Despre noi
Confeuropa Imprese a fost creată în 2006, pentru a consolida
activitățile și de a reprezenta interesele economice ale
întreprinderilor.
Confeurop Imprese, reprezintă nevoile și capacitățile companiilor
asociate printr-o asistență specifică atât din punct de vedere
organizativ cat și in ceea ce priveste domeniul de proiectare.
Funcția de reprezentare și lobby instituțional este pusa in
valoare printr-o continua căutare de colaborări cu entități
publice și private și printr-o intensa actiune de comunicare cu
presa italian, instituții și întreprinderi.
Confeuropa Imprese defasoara o constantă actiune avand ca
directie strategica activitățile desfășurate de societățile italiene în
străinătate în sprijinul internaționalizarii IMM-urilor și a
promvarii Made in Italia si a Sistemului italian.
În Confeuropa Imprese sunt înregistrate unele dintre cele mai
importante companii prezente in Italia și din străinătate,
asociații mixte sau cu capital integral italian.

Servicii
Serviciile oferite de Confeuropa Imprese pentru IMM-uri sunt:
• căutare de parteneri de afaceri
• informații despre oportunitățile de afaceri
• informatii macro-economice despre economia țării
• informații cu privire la legislația locală
• indicarea de profesioniști și consultanți pentru a sprijini
compania în țară
• cereri pentru credite și posibilitatea de a obtine facilitati in
domeniu.

Activitati
Confeuropa Imprese are ca scop dezvoltarea din punct de vedere
organizativ al modelului de retea al internazionalizarii, care in mod
constant este promovat prin urmatoare actiuni :
• Activitati de asistenta si sprijin ale companiilor;
• Activități de promovare, informare și Comunicare
• Acțiuni de dezvoltare a proiectului de rețea.

Romania
Calea Victoriei Str. n. 21 District 3 030024 BUCURESTI
T: +40 31 0802065 F: +40 +40 31 0802065
CCIPH - Cuza Voda Str. n. 8 00010 PLOIESTI
T: +40 31 0802066 F: +40 31 0802066
Granicerului Str. n. 8, 90004, CONSTANTA
T: +40 31 0802067 F: +40 31 0802067
Italy
G. R. Bencivenga Str. n. 70 00141 ROMA
Taxă 800 193 766
Scala Greca Str. n. 371/B 96100 SIRACUSA
T: +39 0931 751006 F: +39 0931 751006
Sucursale și întreprinderi asociate Birouri:
Abu Dhabi - Beijing – Bruxelles - Cairo –Chisinau - Dubai - Londra - Madrid
Milan - Mumbai – Mosca - New York - Skopje - Sofia –Stockholm - Tirana
office@confeuropa.eu

www.confeuropa.eu

