BUSINESS
Confeuropa dezvoltă o constantă acţiune de Business Development şi de
adresare strategică pentru activităţile efectuate de companiile asociate, în
susţinerea internaţionalizării.
MEMBRII CONFEUROPA
În Confeuropa, aderă unele dintre cele mai importante companii din Italia şi din
alte ţări, societăţi mixte sau cu capital complet italienesc.
GRUP
Confeuropa reprezintă exigenţele şi potenţialităţile companiilor asociate printr-o
asistenţă specifică, atât pe partea de organizare cât şi pe cea de dezvoltare a
proiectelor.
Funcţia de reprezentare e valorificată de căutarea continuă de colaborări cu
instituţii publice şi private precum şi de intensa acţiune de comunicare prin
intermediul mass media, instituţii şi companii internaţionale.
INSTITUŢII
O echipă de experţi în sector garantează pentru companiile asociate
informaţiile indispensabile pentru:
• Aplicarea legislaţiei din sector
• Crearea oportunităţilor de colaborare sau pentru decentralizarea productivă
• Exploatarea oportunităţilor de finanţare cu fonduri publice
• Aplicarea cercetării universitare în sectorul industriei
• Exploatarea oportunităţilor de internaţionalizare
• Crearea modelelor de structuri organizatorice pentru companii
• Obţinerea de permise şi autorizaţii ce fac referire la activităţile de producţie
• Favorizarea dezvoltării durabile pentru inteprinderi.
office@confeuropa.com
www.confeuropa.com

OBIECTIVE
1. Confeuropa se axează pe dezvoltarea organizativă a modelului de reţea de
Internaţionalizare,

care

promovează

în

mod

constant

prin

intermediul

următoarelor activităţi:
o Asistenţă şi suport pentru companii
o Promovare, informare şi comunicare
o Acţiuni de dezvoltare a proiectului de reţea de Internaţionalizare.
2. Confeuropa, şi-a stabilit următoarele scopuri:
o Sprijinirea şi răspândirea unui nou model de internaţionalizare împreună cu
instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu organizaţiile de antreprenoriat
o Promovarea şi intensificarea schimburilor comerciale între Italia şi alte ţări
o Crearea unei reţele de business şi a unui raport de schimburi intense între
diferite ţări
o Furnizarea de informaţii corecte şi prompte
o Crearea de acorduri de colaborare între asociaţi
o Augmentarea numărului de asociaţi
o Susţinerea conceptului de competitivitate
o Demonstrarea faptului că „sistemul de corporaţie” este mai mult decât o
etichetă.
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