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Ref: Misiune de afaceri în Karlskrona, Suedia, pentru IMM-urile din 
Regiunea Vest 
 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest organizează, în luna aprilie 2006, o 
vizită internaţională pentru IMM-urile din Regiunea Vest. Astfel, întâlnirea va avea 
loc în perioada 20-21 aprilie 2006, în oraşul Karlskrona, Suedia. Pe parcursul 
acesteia, ADR Vest va aranja întâlniri bi-laterale pentru fiecare firmă participantă cu 
clienţi din Uniunea Europeană.  
 
Scopul acestui eveniment este crearea unei oportunităţi pentru firmele din regiune 
care corespund sectoarelor lemn şi metal utilizate în industria mobilei de a-şi 
prezenta produsele şi serviciile şi de a-şi găsi astfel parteneri de afaceri 
internaţionali.  
 
Acest eveniment intitulat SwedContract 2006 este organizat de către ALMI 
Företagspartner Blekinge, o organizaţie a cărei misiune este aceea de a stimula 
creşterea economică şi dezvoltarea în beneficiul întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 
În acest context, ADR Vest invită IMM-urile din Regiunea Vest, care se încadrează în 
sectoarele lemn şi metal interesate să cumpere sau să vândă produse, să participe la 
acest eveniment. Firmele interesate sunt rugate să ne contacteze până cel târziu 3 
aprilie 2006, la sediul ADR Vest, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, sau la 
tel./fax: 0256 491923, 491981. Persoane de contact: Claudia Niţoi, Consultant Proiecte 
Regionale, şi Sînziana Popescu, Consultant Investiţii. 
 
Aceste vizite sunt organizate prin intermediul proiectului “Fit for Europe”1 care este 
cofinanţat de Comisia Europeană şi coordonat de EURADA (Asociaţia Europeană a 
Agenţiilor de Dezvoltare).  
 
 

                                                 
1Acest document a fost produs cu asistenta financiara a Uniunii Europene. Asistenta financiara este oferita in cadrul 
Schemei de Cooperare Pan-Europene a Afacerilor. Continutul acestui document este responsabilitatea unica a EURADA si 
a membrilor sai care sunt implicati in proiectul Fit for Europe, si reflecta pozitia oficiala a Uniunii Europene. 
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