
 

                  
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ 
Data: 28 iunie 2006 
Persoană de contact: Cristina Faur 
 

Ref: Misiune de afaceri în Canelli (Italia), capitala mondială a vinului 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest organizează, în perioada 21-25 
septembrie 2006, în Canelli, Italia, o vizită internaţională pentru IMM-urile din 
Regiunea Vest. Pe parcursul acesteia, ADR Vest va aranja întâlniri bi-laterale pentru 
fiecare firmă participantă cu clienţi din Uniunea Europeană.  
 
Scopul acestui eveniment este crearea unei oportunităţi pentru firmele din Regiunea 
Vest care corespund sectorului viniviticol de a întâlni firme şi expozanţi din mai 
multe ţări europene care participă la târgul de afaceri de la Canelli şi de a-şi găsi 
astfel parteneri internaţionali. Sunt invitate firme cu următoarele domenii de 
activitate: 

- Industria echipamentelor de procesare a mâncării, în particular industria 
fabricării vinului (inclusiv tot ce are legatură cu aceasta: viticultură, 
vinificaţie, fabricarea echipamentelor de procesare a vinului, fabrici de plută); 

- Sectorul fabricării ambalajelor (inclusiv tot ce ţine de design-ul şi fabricarea 
celor mai avansate echipamente pentru îmbuteliere, etichetare, sigilare şi 
împachetare a produselor). 

 
Acest târg de afaceri este organizat de către Agenţia de Dezvoltare a Teritorului 
Langhe Monferrato Roero şi reprezintă o oportunitate extraordinară de a întâlni 
firme şi expozanţi din mai multe ţări europene. Mai multe informaţii legate de 
renumita regiune viticolă a districtului Canelli şi Santo Stefano Belbo se pot găsi la 
adresa: www.comune.canelli.at.it. 
 
Firmele interesate sunt rugate să ne contacteze până cel târziu 5 iulie 2006, la sediul 
ADR Vest, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, sau la tel./fax: 0256 491923, 491981. 
Persoane de contact: Claudia Niţoi, Consultant Proiecte Regionale, şi Sînziana 
Popescu, Consultant Investiţii. 
 
Aceste vizite sunt organizate prin intermediul proiectului “Fit for Europe”1 care este 
cofinanţat de Comisia Europeană şi coordonat de EURADA (Asociaţia Europeană a 
Agenţiilor de Dezvoltare).  
 

                                                 
1Acest document a fost produs cu asistenta financiara a Uniunii Europene. Asistenta financiara este oferita in cadrul 
Schemei de Cooperare Pan-Europene a Afacerilor. Continutul acestui document este responsabilitatea unica a EURADA si 
a membrilor sai care sunt implicati in proiectul Fit for Europe si nu reflecta pozitia oficiala a Uniunii Europene. 
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