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Întâlniri de afaceri:  
ROMȂNIA – BUCUREŞTI, SALA FORTUNA - HOTEL INTERCONTINENTAL 
(BULEVARDUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 4) 
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EXPERITIZA FRANCEZĂ ÎN SECTORUL AGRICOL 
 

SECTORUL ZOOTEHNIC: 

 

      

        
      www.ardes-france.com       

 
ARDES concepe, dezvoltă şi vinde soluţii de identificare a animalelor şi oferă o bază 
materială necesară pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul 
sanitar-veterinar. 
Grupul oferă o gamă largă de mijloace de identificare a animalelor pentru bovine, ovine, 
caprine, porcine şi aplicatoare/ dozatoare tratamente. 
ARDES implică tehnici avansate, precum imprimarea cu laser etc. și se bazează pe o 
rețea internațională de parteneriate cu comercianții cu amănuntul construită cu mai 
mult de 25 de ani în urmă. 
Astăzi, ARDES este prezentă în peste 80 de țări. 

 

 

   
         www.michel-nutrition.fr 
 
 

 
GRUPUL MICHEL/ iNFeed 
Groupe Michel este prima rețea privată franceză de nutriție și organizare a producției. 
Infeed este o companie creată în 2014, având misiunea de a furniza know-how-ul 
Grupului Michel în domeniile : nutriție și producție. 
 

 
         www.norfeed.net  
 

NOR-FEED dezvoltă și vinde aditivi și ingrediente naturale, în special botanice.  
NOR-FEED propune soluții inovatoare în producția animală, dar și în sporturile cu 
animale. 
NOR-FEED se află în topul producătorilor francezi de plante medicinale. 
Nor-Feed folosește elemente botanice inovatoare și extracte naturale din plante pentru 
a satisface nevoile industriei producerii hranei pentru animale, în domeniul sănătății și 
bunăstării animalelor. 
 

  

     
 
 
    www.tuffigorapidex.com 

TUFFIGO RAPIDEX 
Tuffigo Rapidex este un important furnizor de echipamente pentru sistemele de 
ventilație, echipamente pentru hrănirea animalelor și pentru construcţiile zootehnice 
de reproducere a animalelor. Tuffigo Rapidex este una dintre singurele companii care 
oferă o soluție completă de ventilație pentru construcţiile zootehnice de reproducere a 
animalelor și a sistemelor de hrană pentru animale. 
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SECTORUL VEGETAL :  
 
 

         
            www.olmix.com 

OLMIX GROUP este un pionier în dezvoltarea soluțiilor inovatoare bazate pe alge. În 20 
de ani, datorită ALGAE, Olmix a evoluat întrun grup global, axat pe inovare, având mai 
multe domenii de activitate, după cum urmează: Ingrediente de înaltă calitate pentru 
îngrijirea plantelor, animalelor și a oamenilor / Mediu înconjurător / Industrie. 
Melspring dezvoltă concepte ecologice durabile pentru culturi de câmp, culturi de 
legume, vii și gazon, terenuri de sport, amenajarea grădinilor, care sporesc rezistența 
plantelor la factorii de stres biotic pentru a crește randamentul și calitatea culturilor, 
reducând în același timp utilizarea pesticidelor. 
Produsele din gama Plant Care au performanțe agronomice și financiare excelente în 
sectoarele : gazonare, horticol și agricol. 

 

 
 
 

ECHIPAMENTUL AGRICOL :  
 
      

     
 
        
             www.noremat.fr 

NOREMAT 
Compania  NOREMAT, în proprietate familială, proiectează și oferă soluții pentru 
întreținerea suprafețelor căilor rutiere și întreținerea peisagistica a spatiilor verzi. 
Misiunea companiei este scrisă în numele său: "Nouvelle Rentabilité du Materiel" (Noua 
rentabilitate a materialului). 
În 1981, Jacques Bachmann a înființat compania NOREMAN ca răspuns la nevoile de 
întreținere, de a găsi profesioniști locali, de a asigura servicii de calitate și de a 
furnizarea rapid piese de schimb. 
Astăzi, NOREMAT colaborează îndeaproape cu profesioniști implicați întro abordare mai 
ecologică în ceea ce privește întreținerea drumurilor și reciclarea „verde" a deșeurilor. 

 

 

       
 
         www.sodijantes.com 
 

SODIJANTES INDUSTRIE  
Lider în acest sector de peste 15 ani, Sodijantes Industry este specializat în producția 
jantelor agricole, a roților înguste, a roților speciale, a roților pentru aplicații on-road și 
off-road și în modificarea roților. 

 

 

    
       www.technogenia.com  

TECHNOGENIA 
De la înființarea sa în 1979, domeniile majore de activitate ale firmei Technogenia sunt: 
foraj petrolier, industria siderurgică, dragare, minerit, industria ceramicii, instalații de 
aluminiu, turnătorii, tratarea și reciclarea deșeurilor, industria cimentului, industria 
hârtiei și tuneluri. Ea a fost specializată încă de la început în producția de protecții 
împotriva uzurii la nivel înalt, producând carbură de tungsten. 
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