, fulgi, amestecuri de fulgi)

7 Lylak

Producția de sucuri de fructe și legume, prelucrarea și conservarea fructelor și
legumelor

8 Vermyhaus

Producerea de îngrășăminte organice pentru cultivarea produselor ecologice

Colectarea și prelucrarea în profunzime a ciupercilor și boabelor sălbatice, uscarea,
9 Agricultura de servicii cooperative "Cadcongelarea și marinarea ciupercilor și fructelor de pădure

turism
10 Ay Like Tour
11 Compania cu răspundere limitată "SursProductie de apa minerala iodata naturala si alte bauturi nealcoolice

12 «Stil ucrainean»

Fabricarea si comercializarea de haine nationale

Participanți

Stabilirea de contacte de afaceri cu companii,
distribuitori (importatori) de produse
alimentare, bacanie, produse de cofetarie.
Producători de containere din sticlă de tip
răsucire, capace metalice de tip răsucire,
produse tipografice și materiale de ambalare
Implementarea îngrășămintelor bioorganice
de către întreprinderile agricole românești și
moldovenești.
Sunt interesați de stabilirea de contacte cu
întreprinderile implicate în prelucrarea
ciupercilor și fructelor verzi, legumelor și
fructelor. Dezvoltă și exportă produse.
Interesat de stabilirea cooperării cu agențiile
de turism din România și Republica Moldova.
Oferte excursii în țară, precum și Tururi
combinate
Construcții, fabrică de apă minerală
Interesat de stabilirea unei cooperări reciproc
avantajoase cu proprietarii de magazine de
suveniruri

1

1
1

3

2

1

1

1
1

2

Furnizare de servicii turistice, cultivarea fructelor si fructelor de padure si prelucrarea

extinde serviciile în domeniul turismului
ecologic și al turismului medical

1

Servicii de expediere de mărfuri pe teritoriul Ucrainei și al UE

Interesat de stabilirea cooperării cu
importatorii și exportatorii care au intenții
sau care deja cooperează fructuos cu Ucraina,
sunt interesați să transporte propriile lor
produse sau echipamente folosind
transportul rutier de marfă.

4

15 Carne de Bucovina

Producția de produse din carne și oase

Stabilirea de parteneriate pe termen lung cu
noi potențiali clienți/ companii comerciale
care vând produse alimentare.

2

16 Energia nouă

Prelucrarea lemnului, fabricarea de pelete

Vânzări de produse de producție proprie.
Cautam cumparatori finali de paleți

2

13 Serviciul de Cooperare Agricolă "Bukovacestora, cresterea calului

14 Strylchuk Trans

17 „Binecuvântarea“

Cultivarea cerealelor și culturilor tehnice, fructe de pădure, zmeură și mere

18 Ant LTD

Poligrafie, editura

Ieșirea pe piața internațională - vânzarea cu
ridicata a merelor proaspete, a fructelor de
pădure și a zmeurului. Vânzările de soia către
companii mari.
Furnizorii de hârtie, carton, micrograf și
materiale poligrafice sunt interesați.

19 Aquaton

Producere de filtre de uz casnic pentru apa potabila, masini automate de umplere de
apa, completare la acestea. Producția și îmbutelierea apei potabile.

Realizarea de produse proprii și căutarea
partenerului pentru producția în comun

2

Pescuitul, interesul comercial: restabilirea
rezervei ornitologice; Crearea unui centru de
reabilitare pentru copiii defavorizați cu studii
intensive de limba ucraineană, română și
engleză

1

20 SGTOV "Lybid"

1
1

