Delegație de sondare a pieței cartofului, România și Bulgaria
București, Sofia, 20-24.05.2019
FIRMA / ADRESĂ
COORDONARE DIN PARTEA MINISTERULUI
Institutul Federal pentru Agricultură și
Alimentație
1
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn
DELEGAȚIE ECONOMICĂ
1
Heidesand RaiffeisenWarengenossenschaft eG
Vahlder Weg 41
27383 Scheeßel
2
Maurer Parat GmbH
Ludwigshafener Straße 1
67125 Dannstadt-Schauernheim
3
Raiffeisen Centralheide eG
Celler Straße 58
29614 Soltau

WEBSITE

BRANȘĂ/INTENȚII

Website: www.ble.de

Website: www.heidesand.de

Website: www.maurer-parat.de

Website: www.centralheide.com

Branșă: Comerțul cu țiței, comerțul cu furaje și îngrășăminte, comerțul cu cereale și comerțul cu cartofi (de
consum, de prelucrare și de sămânță)
Scopuri de afaceri: Vânzarea de cartofi de consum și de prelucrare pentru comerțul cu amănuntul al
produselor alimentare
Branșă: Comerț și depozitare, import și export de cartofi și ceapă
Scopuri de afaceri: Identificare de parteneri noi de afaceri; Export de cartofi și ceapă

Profilul firmei: Cooperativă Raiffeisen de comerț clasic agricol, cu accent pe comerțul cu cartofi
Grupuri țintă în România: Importatori, Distribuitori, Cumpărători en-gros și cu bucata

Profilul firmei: Raisa eG este o cooperativă tradițională cu 50 de sucursale și peste 450 de angajați în zona dintre Elba
și Weser, fiind un partener competent și eficient pentru zonele rurale în comerțul agricol în domeniul producției de furaje
combinate, al energiei, al comerțului cu amănuntul, al depozitării și al transportului. Cu o cifră de afaceri de aproximativ
330 de milioane de euro și 3200 de membri, este una dintre cele mai mari asociații profesionale din Germania. Compania
comercializează cartofi de sămânță, cartofi de consum și cartofi industriali, și este implicată în cercetarea industriei
cartofilor și în companiile de reproducție.
Grupuri țintă în România: Importatori, Distribuitori, Cumpărători en-gros și cu bucata, Cumpărători din industria de
prelucrare a cartofului
Profilul firmei: Cooperativă agricolă de comercializare și de vânzare
Grupuri țintă în România: Importatori, Cumpărători en-gros și cu bucata

Profilul firmei: Prelucrarea și comercializarea cartofilor și cepei din regiune, comercializarea cerealelor și vânzarea de
resurse fermierilor și grădinarilor din regiunea Pfalz; Export de cartofi și ceapă în alte țări europene.
Grupuri țintă în România: Importatori, Distribuitori, Angrosiști
Branșă: Comerț agricol, comerț cu energie, rețea de benzinării, piețele Raiffeisen
Profilul firmei: Raiffeisen Centralheide eG, cu sediul în Soltau, există din 01.07.2000 și a luat naștere din fuziunea mai
Scopuri de afaceri: Exportul cartofilor de masă
multor cooperative din districtul Lüneburg Heide. Comerțul agricol este pilonul de bază al companiei. Comerțul cu
energie, rețeaua de benzinării și piețele Raiffeisen contribuie, de asemenea la succesul cooperativei. Rețeaua cuprinde
aproximativ 200 de persoane, inclusiv 9 ucenici. Anul trecut, cifra de afaceri a fost de 127 mil. Euro.
Grupuri țintă în România: Angrosiști
Branșă: Cartofi (consiliere cu privire la cultivare, depozitare și comercializare), furaje (instalații de
Profilul firmei: Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG (Raiffeisen Mitte) este un partener puternic și
amestecare și distribuție), cereale (consiliere cu privire la cultivare și comerț), îngrășăminte (distribuție),
competent al agriculturii din regiunea Niedersachsen. Cu aproximativ 400 de angajați, Raiffeisen Mitte livrează
produse fitosanitare (consultanță și distribuție), energie (comerț cu motorină)
agricultorilor resurse operaționale, comercializează produsele lor și oferă o gamă completă de servicii și servicii de
Scopuri de afaceri: Crearea de contacte; Export de cartofi
consultanță. 22 de sucursale și 3 centre pentru recolta de cartofi garantează distanțe scurte și performanțe ridicate pentru
livrare.
În domeniul energiei și a piețelor Raiffeisen suntem partenerul de încredere și competent pentru toți oamenii din zona
noastră de afaceri cu cele 18 stații de benzinării și 18 piețe Raiffeisen.
Grupuri țintă în România: Importatori, Cumpărători en-gros și cu bucata
Branșă: Oferim resurse fermierilor în domeniul hranei pentru animale, semințe, îngrășăminte, protecția
Profilul firmei: Raiffeisen-Warengenossenschaft Osthannover eG este o companie de agricultori regionali. Se ocupă cu
culturilor, tehnologie energetică și agricolă. Pe partea de vânzări ne ocupăm de comercializarea cerealelor, comercializarea resurselor și gestionează comercializarea produselor agricole produse în regiune. Prin intermediul
morcovilor, cepei și a sfeclei roșii etc.
filialelor produsele sunt comercializate și depozitate.
Scopuri de afaceri: Să obținem o imagine de ansamblu asupra pieței cartofului; Export de cereale și cartofi Grupuri țintă în România: Importatori, Distribuitori

4

Raiffeisen-Warengenossenschaft
Niedersachsen Mitte eG
Industriestraße 2
27333 Schweingen

Website: www.raiffeisenmitte.de
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Raiffeisen-Warengenossenschaft
Osthannover eG
Raiffeisenstraße 8
31311 Uetze

Website: www.rwg-osthannover.de

6

Raisa eG
Wiesenstraße 8
21680 Stade

Website: www.raisa.de

Branșă: Firmă de comerț agricol
Scopuri de afaceri: Să obținem o imagine de ansamblu asupra pieței cartofului; Stabilirea de contacte
pentru viitoarele relații de afaceri; Export de cartofi, furaje, cereale, fasole
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Saatbau Stoetze RWG eG
Am Bahnhof 1
29597 Stoetze
Straubinger Kartoffelhandels GmbH
Enchendorfstraße 22
94447 Plattling

Website: www.saatbau-stoetze.de

Branșă: Comerț agricol: ceapă, cartofi, cereale, energie, seminte, pesticide, produse de specialitate
Scopuri de afaceri: Extinderea sectorului de clienți; Export de cartofi și ceapă

Website: www.sr-kartoffel.de

Branșă: Exportul de produse alimentare și de prelucrare a cartofilor, precum și ceapă
Scopuri de afaceri: Relații comerciale în comerțul cu ridicata cu cartofi și ceapă; Exportul de produse
alimentare și de prelucrare a cartofilor, ceapă în saci mari (de la 10 kg) sau în vrac

TASC International (Germany) GmbH
Bevensener Straße 10
29571 Rosche
Weuthen Agrarhandel Gmbh & CO KG
Windhauser Weg 1
41366 Schwalmtal

Website: www.tasc-int.com

Branșă: Firmă de comerț agricol
Scopuri de afaceri: Creare de contacte noi; Export de chipsuri și cartofi, transport, consiliere de cultivare,
analiza calității
Branșă: Firmă de angro în sectorul agricol
Scopuri de afaceri: Noi piețe de desfacere; Import de cartofi industriali; Export de cartofi și ceapă
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Website: www.weuthen-gmbh.de
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Profilul firmei: Compania se ocupă cu prelucrarea, depozitarea, ambalarea și distribuția de cartofi de consum, de
prelucrare și pentru amidon, precum și de ceapă. De asemenea, compania vinde cartofi de sămânță în sudul și estul
Europei.
Grupuri țintă în România: Importatori, Cumpărători en-gros
Profilul firmei: Compania este o companie internațională de comerț și servicii agricole. Focusul afacerii este sectorul de
prelucrare a cartofului, de ex. comerțul cu cartofi pentru producția de chipsuri de cartofi și cartofi prăjiți.
Grupuri țintă în România: Distribuitori, Cumpărătorii de snacks-uri, chips-uri si din industria cartofilor prăjiți
Profilul firmei: Angrosist pentru cartofi de consum, industriali, de amidon, de sămânță, cât și pentru ceapă.
Grupuri țintă în România: Importatori, Distribuitori, Cumpărători en-gros și cu bucata

Delegație de sondare a pieței cartofului, România și Bulgaria
București, Sofia, 20-24.05.2019
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FIRMA / ADRESĂ
Wild Kartoffel- und Zwiebelmarkt GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
75031 Eppingen

COORDONARE DELEGAȚIE
GEFA Exportservice GmbH
1
Gertraudenstraße 20
10178 Berlin
2

Deutscher Raiffeisenverband e.V.
Pariser Platz 3
10117 Berlin

WEBSITE
Website: www.wild-eppingen.de

BRANȘĂ/INTENȚII
Branșă: Prelucrarea și comercializarea legumelor
Scopuri de afaceri: Prezentare generală a pieței cartofului în comerțul cu amănuntul și cu ridicata

Website: www.gefaexportservice.com
Website: www.raiffeisen.de
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Profilul firmei: De mai bine de 60 de ani, compania noastră de familie a fost un partener eficient pentru prelucrarea și
comercializarea produselor: cartofi și ceapă, salată, fructe și legume etc. Clienții noștri sunt lanțuri renumite și lanțuri
alimentare, precum și mari consumatori, cantine ale companiilor, întreprinderi industriale. Toate acestea sunt proaspăt
furnizate de noi în fiecare zi.
Grupuri țintă în România: Importatori, Cumpărători en-gros și cu bucata, Cumpărători din gastronomie

