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OPORTUNITĂȚI DE AFACERI CU ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE
Națiunile Unite cheltuie în prezent în jur de 17 miliarde de dolari anual pe bunuri și servicii dedicate proiectelor sale 
globale de menținere a păcii, cu scop umanitar și pentru dezvoltare. Agențiile ONU pot oferi oportunități interesante 
de afaceri companiilor internaționale ale căror produse și servicii fac obiectul cerințelor acestora.

Primul Seminar Internațional pentru Achiziții ONU, organizat de entități guvernamentale germane în parteneriat cu 
entități europene va avea loc în perioada 15 -16 noiembrie 2016 la World Conference Center BONN.
Scopul acestui nou proiect este acela de a oferi potențialilor furnizori internaționali o imagine detaliată a diverselor 
aspecte din viitoarea lor relație de afaceri cu Sistemul de achiziții al ONU.

SEMINARUL INTERNAȚIONAL PENTRU ACHIZIȚII ONU - BONN, Germania 

România se numără deja printre țările furnizoare ale ONU, fiind însa una dintre țările lumii cu cele mai mici cifre de 
afaceri realizate cu ONU, mult sub potențialul ei, indiferent de domeniu sau sector industrial. Entitățile ONU, prin 
sistemele de achiziții la nivel global, reprezintă în sine o piață de desfacere internațională - predictibilă, transparentă, 
sigură, cu bugete în creștere. 
A vinde către ONU înseamnă: 

· o confirmare a calității și competitivității produselor sau serviciilor companiei dumneavoastră
· o recunoaștere imediată a capacităților companiei dumneavoastră de a opera la nivel global 
· participarea la efortul și misiunea globală a ONU. 

O afacere cu ONU vă aduce nu doar profit, ci și prestigiu, oferindu-vă avantajul major de a adauga pe cartea 
dumneavoastră de vizită mențiunea : “Furnizor oficial al ONU”.

DE CE SĂ PARTICIP LA SEMINARUL INTERNAȚIONAL PENTRU ACHIZIȚII ONU?

INTREVO Development este partenerul exclusiv pentru România al Seminarului internațional pentru achiziții ONU 
2016 - Bonn, Germania, primul eveniment de acest fel din Uniunea Europeană. Numărul participanților la seminar 
este limitat, iar interesul companiilor europene pentru oportunitățile de afaceri cu ONU este ridicat. 

 
Pentru preînscrieri și pentru a primi invitația oficială a evenimentului, contactați 

INTREVO Development SRL®
Calea Floreasca 169 A, Bldg A, 4th floor                          
014472 Bucharest - sector 1, Romania
office@intrevo.ro

 

 

www.intrevo.ro

 

INTREVO Development este o companie de consultanța ce recomandă Expansiunea internațională ca Strategie de 
creștere a afacerilor și sprijină dezvoltarea companiilor românești pe piețe externe.

CUM PARTICIP LA SEMINARUL INTERNAȚIONAL PENTRU ACHIZIȚII ONU? 
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