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Carta serviciilor: Introducere 
 

 CE ESTE  
 

Legea serviciilorarta dei  promovează stabilirea relațiilor dintre CONFEUROPA  SERVICES  și Companiile  
Imprese,Companies,  pe baza unor criterii transparente și  clare. 

Cart  of  Services descrie activitățile de susținere a internaționalizării companiilor prin definirea principiilor 

managementului și plății. 

Cart  of  Services  oferă  tuturorși Impresși o imagine a serviciilor și a costurilor lor. 

Costurile exprimate în cadrulServiciilor  Carta trebuie considerate ca valori de referință medii și nu pot înlocui 

o ofertă specifică care va fi furnizată în momentul solicitării de servicii. 

 

 WHO SUNTEM 

CONFEUROPA Enterprises, a fost fondată în 2006 pentru a oferi antreprenoriatului italian și, în special, 

companiilor, parte a "Sistemului de Întreprinderi Confeuropa" o abordare nouă și transnațională în țările 

europene. 

CONFEUROPA Enterprises pornește de la presupunerea opusă că există multe caracteristici sociale, 

economice, culturale și sistemice care caracterizează aceste realități și le fac interdependente și strâns legate. 

În acest scop, ca urmare a dinamicii asociației de afaceri din țările europene, CONFEUROPA Enterprises se 

propune ca un colector al nevoilor companiilor, care privesc cu interes această zonă geografică. 

CONFEUROPA Enterprises este convinsă că companiile, angajate în consolidarea și calificarea proceselor lor 

de internaționalizare, pot găsi în "Confeuropa Enterprise System" o oportunitate importantă de a-și dezvolta 

activitățile, în special cu scopul de a deschide noi canale comerciale și de a oferi noi puncte de vânzare 

economice pentru Made in Italy, și care tinde să facă cunoscut și să aprecieze un serviciu,un  produs  sau o  

idee. 

 
SERVICII CONFEUROPA 
CE POATE FACE CU EUROPA ÎN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNTREPRINDERI? 
ADICĂ, CE SERVICII POȚI OFERI? 
 

Atât companiile italiene, cât și cele străine utilizează, în general, companiile Confeuropa din străinătate ca un 

canal preferat pentru a obține informații cu privire la oportunitățile de afaceri, în primul rând, în al doilea rând, 

informațiile legate de târguri și evenimente sunt, de asemenea, puternic solicitate. În plus, Confeuropa 

Enterprises oferă rapoarte privind cadrul economic al țării, denumirile de afaceri pentru oportunitățile de afaceri 

și reglementările comerciale și vamale. 

În esență, companiile italiene (dar și cele locale care se uită în mod evident la piața italiană) se așteaptă de la 

Confeuropa Enterprises, că este în primul rând locul unde pot satisface cererea și oferta de afaceri, o adevărată 

"bandă de depășire" pentru a depăși concurența în accesul la oportunitățile din țară. 

Confeuropa Enterprises se răspândește, o percepție puternic legată de companie și de teritoriul în care își are 

reședința.  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(economia)
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 CUM OPERĂM 

 
Pentru a-și juca cel mai bine rolul de theconector între țările europene,  CONFEUROPA SERVICES 

menține contacte instituționale și relații cu principalele instituții, instituții și administrațiiși  italiană și  

europeană,  inclusiv  Ambasadași,  e  Agesși  acreditate pentru promovarea în străinătate și  

internaționalizarea companiilor, și lucrează în strânsă legătură cu rețeaua largă de asociații de  companii, 

camerele de comerț italiene și camerele de comerțitaliene.  Commerce.  uropee.  . 

De-a lungul timpului, au fost încheiate acorduri de colaborare și memorandum de înțelegere cu numeroase 

parteneriate locale de parteneriat  (a se vedea "parteneriat" secțiuneaparteneriatasite-ului. of  . Creșterea 

constantă a fluxului de informații, rezultată din crearea acestei rețele dense de parteneriate, permite 

multiplicarea contactelor și dezvoltarea și diseminarea noilor oportunități economico-comerciale.   

parteneriat 

 

 

 OBIECTIVELE NOASTRE 
 
 

Prezentarea în mediul de afaceri a unei abordări inovatoare a internaționalizării în țările europene, bazată pe 
"Confeuropa Enterprise System" în numele asocierii și participării directe a companiilor, consolidează 
legăturile dintre companiile care operează în diferite țări europene, oferindu-le sprijin și know-how, într-
unmodintegrat șicuprinzător. 
Utilizarea celor mai moderne instrumente pentru promovarea, comunicarea, o organizare dinamică și o rețea 
extinsă de parteneriateși birouri în străinătate, care desfășoară activități deinformare, asistență, consiliere și 
formare pentru întreprinderi,  trebuiesă  fie rezistată. 
 
Ne atingem obiectivele prin următorii pași: 

Asistarea solicitantului  prin servicii gratuite și plătite, de la informații de primă orientare pe piața 

individuală la sprijin specific în organizațiile misiunilor de explorare vizate, la strategiile de poziționare și 

consolidare a companiilor italiene pe piața externă, precum și a celor locale care doresc să colaboreze 

cu IMM-urile italiene. 

Realizarea de evenimente și activități de match-making pentru a oferi companiilor posibilitatea de a 

întâlni omologii străini pentru a trimite propuneri de colaborare productivă, tehnologică și comercială. 

Promovarea și îmbunătățirea excelențeiteritoriului italian, răspândindu-i particularitățile și know-how-ul, 

de asemenea, prin realizarea misiunilor grupurilor de companii, districtelor de producție, în străinătate sau 

misiunii de intrare a companiilor și operatorilor străini direct pe teritoriile în care operează  companiile italiene. 

 

Pentru informații, trebuie doar să faceți clic pe site-ul, https://www.confeuropa.eu/servizi 
 

 

 

Reprezentarea (participarea la evenimente internaționale în numele solicitanților, asistență logistică) și   

promovarea  companiilor în străinătate prin organizarea de evenimente și activități coordonate la nivel național, 

în cadrul cărora companiile își pot prezenta producția și pot întâlni potențiale parteneriate străine. parteneriat 

Desprehttps://www.confeuropa.eu/eventi 

Servicii specifice afacerilor (organizarea de evenimente locale și seminarii de informare privind problemele 

comunității și  furnizarea de servicii de)afaceri).   

Pentru a asigura servicii de calitate, ne angajăm să asigurăm: 
 
 

https://www.confeuropa.eu/servizi
https://www.confeuropa.eu/eventi
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 PRINCIPIILE NOASTRE 
➢ Profesionalism 

➢ Curtoazie 

➢ Confidenţialitatea 

Furnizarea serviciilor noastre se bazează pe: 

➢ satisfacerea cererilor   

➢ transparența  procedurilor 

➢ rapiditatea intervenției   

 

 

 STANDAR DE CALITATE A SERVICIILOR 

Pentru a asigura și implementa performanța serviciilor individuale și pentru a ajuta mai bine 

companiile,  CONFEUROPA SERVICES efectuează monitorizarea continuă a aceluiași serviciu și a 

unui serviciu de satisfacție a clienților, care este însoțit, în principiul atenției maxime față 

deCompanii,de un sistem de gestionare a reclamațiilor. customer satisfaction 

 

 NOTĂ 
 

✓ Costurile exprimate trebuie considerate valori de referință medii care nu pot înlocui o anumită 

ofertă care va fi furnizată în momentul solicitării serviciului. 

✓ La formula ofertei, se furnizează indicații privind orice taxe de statutole aplicabile costurilor 

exprimate. 

✓ serviciile sunt furnizate numai prin acceptarea ofertei și plata avansului relevant, în 

cazul în care este furnizat. 

✓ Trebuie remarcat faptul că orice servicii care nu sunt incluseîn acest  serviciu pot fi solicitate 

în continuare  de la CONFEUROPA SERVICES,  care va evalua fezabilitatea și condițiile 

sale. 

✓ De asemenea, se observă că timpul pentru punerea în aplicare a serviciului depinde de 

complexitatea informațiilor solicitate și va fi stabilit pentru fiecare cerere primită la  

CONFEUROPA  SERVICES și în spatele depunerii formularelor implicite. . 

✓ Preţurile 

✓ Informațiile de primă clasă și serviciile online sunt gratuite. 

✓ Serviciile personalizate și specializate sunt plătite. 

✓ Cardul serviciilor noastre cu tarifele relevante, cu reducerile aplicabile, poate fi consultat  

✓ pe site-ul https://www.confeuropa.eu/servizithe  Confeuropa  https://www.confeuropa.eu/servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.confeuropa.eu/servizi
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TIPUL DE SERVICII 

 

Prin urmare, dacă dorim să rezumăm în macrocategorii serviciile oferite de Confeuropa Business  Services  le-

am putea rezuma după urmează: 

 
1. SERVICII DE INFORMARE 

1.Prima orientare spre piață în care  CONFEUROPA SERVICES are reprezentanțe   

- studii de piață ale țării/sectorului de mercato 

- dosare de informații de reglementare (taxe vamale, fiscale, stimulente)  

- informații despre  târguri    și  evenimente 

- instrumente financiare pentru internaționalizare 

- rapoarte de la profesioniști locali 

(1a) eSeminar informativ/country  preentatiipe 

• Serviciile de mai sus sunt gratuite pentru membrii asociați 
 

2. Evenimente și  forumuri, târguri, mass-media și comunicare 
 

2.a  Evenimente și forumuri 

- cină festivă, evenimente de networking 

-  comunicare autonomă, evenimente promoționale și corporative 

 

2.b Târguri, Selecție parteneriat s 

• Participarea/reprezentarea companiilor italiene la  

participarea/reprezentarea companiilor străine la târgurile italiene 

• identificarea și selectarea ofparteneriatelor/omologilor (importatori, distribuitori, 

furnizori strategici și parteneriate de parteneriat)   

• organizarea misiunii de intrare-ieșire: ateliere de lucru cu B2B 

 

2.c Comunicare 

- campanii media (companii de lansare, produse) 

- pressconferences,  relații cu  mass-media 

- Reclame 
 

3. Servicii de consiliere și asistență de specialitate 

- asistență administrativă,  impozit 

- Consilier financiar 

- Planificarea afacerii(Planuri de fezabilitate economico-financiară) 

- Diligența financiară 

- servicii de consiliereși formare în domeniul prevenirii, sănătății și securității locului de muncă. 

- Certificări de calitate 
- stabilirea instrumentelor de decontare (reprezentanțe, birouri de proiect, sucursale și filiale de 

proprietate),domiciție (fiscală  și/sau poștală),birouri virtuale 

- traducere și  interpretare 

- cameră visura 

- Convenții/ rezervări hoteliere,  închirieri auto   

 
4. SERVICII DE FORMARE 

- Cursuri de limba italiană -engleză  pentru operatori 

- curs și certificare EIPASS 

- cursuri (prim ajutor, stingerea incendiilor, cursuri pentru lucrători)  

- cursuri de degustare uleiuri, vinuri  

- scoala de gatit 
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Servicii de afaceri efectuate de Confeuropa Enterprises 

În Italia și în reprezentanțele europene. 
 

INDEX SERVICIU Rata 
membrilor 

Rata non-
membrilor 

 

  

   

1.Servicii de informare 

Numele companiilor Gratuit Gratuit 

Informarea companiilor cu privire la normele 
fiscale și juridice, reglementările și regimurile 
vamale 

Gratuit 
dumneavoastră 
de prevenire 

Raportarea oportunităților de afaceri Gratuit 
dumneavoastră 
de prevenire 

Despre târguri și evenimente din Europa  și 
Italia 

Gratuit Gratuit 

Instrumente financiare pentru internaționalizare  Gratuit Gratuit 

Raportarea profesioniștilor locali (avocați, 
consultanți, notari, web designeri etc.) 

Gratuit Gratuit 

 
 

2- Târguri,  evenimente, comunicare 

Organizarea de evenimente sociale de marcă                                                                      
dumneavoastră 
de prevenire       

dumneavoastră 
de prevenire 

Evenimente promoționale autonome                                                              
dumneavoastră 
de prevenire       

dumneavoastră 
de prevenire 

Campanii media (companii de lansare, produse)    
dumneavoastră 
de prevenire 

dumneavoastră 
de prevenire 

organizarea misiunii ........ întâlniri de 
intrare/ieșire și B2B                                                                  

dumneavoastră 
de prevenire 

dumneavoastră 
de prevenire 

Participarea/reprezentarea companiilor italiene la 
târguri 
 

dumneavoastră 
de prevenire 

dumneavoastră 
de prevenire 

Identificarea și selectarea 
parteneriatelor/omologilor(importatori, 
distribuitori, furnizori și parteneriate strategice)  
parteneriat  

dumneavoastră 
de prevenire dumneavoastră 

de prevenire 

Campanii media (companii de lansare, produse) 
 

dumneavoastră 
de prevenire 

dumneavoastră 
de prevenire 
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3.Servicii de suport 

"Constituția companiei" S cont  10% 1.300 € 

consultanță fiscală, consultanță juridică 
dumneavoastră 
de prevenire 

dumneavoastră 
de prevenire 

Sprijin pentru achiziții publice/ Sprijin din partea 
fondurilor europene 

dumneavoastră 
de prevenire 

privind 
prevenirea 
e taxa de succes 

Căutare nume expert din baze de date S cont  10% 

60.00 x 10 
nume. 
€100.00 x30 
nume. 

Activități de corespondență (până la 20 de nume) S cont  10% €4.00 x nume.. 

Activitate de corespondență țintită (marketing 
direct) 

S cont  10% '50'6 x nume 

Profiluri de companie și Visure Camerali 
20%-30%-50% 
reducere 

trei zile 16 la 
două zile 32 la o 
zi 48 

Înregistrarea companiei și a reprezentanței 
20%-30%-50% 
reducere 

600,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3a.Alte servicii i 

Debit direct 
20%-30%-50% 
reducere 

120.00 USD/lună 

Traduceri 
Reducere 
20%-30%-50% 

10 € / pagină 

Interpretarea 
20%-30%-50% 
reducere 

70.00 usd/zi 

Notar la fața locului la cost 
dumneavoastră 
de prevenire 

Web designer la cost 
dumneavoastră 
de prevenire 

Căutare și selecție calificată la cost 
dumneavoastră 
de prevenire 

Întâlnire 
20%-30%-50% 
reducere 

50.00 USD/oră 

Centru de afaceri utilizând mesageria vocală 
20%-30%-50% 
reducere 

60.00 usd/oră 

Publicitate a instrumentelor de cameră 
dumneavoastr
ă de prevenire 

dumneavoastră 
de prevenire 
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4. Servicii  de formare 

Limbi vorbitoare de limba engleză pentru 
operatori 

dumneavoastră 
de prevenire 

Începând de la 
450.00 euro 

Cursuri deprim ajutor, incendiu, cursuri pentru 
Lucrătorilor                                                                 

prppreventive 
dvs. 

dumneavoastră 
de prevenire 

Curs ȘI certificare EIPASS 
dumneavoastră 
de prevenire 

dumneavoastră 
de prevenire 

Cursuri de degustare a uleiurilor, vinurilor 
prppreventive 
dvs. 

dumneavoastră 
de prevenire 

Scoala de gatit 
dumneavoastră 
de prevenire 

dumneavoastră 
de prevenire 

 

 
Procentul dereducere: 
Membrul ordinar are dreptul la o reducere de 20%. 
Membrul suporter are dreptul la o reducere de 30%. 
Membrul  parteneriatului suporter are dreptul la o reducere de 50%. 
 

Timpii de livrare a serviciilor 

• Servicii de informare 

Feedback-ul cererii în termen de 3 zile de la solicitare 

"Trimiterea ofertei către solicitant  în termen de 5 zile de la locul de muncă de la primul feedback 

Serviciul este plătit solicitantului  în termen de 10 zile de la oferta de ofertă și plata serviciului. 

cont în bancă cu o copie de transfer făcută pentru a fi trimis prin e-mail. 
Metoda de plată :50% la acceptarea soldului ofertei la 5 zile de la emiterea facturii 
 

• Expozitii, evenimente 
Feedback-ul cererii în termen de 3 zile de la solicitare 

"Trimiterea ofertei către solicitant  în termen de 5 zile de la locul de muncă de la primul feedback 

Serviciul este plătit solicitantului  pe baza datei de începere a târgului și/sau a evenimentului 
Metoda de plată :50% la acceptarea soldului ofertei la 5 zile de la emiterea facturii 

• Organizarea misiunii 

Răspunsul cererii în termen de 3 zile de la solicitare 

Trimitețioferta solicitantului  Requester în termen de 5 zile de la primul feedback. 

Serviciul va fi livrat solicitantului  în termen de 20 de zile de la acceptarea ofertei și, în orice caz, data definită 

pentru eveniment 
Metoda de plată :50% la acceptarea soldului ofertei la 5 zile de la emiterea facturii 

• Pentru mass-media și publicitate - avans de 100 .% la acceptarea de citat 

• Servicii de traducere  

Feedback-ul cererii în termen de 3 zile de la solicitare 

"Trimiterea ofertei către solicitant  în termen de 2 zile de la locul de muncă de la primul feedback 

"livrarea serviciului solicitantului  în termen de 3 până la 5 zile de la acceptarea ofertei pentru traduceri de până 

la 10 pagini 
Metoda de plată :50% la acceptarea soldului ofertei la 5 zile de la emiterea facturii 

• Servicii de consultanta 

Feedback-ul cererii în termen de 3 zile de la solicitare 

iI solicitant ului citat în termen de 5 zile de la primul feedback 

Serviciul este livrat solicitantului   în termen de 7 zile de la acceptarea ofertei 

Metoda de plată :50% la acceptarea soldului ofertei la 5 zile de la emiterea facturii 

• Servicii de instruire 
Feedback-ul cererii în termen de 3 zile de la solicitare 

Trimitereaofertei către  solicitant  în termen de 2 zile de la locul de muncă de la primul feedback 
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Serviciul este livrat solicitantului   în termen de 10 zile de la acceptarea ofertei sau a 

cu toate acestea, la data definită pentru începerea cursului. 
Metoda de plată :50% la acceptarea soldului ofertei la 5 zile de la emiterea facturii 

 
 
Descrierea BUSINESS SERVICES 
 

1.Servicii de informare 
 

Informarea companiilor cu privire la normele fiscale și juridice, reglementările și regimurile vamale 
Prima orientare: oferirea de informații de bază despre țară pentru o primă evaluare a tendințelor pieței,a oportunitățilorși a 
rischi.  

Raportarea oportunităților de afaceri 
Buletine specifice privind sectoarele șioportunitățile din țară: un serviciu periodic de informare cu accent pe problemele 

evoluției sistemelor, achizițiilor publice,àoportunitățilorcomerciale  șiindustriale. in  

Instrumente financiare pentru internaționalizare  

Profiluri de companie și Visure Camerali 

Raportarea profesioniștilor locali (avocați, consultanți, notari, web designeri etc.)  
 

2.Servicii de  evenimente,târguri,mi-anifetări  în Europa și Italia 

Organizarea de evenimente sociale marca confeuropa SERVICES destinate atat companiilor, cat si entitatilor 
institutionale in vederea promovarii retelelor pentru dezvoltarea de noi contacte de afaceri si/sau cresterea bazei de 
membri. 
Abilitatea de a plasa evenimentul în cadrul unor evenimente mai mari sau în anumite perioade ale anului  
(sărbători italiene sau locale. 
Conținutul serviciului (cu excepția mai multor acorduri cu solicitant)) 

o Definirea conținutului cu solicitantului 

o Preluarea persoanelor de contact cu difuzorul de evenimente 

o Managementul rapoartelor de presă 

o Servicii de PR și comunicare (serviciu de marketing/campanie publicitară directă etc.) 

o Gestionarea invitațiilor pentru invitații pentru oaspeți (trimitere prin corespondență) 

o Organizarea și coordonarea evenimentului social 

o Secretariatul tehnic și/sau operațional 

o Organizare logistică (închiriere locație, servicii tehnice, servicii de hostess și servicii de interpretare, catering) 

o Urmăriți evenimentul (predispoziția raportului post-eveniment, traducerea raportului în limba locală) 

Evenimente independente 
organizarea de evenimente promoționale autonome pentru promovarea unui sector/produs/teritoriu, 

o Definirea conținutului cu solicitantului 

o Definirea tipului de eveniment (expunere, sală de spectacol, degustare etc.) 

o Selecție invitată 

o Servicii de PR și gestionarea rapoartelor de presă (serviciu de marketing/campanie publicitară directă etc.) 

o Organizare logistică (loc de închiriere, servicii tehnice, servicii de hostess și servicii de interpretare, catering) 

o Sprijin pentru posibilele trimiteri și defrișări ale bunurilor din expoziție/degustare 

o Urmăriți evenimentul (predispoziția raportului post-eveniment, traducerea raportului în limba locală) 

Campanii media (companii de lansare, produse) 
definirea campaniilor media pentru a promova prezența unei companii – produsă în țară 
conținutul serviciului (cu excepția mai multor acorduri cu solicitantul)) 

o Definirea conținutului cu solicitantului 

o Identificarea celor mai potrivite organisme de presă și mass-media pentru tipul de comunicare și de tipul 
solicitantului 

o Definirea unei strategii de comunicare (ore, moduri, instrumente) 

o Implementarea strategiei de comunicare (achiziționarea de spații pentru ziare tipărite și web și spații radio, 
conferință de presă a organizației) 

o Serviciul de presă 
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Participarea/reprezentarea companiilor italiene la târguri străine sau la societățile de participare/reprezentare 
târguri străine de cele italiene 
organizarea, pentru companii individuale sau colective de companii italiene sau străine, de participare la evenimente 
Târguri de comerț italian și exterior. Prezența într-un târg cu un stand colectiv care reprezintă companiile italiene sau locale 
conținutul serviciului (cu excepția mai multor acorduri cu solicitantul)) 

o Identificarea târgului cu solicitantul și definirea modului de participare (prezența unui singur stand, a agendei 
colective a standului sau a organizației B2B) 

o "Contactul cu târgurile comerciale și definiția participării 

o Servicii de suport pentru standuri de inchiriat si inmatriculare, trimiterea si curatarea bunurilor din expozitie, 
organizarea intalnirilor B2B,inregistrarea in catalog, realizarea materialelor promotionale, suport interpret 

o Sprijin operațional pentru organizarea misiunilor de intrare-ieșire (bilete de avion, transport, cazare) 

o continuă 

Identificarea și selectarea partenerilor/omologilor (importatori, distribuitori, furnizori și parteneriate strategice) 
scouting de parteneriat de parteneriate de afaceri potențiale și parteneriate strategice  pentru dezvoltarea 
investițiilor, JV 

Lista reventive ( 10-12 companii) 

• Analizarea cererii și a datelor furnizate 

• Consultați bazele de date cele mai potrivite pentru identificarea operatorilor  

din categoria de produse necesară 

• Găsirea unei ținte ținte de persoane de contact 

• Stocarea/imprimarea datelor de afaceri 

• Transmiterea datelor așa a fost aleasă 

• contactul cu omologii și organizarea reuniunilor de pe ordinea de zi (la cerere) 
 
Descrierea firmei include următoarele date: Numele companiei, Adresa completă, Numărul de telefon și fax, Adresa de e-
mail dacă există, Site-ul web dacă există. 

Consultarea bazelor de date se face pe baza datelor, în cazul în care este necesară clarificarea, vom contacta, desigur, 
solicitantul.. 

Pentru unele categorii de produse, disponibilitatea datelor poate fi mai mică decât valorile din descrierea serviciului. Cu 
toate acestea, listele care conțin un număr mic de companii sunt cele mai axate pe cercetare. 

Parteneriate ricerca 
"Analiza profilului companiei și documentația furnizată de solicitant 
"Asamblarea documentației companiei și/sau a materialelor publicitare și traducerea în limba locală (gratuit până la 
maximum 2 pagini – 3.600 bătăi) 

 

Conferinte de presa, relatii cu mass-media 
organizarea conferințelor de presă și a managementului relațiilor cu mass-media în vederea promovării prezenței unei 
companii sau 

să dezvăluie activitățile și interesele de investiții din țară 
conținutul serviciului (cu excepția mai multor acorduri cu solicitantul)) 

o Definirea conținutului cu solicitantului 

o Identificarea celor mai potrivite organisme de presă și mass-media pentru tipul de comunicare și de tipul 
solicitantului 

o Definirea unei strategii de comunicare (ore, moduri, instrumente) 

o Organizarea conferinței de presă (descoperire, invitație și contact cu jurnaliști, mass-media) 

o Organizare logistică (închiriere locație, servicii tehnice, servicii de hostess și servicii de interpretare, catering) 

o Serviciul de presă 

Reclame în reviste și medii electronice 
publicarea materialelor promoționale-publicitare în reviste și mijloace de informare în masă electronice 
conținutul serviciului (cu excepția mai multor acorduri cu solicitantul)) 

o Definirea conținutului cu solicitantului 

o Identificarea celor mai potrivite organisme de presă și mass-media pentru tipul de comunicare și de tipul 
solicitantului 

o Definirea mesajului promoțional-publicitar, de asemenea, având în vedere publicul țintă cultural și local 
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3.Servicii de sprijin, consiliere de specialitate, alte activități 

-Raportarea profesioniștilor locali  (avocați, consultanți, notari, web designeri etc.) 
-Asistenta contabila in limba italiana / Asistenta juridica in limba italiana: de asemenea, prin sprijinul profesionistilor 
calificati din reteaua sa de asociatii sau cu propriile sale interne, asociatiile din Federatie ofera un consultanta fiscala,  juridica  
de o calitate excelenta, cu valoarea adaugata a mijloacelor comune. 

-Constituția companiei": prin susținerea profesioniștilor calificați din rețeaua sa de membri sau cu propriile birouri interne 
dedicate, asociația urmărește compania în crearea companiilor la registrele locale.  

Informarea și sprijinul Fondului European:De asemenea, prin sprijinul profesioniștilor calificați din rețeaua de asociații, asociația 
oferă sprijin concret în identificarea și participarea la licitațiile și finanțarea naționale și europene 

Căutare de proprietăți și selecție personală calificată 
cu privire la indicațiile precise ale contractantului și în urma unei dezvoltări comune de către client și asociație, 
bestopportunitiessunt identificate în ceea ce privește locațiile de producție și resurse umane.  

Domiciliația sau primul secretariat: în stadiile incipiente de abordare a pieței, compania poate beneficia de domiciliație și de 
serviciul de bază al secretariatului la sediul asociației 
Aripa Smeeting,, 
Centru de afaceri utilizând mesageria vocală  

Interpretare/ Traduceri: antreprenorul are la dispozitie, la tarife reduse, o retea de interpreti calificati si traducători certificati de 
asociatie 

Acorduri/rezervari hoteliere, inchirieri auto: servicii de rezervari cu reducere efectuate in conformitate cu parteneriatele cu 
cei mai buni operatori nationali din thesector. Acoperirea capitalei și a principalelor orașe ale țării. 

 

4. Servicii de formare 

Cursuri de limba italiana-engleza pentru operatori 

Curs și certificareși brevet european 

cursuri (prim ajutor, stingerea incendiilor, cursuri pentru lucrători) 

cursuri de degustare uleiuri, vinuri 

Cursuri de școală de gătit 

 
 

 
 
 

 


