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Introduction / Introducere

Why work with 
London companies

London is a leading global city and one of the 
fastest growing regions in the UK, generating 
around 30% of the country’s GDP.

We have a highly economically active population 
of 8.5 million consumers, and a vibrant business 
community keen to trade in the global marketplace.

Our companies have a wealth of experience in 
providing innovative products and services that 
are valued by customers in most business sectors 
worldwide.

Over half of the UK’s top 100 listed companies (the 
FTSE 100) and over 100 of Europe’s 500 largest 
companies have their headquarters in central 
London.

Strong links between industry and academia 
have been formed in the region, leading to a 
groundbreaking research and development sector, 
and a number of world-class growth clusters.

Enterprise Europe Network work with UK Trade 
and Investment to provide services to companies 
looking to access new international customers, 
suppliers, joint ventures and strategic alliances.

De ce să lucrați cu  
societățile londoneze

Londra este un oraș important pe plan internațional 
și una dintre regiunile cu cea mai rapidă creștere 
din Regatul Unit, generând aproximativ 30% din 
PIB-ul țării. 
Avem o populație extrem de activă economic, de 
8,5 milioane de consumatori, și o comunitate de 
afaceri dinamică și dornică să desfășoare activități 
de comerț pe piața globală. 
Societățile noastre au o foarte mare experiență în 
furnizarea produselor și a serviciilor inovatoare care 
sunt apreciate de clienți din majoritatea sectoarelor 
de afaceri din întreaga lume.
Mai mult de jumătate dintre societățile cotate la 
bursă din Regatul Unit, alate printre primele 100 
(FTSE 100), și peste 100 din cele mai mari 500 de 
societăți din Europa au sediul în centrul Londrei. 
De asemenea, în regiune s-au format legături 
puternice între industrie și mediul academic, 
ceea ce a dus la formarea unui sector inovator de 
cercetare și dezvoltare și a mai multor centre de 
creștere de primă clasă.
Rețeaua întreprinderilor europene lucrează 
împreună cu UK Trade and Investment pentru a 
furniza servicii companiilor care doresc să aibă 
acces la clienți, furnizori, asociații în participație și 
alianțe strategice la nivel internațional.
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) LONDON 

Mark Hofman 
Director al Misiunii Comerciale 
Trade Mission Manager 

10-12 Queen Elizabeth 
Street 
London 
SE1 2JN 
England 

T: +44 (0) 7800 776 880 
M: +44 (0)7800 776880 
E: mark.h@gle.co.uk 
W: www.enterprise-europe.co.uk 

PROFILUL CONSULTANTULUI
Mark este consultant în domeniul comerțului internațional și 
furnizează consultanță inanciară și de inanțare, precum și 
servicii de parteneriat de afaceri unui portofoliu de clienți IMM 
din Londra. 
Acesta și-a început cariera la Business Link în calitate de 
consultant în domeniul cercetării și analizei economice și s-a 
alăturat proiectului Rețelei întreprinderilor europene în 2011, 
remarcându-se ca specialist în regiunea Europa Centrală și 
de Est. 
În ultimii patru ani, Mark a organizat mai multe misiuni 
comerciale în Polonia, Republica Cehă, România, Bulgaria, 
Croația, Ungaria și Slovacia.
De asemenea, Mark este interesat de piața contractelor de 
achiziție publică din Europa și a organizat vizite de întâlnire a 
cumpărătorilor în Paris, Franța.
Vorbitor luent de limba poloneză, Mark are dublă cetățenie, 
britanică și poloneză și consideră că Varșovia este cea de-a 
doua casă a sa.

ADVISOR PROFILE 
Mark is a international trade and information advisor providing 
funding and inance advisory and business partnering 
services to a portfolio of SME clients in London. 
Having started his career at Business Link as a Research and 
Intelligence Adviser, Mark moved to the Enterprise Europe 
Network project in 2011 where he has established himself as 
a Central Eastern European regional specialist. 
Over the last four years Mark has organised over a dozen 
trade missions to Poland, the Czech Republic, Romania, 
Bulgaria, Croatia, Hungary and Slovakia. 
Mark also has an interest in the European public contracts 
market and has organised meet-the-buyer visits to Paris, 
France. 
A luent Polish speaker, Mark holds dual British-Polish 
nationality and regards Warsaw as his second home. 
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UK TRADE & INVESTMENT 

Marco Deveria-Bishop 
Director al Misiunii Comerciale  
Trade Mission Manager 

10-12 Queen Elizabeth 
Street 
London 
England 

T: +44 (0) 7834 540721 
M: +44 (0)7834 540721 
E: marcodeveriabishop@uktilondon.org.uk 
W: www.enterprise-europe.co.uk 

PROFILUL CONSULTANTULUI
Ca membru al echipei pentru comerț internațional din UK 
Trade & Investment (UKTI), Londra, Marco este responsabil 
atât pentru sectorul întreprinderilor inanțate prin ajutoare, cât 
și pentru cel al infrastructurii/orașelor inteligente. În această 
perioadă, a avut deplasări frecvente în Africa subsahariană, 
Australasia și SUA și a lucrat parțial din Haiti timp de zece 
luni, imediat după marele cutremur din 2010. Este dedicat 
realizării ambițiilor privind piața internațională ale IMM-urilor și 
întreprinderilor mijlocii din Londra prin dezvoltarea vânzărilor 
internaționale. 

ADVISOR PROFILE
Based within the London International Trade team of UK Trade 
& Investment (UKTI), Marco is jointly responsible for the Aid 
Funded Business sector and the Infrastructure/Smart Cities 
Sector. During his time he has travelled extensively throughout 
Sub-Saharan Africa, Australasia and the USA as well as being 
partially based in Haiti for ten months immediately after the 
major earthquake in 2010. He is dedicated to helping realise 
the international market ambitions of SMEs and MSBs in 
London through international sales development.



6

A1V1 AND INFOSECURITY LTD

Naeem Chowhdary
Director
Director

42-A Burlington Gardens
Acton
London
W3 6BA
England

T: +44 (0)
M: +44 (0)7833 053 448
E: enquiry@a1v1andInfoSecurity.com
W: www.a1v1andinfosecurity.com

PROFILUL COMPANIEI
A1V1 And InfoSecurity este o irmă de consultanță pentru 
proiecte de formare profesională la locul de muncă. A fost 
îniințată în 2001, de Naeem Chowhdary, un fost conferențiar 
universitar, pentru a elimina diferențele dintre cunoștințele 
teoretice ale studenților și competențele practice cerute de un 
anumit domeniu economic.
„A1V1” din denumirea companiei se referă la toate proiectele 
de formare profesională. Evaluator A1 și veriicator V1 sunt 
denumirile caliicărilor pentru formatorii de competențe în 
domeniu.
„InfoSecurity” din denumirea companiei se referă la 
cercetarea, proiectarea și dezvoltarea noilor programe 
tehnologice. Aceste programe reprezintă o combinație de 
proiecte de formare profesională și ucenicie și cursuri pentru 
companii.
În ultimii 5 ani, compania s-a specializat și în programele 
de ucenicie în noua tehnologie, de exemplu, marketing prin 
platformele de comunicare socială, TI și telecomunicații, 
securitate cibernetică, analiză de date.
 
PRODUSE/SERVICII
Serviciile noastre includ consultanță privind, de exemplu, 
cercetare, acreditări, aprobări, soluționarea problemelor, 
implicarea angajatorului, marketing, asigurarea calității și 
formarea formatorilor. 
Contactați-ne dacă doriți să dezvoltați noi proiecte de 
ucenicie inanțate de UE. Aceste proiecte formează cetățeni 
UE, cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, la locul de 
muncă. Putem să vă ajutăm cu proiectele de ucenicie din 
domeniul tehnologic, non-tehnologic și tehnic. Proiectele non-
tehnologice pot să includă cursuri de servicii pentru clienți, 
administrarea afacerii, management, comerț cu amănuntul și 
conducerea echipei. 
Lucrăm cu institute din sectorul public și privat implicate în 
inițiative legate de antreprenoriat, ocuparea forței de muncă 
și educație. 
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și căutarea unui partener strategic.
 

REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
A1V1 And InfoSecurity is a work based training project 
consultancy. It was established in 2001, by Naeem 
Chowhdary an ex-university lecturer, to ill a gap between 
students’ academic knowledge and practical skills required 
by an industry.
“A1V1” part of the business relate to all vocational projects. 
A1-Assessor and V1-Veriier awards are names of the 
qualiications for sector competent trainers.
“InfoSecurity” part of the business is dedicated to 
research, design and development of new technology 
programmes. These programmes are a mix of vocational e.g. 
apprenticeships projects and corporate courses.
Over the last 5 years, the company has also specialised in 
new technology apprenticeship programmes e.g. Social 
Media Marketing, IT and telecom, Cyber Security and Data 
Analytics.

PRODUCTS/SERVICES
Our services include consultancy such as research, 
accreditations, approvals, trouble shooting, employer 
engagement, marketing, quality assurance and train the 
trainer.
Talk to us, if you are looking to set up new EU funded 
apprenticeship projects. These projects train EU citizens, 
on the job, aged between 15 to 30 years. We can help with 
technology, non-technology and technical apprenticeship 
projects. Nontechnology projects may include customer 
service, business administration, management, retail and 
team leading courses.
We work with private and public sector educational institutes, 
engaged in entrepreneurship, employment and education 
initiatives.

OBJECTIVES
To engage with new customers, and to seek a strategic 
partner.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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CINESTRUCTURES INTERNATIONAL LTD

Bill Chew AADipl ARB MBKS

Director
Director

3 Lowther Hill
Forest Hill
London
SE23 1PZ
England

T: +44 (0)8712 452455
M: +44 (0)7401 425986
E: design@cinestructures.co.uk
W: www.cinestructures.co.uk

PROFILUL COMPANIEI
Cinestructures este o companie internațională de proiectare, 
management de proiecte și contractare specializată în 
dotarea cinematografelor, sălilor de vizionare, teatrelor de 
avanpremieră, cinematografelor la domiciliu, instalațiilor de 
conferință și tuturor tipurilor de medii destinate proiecției de 
ilme și digitale, instalațiilor video și audio. 
Consultanța independentă oferită de echipa Cinestructures 
are la bază o experiență îndelungată în gestionarea acestor 
tipuri de proiecte și în activarea în acest domeniu. 
În plus, în Regatul Unit, Cinestructures oferă servicii de 
furnizare și instalare a scaunelor pentru cinematografe și alte 
săli în colaborare cu partenerii din Spania.
 
PRODUSE/SERVICII
Echipa noastră talentată și specializată poate să ofere 
consultanță privind: instalații digitale multiformat, pentru ilme 
și video, sisteme audio digitale cu canale multiple, recepție 
prin satelit și terestră, sisteme de control integrate pentru 
teatre, insonorizare, izolare fonică și egalizarea sunetului în 
săli. Datorită serviciilor de proiectare, construire și dare în 
folosință a instalațiilor, prestate pentru principalii furnizori 
de servicii de internet, echipa noastră are competențele 
necesare pentru toate aspectele legate de rețelele IP de 
computere, pe care sunt bazate tot mai multe instalații 
moderne. 
Cinestructures poate să contribuie cu experiența sa extinsă, 
competențele tehnice, lerul creator și expertiza comercială 
pentru a sprijini implementarea cu succes a proiectului 
dumneavoastră. Acordurile de întreținere a echipamentelor 
tehnice instalate pentru iecare proiect sunt disponibile la 
sfârșitul proiectului pentru iecare client. 
Căutăm să extindem „oferta cinematograică” deținută de 
Cinestructures și dorim să ne întâlnim cu producătorii din 
România ai mai multor produse de divertisment legate de 
proiectare și furnizare în domeniul cinematografelor.
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și căutarea unui partener strategic.
 

REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
Cinestructures is an international design, project management 
and contracting company specialising in the it-out of 
cinemas, screening rooms, preview theatres, home cinemas, 
conference facilities and all types of media environments 
featuring digital and ilm projection, video and audio facilities.
Independent advice is offered by the team at Cinestructures 
based on our many years experience of dealing with these 
types of projects and working within the industry.
Additionally in the UK, Cinestructures offer a service in the 
supply and installation of cinema and auditoria seating 
working with their Spanish partners.

PRODUCTS/SERVICES
Our talented and dedicated team can advise on: multi-format 
digital, ilm and video installations, digital multi-channel 
audio systems, satellite and terrestrial reception, integrated 
theatre control systems, acoustic treatments, sound isolation 
and room equalisation. Having also designed, built and 
commissioned installations for major Internet Service 
Providers, our team is fully skilled in all aspects of the 
computer IP networks which underpin more and more of our 
most modern installations.
Cinestructures can bring their extensive experience, technical 
skills, creative lair and commercial understanding to bear in 
the successful implementation of your project. Maintenance 
agreements on the technical equipment installed on each 
project is available separately to clients on completion.
We are looking to broaden the ‘cinema offering’ that 
Cinestructures provides and wish to meet Romanian 
manufacturers of a number of leisure products related to 
cinema design and delivery.

OBJECTIVES
To engage with new customers, and to seek a strategic 
partner.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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ELISHA TELECOM LTD

Jeffrey Green
Director
Director

Level 18
40 Bank Street
Canary Wharf
E14 5NR
London
England

T: +44 (0)207 100 1114
M: +44 (0)7710 709905
E: jeffgreen@elishatelecom.com
W: www.elishatelecom.com

PROFILUL COMPANIEI
Elisha Telecom furnizează companiilor soluții de telefonie IP 
Open Source din 2006. 
Îniințată în Regatul Unit, Elisha Telecom a dezvoltat o gamă 
largă de servicii găzduite și gestionate pentru clienții care 
necesită servicii de telefonie soisticate, fără investiții de 
capital sau angajamente tehnice. 
Elisha Telecom are birouri în Londra, Regatul Unit, și în 
Manila, Filipine, și este astfel strategic poziționată pentru a 
oferi asistență în întreaga lume, indiferent de fusul orar. 
În calitate de organizație centrată pe client, Elisha Telecom 
dezvoltă și menține relații solide și de lungă durată cu clienții, 
furnizând servicii și soluții perfect adaptate, eiciente din 
punctul de vedere al costurilor și eicace în toate sectoarele 
de afaceri. 
 
PRODUSE/SERVICII
Elisha Telecom are o echipă extrem de experimentată de 
ingineri software, pasionați de furnizarea soluțiilor inovatoare. 
Produsul nostru central este platforma sistemului de 
comunicații uniicate complet gestionate, vândută ca un 
serviciu care permite adaptarea de către clienți, în timp 
real, astfel încât aceștia să plătească numai pentru ce au 
nevoie. Elisha Telecom oferă soluții pentru companiile care 
se bazează pe telefonie pentru menținerea unui avantaj 
competitiv, precum call-centere și organizațiile cu birouri 
alate la distanță. 
Meniurile serviciilor interactive cu răspuns vocal automat 
(IVR), distribuția automată a apelurilor (ACD) prin gestionarea 
inteligentă a listelor de așteptare, înregistrarea apelurilor, 
panourile murale, integrarea informaticii și telefoniei 
(CTI), dispozitivele de apelat în exterior și raportarea de 
management sunt doar câteva dintre domeniile speciice în 
care Elisha Telecom oferă soluții peste așteptările clienților. 
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și căutarea unui partener strategic.
 

REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
Elisha Telecom has been providing companies with open 
source IP telephony solutions since 2006.
Founded in the United Kingdom, Elisha Telecom has 
developed a range of hosted and managed services for 
clients who require sophisticated telephony without the capital 
outlay or technical commitment.
Elisha Telecom has ofices in London in the United Kingdom 
and in Manila in the Philippines and is therefore strategically 
placed to provide support worldwide, regardless of time zone.
As a client- centric organisation, Elisha Telecom builds and 
maintains strong and long lasting relationships with clients 
by providing fully customised, cost-effective and eficient 
services and solutions across all business sectors.

PRODUCTS/SERVICES
Elisha Telecom employs a highly experienced team of 
software engineers, with a passion for providing innovative 
solutions.
Our core product is our Fully Managed Uniied 
Communications System platform which is sold as a service 
allowing clients to scale up and down in real-time so that they 
only pay for what they need. Elisha Telecom offers solutions 
for companies that rely on telephony to maintain a competitive 
edge such as call centres and organisations with ofices in 
disperse locations.
Interactive voice response (IVR) menus, automatic call 
distribution (ACD) via intelligent queue handling, call 
recording, wall boards, computer telephony integration (CTI), 
outbound diallers and management reporting are just some 
of the speciic areas where Elisha Telecom delivers solutions 
which exceed client expectations.

OBJECTIVES
To engage with new customers, and to seek a strategic 
partner.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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EQUAL EDUCATION

Paul Singh
Director General
Managing Director

Impact Hub Islington
4th Floor
5 Torrens Street
London
EC1V 1NQ
England

T: +44 (0)203 0787845
M: +44 (0)7557 875742
E: paul@equaleducation.co.uk
W: www.equal.education.co.uk

PROFILUL COMPANIEI
Equal Education este o întreprindere socială preocupată de 
diferențele de educație. Obiectivul nostru este de a îmbunătăți 
rezultatele educaționale ale persoanelor vulnerabile sau cu 
probleme de învățare. În Regatul Unit, lucrăm în principal cu 
copiii din sistemul de asistență socială. 
Recrutăm și formăm profesori specializați care să lucreze 
individual cu copiii vulnerabili. Aceste activități sunt solicitate 
de autoritățile locale și școli. Eforturile noastre au vizat 
inovarea socială în sectorul educației și asistenței sociale. 
Scopurile noastre strategice sunt introducerea unor standarde 
robuste în domeniu care să asigure uniformitatea la nivel 
național. Ne dorim să găsim și să lucrăm cu parteneri 
precum guverne, ONG-uri, organizații de caritate, pentru 
a contextualiza învățarea și a oferi tinerilor alați în îngrijire 
experiența de lucru dorită. 
 
PRODUSE/SERVICII
Oferim o gamă largă de servicii, de la asistență educațională 
prin taxe de școlarizare până la externalizare pentru 
autoritățile guvernamentale în ceea ce privește asistența 
socială/educația. 
Suntem specializați pe instruirea celor alați în sistemul de 
asistență socială și pe lucrul cu cele mai diicile persoane sau 
care au cele mai slabe rezultate. 
Vom căuta să dezvoltăm infrastructura pentru a-i monitoriza 
și urmări pe cei din sistemul de asistență socială pe termen 
scurt, oferind apoi soluții personalizate pentru îmbunătățirea 
rezultatelor. Cunoaștem legislația și avem experiența directă 
necesară pentru a aplica în România un cadru testat și care 
funcționează în Regatul Unit. 
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și căutarea unui partener strategic.
 

REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
Equal Education is a social enterprise focussing on the 
education gap. We aim to raise the educational outcomes of 
those most behind or vulnerable. In the UK we primarily work 
with children in the care system.
We recruit and train specialist teachers to work one to one 
with vulnerable children. This is commissioned by local 
authorities and schools. We have been working on creating 
social innovation in the care and education sector.
Our strategic aims are to introduce robust industry standards 
to ensure consistency on a national level. Our approach is 
to ind and work with partners, such as government, NGOs, 
charities, to contextualise learning and provide young people 
in care with targeted work experience.

PRODUCTS/SERVICES
We provide a whole spectrum of services, from education 
support through tuition all the way through to social care/
education government outsourcing.
Our specialism is the focus on educating those in the care 
system and working with those who are the most dificult or 
underachieve the most.
We will be looking to setup the infrastructure to monitor and 
track those in the care system in the short term and from there 
look to tailor solutions to improve outcomes. We have the 
legislative knowledge and direct experience to export a tested 
and working UK framework to Romania.

OBJECTIVES
To engage with new customers, and to seek a strategic 
partner.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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GLEEDS INTERNATIONAL LTD

Richard Nelson
Dezvoltarea Afacerii
Business Development

95 Cavendish Square
London
W1W 6XF
England

T: +44 (0)207 6317000
M: +44 (0)7730 680976
E: richard.nelson@gleeds.co.uk
W: www.gleeds.com

PROFILUL COMPANIEI
Gleeds este o irmă de consultanță independentă de primă 
clasă în domeniul proprietăților și construcțiilor, cu 130 de 
ani de experiență. Ajutăm irmele și investitorii să obțină cea 
mai bună valoare din activele acestora, furnizând consultanță 
lipsită de orice conlict de interese. Experiența noastră 
imparțială este esențială pentru a ajuta clienții să-și realizeze 
proiectele respectând bugetul, perioada stabilită și obținând o 
calitate excepțională.
Din 1885, lucrăm în mai multe sectoare și înțelegem 
provocările speciice ale iecăruia. Cu 56 de birouri în întreaga 
lume, ne alăm în poziția de a ajuta clienții la nivel local și ne 
putem baza pe resurse vaste de cunoștințe globale.
Viziunea noastră este de a crea o afacere care să atragă 
cu adevărat cei mai buni clienți și oameni și cele mai bune 
proiecte din domeniu. 
 
PRODUSE/SERVICII
Desfășurăm activități în România din 1998 și în Albania 
din 2005. Experiența noastră în regiune și cunoștințele 
specializate despre piețele locale ne fac să im cei mai buni în 
găsirea soluțiilor pentru provocările locale.
Lucrăm în majoritatea sectoarelor economice, analizând 
iecare proiect fără idei preconcepute. Folosind tehnici 
dovedite de management al proiectului, echipa noastră 
ajută clienții să planiice, să controleze, să monitorizeze și să 
raporteze în legătură cu toate aspectele unui proiect.
Experiența noastră inanciară îi ajută pe clienți să realizeze 
clădiri de o calitate adecvată, la timp și cu respectarea 
bugetului. De asemenea, ajutăm clienții să obțină fonduri 
europene. 
Am adaptat experiența internațională a societății Gleeds 
locale la nevoile locale, pentru a oferi clienților un avantaj local 
semniicativ.
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și parteneri strategici.
 
REPREZENTARE
Compania este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
Gleeds is a world-class independent property and 
construction consultancy with 130 years’ experience. We 
help businesses and investors achieve the best value from 
their assets by providing advice that’s reassuringly free from 
conlict of interest. Our impartial intelligence is key to helping 
clients realise their projects on budget, on time and to an 
exceptional quality.
Since 1885, we’ve worked across a wide range of sectors 
and understand the unique challenges facing each. With 56 
ofices around the world we’re well placed to help clients at 
a local level – and are able to draw on a vast pool of global 
knowledge.
Our vision is to create a business that attracts the very best 
clients, projects and people in the industry.

PRODUCTS/SERVICES
We have worked in Romania since 1998, and in Albania since 
2005. Our experience in the region and specialist knowledge 
of local markets means we’re adept at inding solutions for 
local challenges.
We work across most industry sectors, looking at every 
project with fresh eyes. Using proven project management 
techniques, our team help clients plan, control, monitor and 
report upon all aspects of the project.
Our inancial expertise helps our clients deliver buildings to 
the right quality, on time, and within budget. We also help our 
clients attract European funds.
We have adapted local Gleeds International expertise to local 
needs, to provide signiicant local advantage to our clients.

OBJECTIVES
To engage with new customers and strategic partners.

REPRESENTATION
The company has representation in this market.
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INFORMATION BUSINESS NETWORKS LTD 

Dr Rajan Chadha 
Director 
Director 

1 Sunnyside Road 
Ealing 
London 
W5 5HT 
England 

T: +44 (0)208 567 2553 
M: +44 (0)7881 954029 
E: chadha@ibnglobal.com 
W: www.ibnglobal.com 

PROFILUL COMPANIEI
Suntem o companie extrem de inovatoare și deținem 
brevete în Regatul Unit și SUA pentru o infrastructură 
digitală disruptivă care aduce beneicii economice și sociale 
zonelor neconectate ale țărilor. Compania dorește să ofere 
drepturi de folosire a brevetului său și a noilor produse și 
servicii producătorilor de dispozitive electronice interesați 
în exploatarea potențialului comercial al acesteia.  A fost 
identiicat un mare număr de utilizări; de aceea, compania 
dorește să exploreze potențialele companii de irmware care 
pot să construiască în baza conceptului noi produse și servicii 
pentru piața globală.

PRODUSE/SERVICII
Compania din Regatul Unit a dezvoltat o soluție care 
utilizează infrastructura de difuzare existentă prin „televiziunea 
conectată” pentru a conecta persoanele din zonele rurale și 
agricole, locurile cu rată mare a șomajului și în special zonele 
care sunt în afara sistemelor de acces curente. Tehnologia 
disruptivă folosește rețelele de televiziune unidirecțională 
răspândite la scară largă, transformându-le în comunicații 
în bandă largă și mobile bidirecționale în două sensuri la un 
cost de zeci de dolari și nu de mii de dolari/abonat pentru 
furnizorii de telecomunicații. Deoarece tehnologia folosește 
infrastructura existentă, se reduc orice daune suplimentare 
aduse mediului care sunt de obicei asociate instalării stâlpilor 
noi în siturile de patrimoniu protejate și în siturile cu valoare 
peisagistică.  Brevetul a identiicat noi produse și servicii 
cu aplicații în varii sectoare, precum sectorul inanciar, de 
educație, energie, securitate și sănătate și este dovada 
viitoare de integrare deplină a internetului lucrurilor și 
securității în orașe.

OBIECTIVE
Atragerea noilor parteneri strategici.

REPREZENTARE
Compania este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
We are a highly innovative company with patents in the 
UK and US for a disruptive digital infrastructure that brings 
economic and social beneits to unconnected part of 
countries. The company is interested in licensing its patent 
and new product and services to manufacturers of electronic 
devices interested in exploiting its market potential. A large 
number of uses have been identiied; therefore, the company 
also wishes to explore potential irmware companies who can 
build from concept new products and services for the global 
market. 

PRODUCTS/SERVICES
The company has developed a highly innovative and 
low cost The UK company has developed a solution that 
utilises existing broadcasting infrastructure via ‘connected 
television’ to connect people in rural and farming areas, 
unemployment hot spots, and in particular covers those out of 
reach of current access schemes. The disruptive technology 
leverages the widespread uni-directional television networks 
and converts it to bi-directional two way broadband and 
mobile communications at a cost of tens of dollars rather 
than thousands of dollars/subscriber currently incurred 
by telecoms providers. As the technology utilises existing 
infrastructure, this mitigates any additional environmental 
damage that is usually associated with putting up new masts 
in scenic and protected heritage sites.  The patent has 
identiied new product and services across multiple sectors 
applications such as inance, education, energy, security and 
health, and is future proof to provide deep integration with 
internet of things and security over cities. 

OBJECTIVES
To engage with new strategic partners. 

REPRESENTATION
The company has representation in this market. 
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INMARSAT PLC

Jerzy Switek PhD

Director pentru Dezvoltarea Afacerii
Business Development Manager

99 City Road
London
EC1Y 1AX
England

T: +44 (0)207 7281722
M: +44 (0)7525 822123
E: jerzy.switek@inmarsat.com
W: www.inmarsat.com

PROFILUL COMPANIEI
Ca lider în domeniu și pionier în comunicațiile mobile prin 
satelit, Inmarsat contribuie la conectivitatea globală de mai 
mult de trei decenii.
Oferim un portofoliu de neegalat de soluții de comunicare 
globală prin satelit și servicii cu valoare adăugată pentru ca 
dumneavoastră să iți tot timpul conectați, indiferent dacă 
faceți călătorii pe uscat, pe mare sau cu avionul. Indiferent de 
locația în care vă alați în interes de serviciu, vă puteți baza pe 
Inmarsat pentru toate comunicațiile esențiale pentru misiunea 
dumneavoastră.
Inmarsat deține și operează trei constelații de sateliți de 
comunicații și un total de 12 aeronave. Acestea reprezintă 
baza celei mai lexibile și iabile rețele comerciale de 
comunicații prin satelit. 
 
PRODUSE/SERVICII
Cu o prezență în peste 60 de locuri, pe iecare continent, 
produsele, serviciile și soluțiile noastre de primă clasă și 
asistență permanentă pentru clienți sunt furnizate direct 
de Inmarsat sau, pentru majoritatea clienților, prin rețeaua 
noastră de parteneri independenți de distribuție (DP) și 
furnizori de servicii (SP). 
Oferim cele mai bune soluții pentru nevoile de conectare la 
distanță și mobilă ale clienților noștri, astfel încât să puteți să 
efectuați apeluri telefonice, să trimiteți e-mailuri și să aveți 
acces la internet indiferent de moment sau de locație. 
Serviciile și soluțiile noastre pot i folosite atât pentru 
comunicațiile mobile, cât și pentru cele ixe, cu o gamă 
largă de aplicații în orice loc, chiar și în locațiile cele mai 
îndepărtate și neospitaliere de pe Pământ.
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și căutarea unui partener strategic.
 

REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
As the industry leader and pioneer of mobile satellite 
communications, Inmarsat has been powering global 
connectivity for more than three decades.
We offer an unrivalled portfolio of global satcom solutions 
and valueadded services to keep you connected at all times 
– whether travelling on land, at sea or in the air. No matter 
where your business takes you, you can rely on Inmarsat for 
all your missioncritical communications.
Inmarsat owns and operates three constellations of 
communication satellites and a total of 12 spacecraft. 
Together they form the backbone of the world’s most versatile, 
reliable, commercial satellite communications network.

PRODUCTS/SERVICES
With a presence in more than 60 locations across every 
continent, our world-class products, services and solutions 
and 24/7/365 customer support facilities are available directly 
from Inmarsat, or – for the majority of customers – via our 
worldwide network of independent Distribution Partners (DPs) 
and Service Providers (SPs).
We power the best solutions for our customers’ remote and 
mobile connectivity needs, so you can make phone calls, 
send emails and access the internet whenever you want and 
wherever you are.
Our services and solutions can be used both for mobile and 
ixed communications for a wide variety of applications in 
virtually any location – even in the remotest, most inhospitable 
places on Earth.

OBJECTIVES
To engage with new customers, and to seek a strategic 
partner.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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KESSLER INTERNATIONAL LTD

George Kessler
Director
Director

International Business Park
11 Rick Roberts Way
E15 2NF
London
England

T: +44 (0)208 5223000
M: +44 (0)7831 511561
E: george.kessler@kesslers.com
W: www.kesslers.com

PROFILUL COMPANIEI
Kessler International Ltd este expertă în soluțiile de prezentare 
a mărcilor și a mărfurilor la vânzarea cu amănuntul. Creăm 
soluții de prezentare a mărfurilor care îmbunătățesc 
experiența din magazin a clienților, determină activarea mărcii 
și, în inal, impulsionează vânzarea produselor.
Capacitățile noastre de proiectare și producție din interiorul 
irmei ne permit să gestionăm în mod optim soluțiile de 
prezentare a mărfurilor clienților, de la început până la sfârșit, 
asigurând un traseu clar de comunicare.
Ne desfășurăm activitatea de proiectare și fabricare într-o 
unitate de 13.000 de m2 din Londra, Regatul Unit, și dispunem 
de o gamă largă de procese controlate printre care: 
prelucrarea metalului (poansonare, laser și îndoire); fosfatare 
și acoperire cu pulbere; prelucrarea lemnului, MDF și plăci 
aglomerate; prelucrarea plasticului (formare prin injecție 700T, 
extrudare și termoformare; prelucrarea plăcilor din plastic 
(laser și îndoire); serigraie, tipărire digitală și asamblare.
 
PRODUSE/SERVICII
Oferim servicii complete, de 360°, pentru a asigura clienților 
noștri soluții de prezentare a mărfurilor de primă clasă, de 
la concept la furnizare. Ca servicii individuale, oferim și 
expertiza noastră în domenii importante.
Kessler International Ltd este producătorul numărul 1 
de soluții de prezentare a mărcilor și pentru comerțul 
cu amănuntul, iar proiectanții noștri recunoscuți pe plan 
internațional preiau obiectivele de comercializare ale 
mărfurilor și le transformă în soluții inovatoare de prezentare 
care se integrează în peisajul global al vânzărilor cu 
amănuntul.
 

OBIECTIVE
Găsirea noilor parteneri care să activeze în prelucrarea 
lemnului, fabricarea acrilică și prelucrarea metalului, precum 
și sculeri și matrițeri pentru formarea prin injecție. 
 
REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
Kessler International Ltd are experts in brand and retail 
merchandising displays. We create merchandising display 
solutions that improve consumers’ in-store experience, build 
brand activation and ultimately drive product sales.
Our in-house retail design and manufacturing capabilities 
enable us to seamlessly manage our clients’ merchandising 
display solutions from start-to-inish, providing one clear route 
of communication.
We design and manufacture in a 13,000 sq. m facility 
in London UK and have a range of computer controlled 
processes including: metal working (punch, laser and bend); 
phosphating and powder coating; woodworking of MDF and 
Chipboard; plastic processing (injection moulding up 700T, 
extrusion and thermoforming; sheet plastic processing (laser 
and bend); silk screening and digital printing and assembly.

PRODUCTS/SERVICES
We offer a complete 360° service to provide our clients with 
worldclass merchandising display solutions from conception 
to delivery. We also offer our key areas of expertise as 
individual services too.
Kessler International Ltd is Europe’s number 1 retail and 
brand display manufacturer, our internationally recognised 
creative designers take your brands merchandising objectives 
and transform them into innovative display solutions that work 
across the global retail landscape.

OBJECTIVES
Appoint new partners to work in woodworking, acrylic 
fabrication and metalworking as well as new injection mould 
toolmakers and moulders.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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MANAGEMENT FOCUS LTD

Alia Taub
Director General
Chief Executive

88 Crawford Street
W1H 2EJ
London
England

T: +44 (0)207 7232293
M: +44 (0)7771 515553
E: alia@managementfocus.co.uk
W: www.managementfocus.co.uk

PROFILUL COMPANIEI
Suntem implicați în desfășurarea unui program de cursuri de 
management caliicat și leadership împreună cu Chartered 
Management Institute și a unor cursuri de formare care 
să răspundă cerințelor dumneavoastră de dezvoltare 
profesională. 
Echipa noastră de bază este compusă din consultanți cu 
experiență în furnizarea programelor de formare de înaltă 
calitate. Toți consultanții noștri combină competențe excelente 
de facilitare a cursului cu experiența practică de management 
de primă ligă. 
 
PRODUSE/SERVICII
Management Focus este o organizație de formare 
profesională care oferă caliicări online acreditate de 
Chartered Management Institute (CMI) și bazate pe cadrul 
național de credite pentru caliicare (QCF). 
Institutul este SINGURUL organism profesional care poate 
să ofere statutul de director expert (chartered manager), o 
evaluare independentă a capacității dumneavoastră de a 
avea un impact semniicativ la locul de muncă. Mulți dintre 
cei care au dobândit titlul de director expert au descoperit că 
acesta reprezintă un stimulent pentru carieră.
Gama noastră de cursuri de formare în management și de 
seminare de formare profesională poate i adaptată pentru a 
răspunde nevoilor speciice ale organizației dumneavoastră. 
Lucrăm împreună cu clienții noștri pentru a înțelege pe deplin 
nevoile acestora și a furniza un program de formare practic 
ce va oferi rezultate incredibile. 
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și căutarea unui partener strategic.
 

REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
We are dedicated to running a programme of qualiied 
management and leadership courses in association with 
the Chartered Management Institute and a range of training 
courses to meet your professional development requirements.
Our core team is made up of consultants who have a history 
of delivering high quality training programmes. All our 
consultants combine excellent course facilitation skills with 
practical ‘sharp-end’ management experience.

PRODUCTS/SERVICES
Management Focus is a training organisation that offers 
accredited online qualiications from the Chartered 
Management Institute (CMI), which is based on the National 
Qualiication Credit Framework (QCF).
The Institute is the ONLY professional body able to offer 
Chartered Manager status, an independent assessment of 
your ability to make a signiicant impact at work. Many of 
those who have undertaken Chartered Manager have already 
found it to be a stimulus to career progression.
Our range of management training courses and training 
workshops can be tailored to meet your organisation’s 
speciic needs. We work with our clients in order to fully 
understand their needs and to deliver a practical training 
programme that will give incredible results.

OBJECTIVES
To engage with new customers, and to seek a strategic 
partner.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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OPTIMUSIC I-TECH LTD

Guy Sigalov ALCM LLCM

Director General
Chief Executive

Leopold House
57 Lancaster Road
New Barnet
Hertfordshire
EN4 8AS
England

T: +44 (0)208 441 8080
M: +44(0)7973 615493
E: guy@optimusic.com
W: www.optimusic.com

PROFILUL COMPANIEI
De mai mulți ani, inventăm, concepem, dezvoltăm și 
producem tehnologii interactive. Suntem pionieri în fuziunea 
științei cu arta și ne străduim să ne menținem poziția de vârf în 
ceea ce privește tehnologia. 
Avem experți în proiectarea software și hardware, ceea ce 
ne oferă o mare lexibilitate în implementarea noilor idei sau 
realizarea aplicațiilor personalizate. 
Dispunem de o bază internațională de clienți, cu o rețea 
în creștere de distribuitori internaționali. Toate sistemele 
noastre sunt dezvoltate și produse în Regatul Unit și pot să 
ie instalate de contractanți preferați de clienți sau de propria 
noastră echipă tehnică. Furnizăm cursuri de instruire și 
asistență tehnică de la distanță.
 
PRODUSE/SERVICII
Furnizăm tehnologii interactive în domeniul educației, nevoilor 
speciale, petrecerii timpului liber și evenimentelor/vieții de 
noapte. Acestea pot să ie incluse în concepte speciale 
pentru expoziții muzeale, teatre senzoriale imersive, piscine 
interactive și instalații de exterior. 
Cel mai important produs oferit de noi este sistemul de lumini 
interactive OptiBeam care poate să ie furnizat ca instalație 
ixă sau mobilă și care controlează toate evenimentele 
multimedia cunoscute: muzică, sunete, imagini, ilme, iluminat 
și altele - prin interacțiunea cu fascicule colorate de lumină. 
Opti-illusion este sistemul nostru de proiecții interactive. Acest 
produs colorat și magic poate să ie folosit pe pereți și podele 
creând suprafețe reactive. De asemenea, acesta răspunde la 
cel mai mic nivel de mișcare, datorită senzorilor avansați.
Efectele vizuale și audio puternice generate de sistemele 
OptiMusic împreună cu echipamentul senzorial oferă o 
experiență distractivă și educativă tuturor utilizatorilor din 
spațiile noastre imersive. 
Furnizăm, de asemenea, o gamă de produse decorative și de 
senzori cu leduri printre care se numără coloanele de lumină, 
globurile, tunelurile ininite, echipamentele din ibră optică și 
altele.
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și căutarea unui partener strategic.
 
REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
We have been inventing, designing, developing and 
producing interactive technologies for many years. We 
continuously pioneer the fusion of science and art, working to 
maintain our position at the forefront of technology.
We have experts in software and hardware design, which 
allow us great lexibility when implementing new ideas or 
making customised applications.
Our client base is worldwide, via a growing network of 
international distributors. All our systems are developed 
and manufactured in the UK and can be installed by clients’ 
preferred contractors or our own technical team. We supply 
remote technical support and training.

PRODUCTS/SERVICES
We provide interactive technologies for education, special 
needs, the leisure sector and events/nightlife. These can be 
incorporated into special designs for museum’s exhibits, 
immersive sensory theatres, interactive swimming pools and 
outdoor facilities.
At the forefront of our products is the OptiBeam interactive 
light system, which can be supplied as a ixed or mobile 
installation and controls all known multimedia events: 
music, sounds, images, videos, lighting and more – through 
interaction with colourful beams of light.
Opti-illusion is our interactive projection system. This colourful 
and magical product can be used on walls and loors creating 
reactive surfaces. Using advanced sensors it responds to the 
smallest amount of movement.
Powerful visual and audio effects generated by the OptiMusic 
systems combine with traditional sensory equipment to give 
a fun and educational experience for all users within our 
Immersive Spaces.
We also supply a sensory and decorative LED product range 
which includes light columns, globes, ininity tunnels, ibre 
optic harnesses and more.

OBJECTIVES
To engage with new customers, and to seek a strategic 
partner.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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STV INTERNATIONAL LTD

Tracey Howard
Director de Vânzări Pentru Export
Export Sales Executive

The Forge
Little Cressingham
Thetford
IP25 6ND
Norfolk
England

T: +44 (0)1953 881580
M: +44 (0)7739 899966
E: thoward@stvpestcontrol.com
W: www.stvpestcontrol.com

PROFILUL COMPANIEI
STV este principalul furnizor din Regatul Unit al produselor de 
combatere a dăunătorilor pentru utilizare în casă și în grădină 
și în prezent este preferat față de alte mărci istorice de mulți 
dintre cei mai cunoscuți comercianți en detail britanici.
De-a lungul timpului, STV și-a construit o reputație 
remarcabilă privind dezvoltarea noilor produse inovatoare. 
Gamele noastre au mărci diferite, iecare țintind diferite 
probleme speciice legate de dăunători. Astfel, suntem 
singura companie din Regatul Unit care oferă soluții complete 
și accesibile de control al dăunătorilor, precum și garanția 
pentru clienți a unei vieți fără dăunători.
 
PRODUSE/SERVICII
Suntem recunoscuți de specialiștii în domeniu ca lideri în 
acest sector de activitate, având o experiență bogată de 
dezvoltare a produselor noi și inovatoare.
La STV, desfășurăm o cercetare extinsă pentru a înțelege mai 
bine nevoile dumneavoastră, iar noile produse se bazează 
pe testarea în teren de către specialiști în combaterea 
dăunătorilor. 
Rezultatul este că produsele STV oferă soluții rapide și 
eiciente la problemele dumneavoastră cu dăunătorii. Suntem 
atât de siguri de rezultate încât gama noastră Ultra-power 
oferă consumatorilor o garanție menționată pe ambalaj: dacă 
nu sunteți mulțumiți, primiți banii înapoi!
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și căutarea unui partener strategic.
 

REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
STV is the UK’s leading supplier of pest control products for 
home and garden use and is now listed in preference to other 
historical brands by many of Britain’s best-known retailers.
Over the years STV has built an outstanding reputation for 
delivery of innovative new product development. Our ranges 
are distinctly branded, each targeting different and speciic 
pest problems. As such, we are the only UK company that 
delivers a comprehensive, easy-to-shop pest control along 
with a promise to consumers of Pest-Free Living.

PRODUCTS/SERVICES
We are acknowledged by industry professionals to be leaders 
in our ield, with a strong legacy of innovative new product 
development.
At STV we carry out extensive research to better understand 
your needs, and new products are backed up with ield 
testing by pest control professionals.
The result is that STV products deliver fast and effective 
solutions to your pest problems. We’re so sure of the 
results that our Ultra-power range even carries a consumer 
guarantee on-pack: satisfaction or your money back!

OBJECTIVES
To engage with new customers, and to seek a strategic 
partner.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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VELMO INTERNATIONAL (UK) LTD

Sudhir Patel
Director
Director

194 Honeypot Lane
Stanmore
Middlesex
HA7 1EE
England

T: +44 (0)208 2045733
M: +44 (0)7503 473023
E: sudhir@velmouk.com
W: www.velmouk.com

PROFILUL COMPANIEI
Ca irmă globală de achiziționare, Velmo International UK 
reprezintă clienți din diferitele ramuri ale sectorului agricol 
care doresc să achiziționeze de la furnizori din Regatul Unit.
Construim în permanență relații excelente între furnizori 
și clienți datorită capacității noastre de a asigura prețuri 
competitive și unitare susținute de soluții acceptabile și 
controlul calității.

 
PRODUSE/SERVICII
Velmo International (UK) oferă o gamă largă de produse 
pentru sectorul agricol. De asemenea, reprezentăm 
producători din Regatul Unit și o companie de inginerie de 
proiect implicată în proiecte la cheie, precum instalarea 
uscătoarelor de cereale, sisteme de depozitare a cerealelor, 
echipamente de procesare a orezului, treierătoare mobile și 
alte echipamente necesare în agricultură.
Depunem în permanență eforturi pentru a achiziționa produse 
de cea mai înaltă calitate la cel mai scăzut preț posibil și a 
asigura livrarea acestora la timp către clienți.
Printre produsele noastre se numără tractoare, remorci și 
piese de schimb, accesorii agricole, piese de schimb pentru 
echipamentele agricole, nivelatoare de teren, îngrășăminte și 
semințe, insecticide și pesticide.
 
OBIECTIVE
Atragerea noilor clienți și căutarea unui partener strategic.
 

REPREZENTARE
Compania nu este reprezentată pe această piață.

COMPANY PROFILE
As a Global sourcing company, Velmo International UK 
represents clients from diverse range of the agricultural 
industry looking to procure from various UK suppliers.
We are constantly building excellent relationship between 
suppliers and customers, due to our ability to offer competitive 
and consistent pricing backed by acceptable solutions and 
quality control.

PRODUCTS/SERVICES
Velmo International (UK) offers a wide range of products 
across the agriculture sector. We also represent few UK 
manufacturers and project engineering company engaged in 
turn key projects such as installing grain dryers, grain storage 
systems, rice processing equipment, mobile crop threshers 
and many more agricultural related equipment.
We continuously strive to source the highest quality product 
at the lowest possible cost and to ensure on time delivery to 
our customers .
Our products include tractors, trailers and spare parts, 
agricultural implements, agricultural equipment spare parts, 
land scrapers, fertilizers and seeds, insecticide and pesticide.

OBJECTIVES
To engage with new customers, and to seek a strategic 
partner.

REPRESENTATION
The company has no representation in this market.
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
ROMANIA

REȚEAUA ÎNTREPRINDERILOR EUROPENE 
DIN ROMÂNIA

There are 25 Enterprise Europe Network member ofices in 
Romania, and they are grouped into four consortia.

They include chambers of commerce and industry, technology 
centres, universities and development agencies:

Ro-Boost (South-West Romania) – 5 ofices located in Arad, 
Craiova and Timisoara

BISNET-Transylvania (North Romania) – 4 ofices located in 
Alba-Iulia, Sfantu Gheorghe, Brasov and Cluj-Napoca

ERBSN (East Romania) – 5 ofices located in Bacau, Constanta, 
Galati and Iasi

PRO-SME-BISNET (South Romania) – 12 ofices located in 
Bucharest, Loiesti, Calarasi, Pitesti, Targoviste, Slobozia, 
Alexandria and Giurgiu

Există 25 de birouri membre ale Rețelei întreprinderilor europene 
în România, iar acestea sunt grupate în patru consorții.

Acestea includ camerele de comerț și industrie, centrele 
tehnologice, universitățile și agențiile de dezvoltare: 

Ro-Boost (sud-vestul României) - 5 birouri în Arad, Craiova și 
Timișoara

BISNET-Transylvania (nordul României) - 4 birouri în Alba-Iulia, 
Sfântu Gheorghe, Brașov și Cluj-Napoca

ERBSN (estul României) - 5 birouri în Bacău, Constanța, Galați 
și Iași

PRO-SME-BISNET (sudul României) - 12 birouri în București, 
Ploiești, Călărași, Pitești, Târgoviște, Slobozia, Alexandria și 
Giurgiu
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CONTACT US / DATE DE CONTACT

HOTEL CONTACT DETAILS / DETALII CONTACT HOTEL

MARK HOFMAN
Director al Misiunii 
Mission Manager

Rețeaua întreprinderilor europene
Enterprise Europe Network

T: +44 (0)207 089 2332
M: +44 (0)7800 776880
E: mark.h@gle.co.uk

CHRISTIAN ORMINDEAN
Responsabil cu Asistența în România
Supporting Oficer in Romania

Rețeaua întreprinderilor europene
Enterprise Europe Network

T: +40 21 311 1995
M: +40 72 222 2789
E: cristio@imm.ro

FLORIN LIANU
Responsabil cu Asistența în România
Supporting Oficer in Romania

Rețeaua întreprinderilor europene
Enterprise Europe Network

T: +40 213 117 093
M: +40 730 628 319
E: lorin.lianu@aries.ro

BUCHAREST / BUCUREŞTI
Radisson BLU Bucharest Hotel
Calea Victoriei 63-81 Sect 1
București

T: +40 21 31 19 000
E: reservations.bucharest@radissonblu.com

HEAD OFFICE / SEDIUL CENTRAL

Rețeaua întreprinderilor europene 
Enterprise Europe Network
10-12 Queen Elizabeth Street
London, SE1 2JN
England

T: +44 (0)207 403 0300
E: contact@enterprise-europe.co.uk
W: www.enterprise-europe.co.uk




