Comunicat de presă

Timișoara, 14 iulie 2020

Drumul către internaționalizarea afacerilor – sesiune de informare online pentru
firmele din județul Hunedoara
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de coordonator al biroului
de reprezentare a rețelei Enterprise Europe Network (EEN) pentru Regiunile Vest și SudVest România, organizează, în data de 23 iulie 2020, între orele 10:00-11:30, o sesiune de
informare online destinată companiilor din județul Hunedoara: „Enterprise Europe
Network - Drumul către internaționalizarea afacerilor”.
Evenimentul este deschis firmelor care doresc să inițieze parteneriate de afaceri cu alte
companii la nivel mondial.
În cadrul întâlnirii vor fi prezentate serviciile gratuite de suport pentru afaceri oferite de ADR
Vest prin intermediul EEN, respectiv: consultanță cu privire la reglementări legale și
programe de finanțare europene; consiliere privind accesul la noi piețe (informații despre
piețe din Europa și de pe alte continente); parteneriate pentru proiecte internaționale de
cercetare și dezvoltare; internaționalizare - dezvoltarea de parteneriate de afaceri
transnaționale.
Participarea la sesiune, care se va desfășura online, pe platforma Webex, este gratuită.
Pentru
înscrieri,
doritorii
pot
folosi
următorul
formular
(https://docs.google.com/forms/d/1WfD2uwt0iCdaXyKS3HtvkcAh3OYu3xnxaAvM_4W00m
A/viewform?hl=ro&edit_requested=true). În data de 21.07.2020 vor primi link-ul de acces
pentru a putea participa la eveniment.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon 0256-491.981, 0256-491.923,
persoană de contact Cecilia Cosma, sau printr-un e-mail pe adresa
cecilia.cosma@adrvest.ro.
***
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Enterprise Europe Network - EEN (http://een.ec.europa.eu/) este cea mai mare rețea de
suport pentru afaceri din lume, prezentă în peste 60 de țări.
Misiunea EEN este sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea potențialului lor
inovativ și de afaceri pentru creșterea competitivității și dezvoltarea inteligentă și durabilă.
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