
                                                                                                          
                

 
   
 

 

USH Pro Business 
și 

Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT) 
vă invită să participați la evenimentul 

CUM PĂTRUNDEM PE PIAȚA FRANCEZĂ A TÂMPLĂRIILOR? 
-  25 iulie  2018, ora 09.30 – 

 

 
 
 
 
 
 
 
       În acest sens, putem remarca faptul ca în ultimii ani, operatorii economici întreprinzători, care au 
sesizat că economia nu are perspectiva unei redresări așteptate, au investigat piețe externe din zona euro 
dar și piețe cu potențial din afara zonei.  
 

      Astfel, exporturile au început să reprezinte pentru mulţi producători de tâmplărie un colac de salvare în 
condiţiile în care criza economică a determinat o contracţie puternică a sectorului de construcţii. 
 
 
 
 
 
 
produsele furnizate precum certificări, recunoașterea calității, lipsa unei reputații pe piața externă, 
performanțele impuse de normele țării respective, personal calificat pentru montaj, logistică de transport și 
depozitare, etc. 
 

     Pentru a veni în întâmpinarea micilor producători dornici să pătrundă pe piețe externe, centrul nostru a 
analizat atent soluțiile practicate de alți exportatori, precum cei polonezi sau turci, rezultând că forța 
acestora este legată în primul rând de capacitatea de asociere în Consorții de Export, consorții care ulterior 
să se implanteze pe piețe.  
 

     În cazul concret al Franței, o mare piață țintă pentru producători, experiența firmelor deja prezente 
indică faptul ca barierele mai sus enumerate sunt greu de depășit dacă fiecare producător ar acționa 
individual. 
 
       Din acest motiv va propunem un model de afaceri care consta în: 
 

- Crearea unui brand recunoscut de francezi pe o întreprindere localizată în Franța, acreditată 
conform pieței franceze și prezentând garanții franceze  

- Utilizarea materiilor prime din piața românească și a producției românești, cu respectarea 
cerințelor franceze 

      Piaţa de tâmplărie termoizolantă, unul dintre motoarele de creştere 
al pieţei construcţiilor de după 1990, a semnalat un trend descrescător în 
ultimii ani pe piața internă, devenind imperios necesar găsirea unor soluții 
de stabilizare a situației și de menținere în exploatare a capacităților 
excedentare de producție rămase active în urma prelungitei crize 
economice din România și nu numai. 

 

      Deși au un potențial ridicat pentru a pătrunde pe piața 
internațională a construcțiilor cu tâmplării din PVC, aluminiu, lemn 
sau tipuri de vitraje, firmele întâmpină numeroase dificultăți în 
accesarea piețelor atunci când vorbim de identificarea condițiilor 
legate  de  calitatea  și  cerințele  pe  care  trebuie să le îndeplinească  

 



                                                                                                         

 
   
 
Vă invităm să participați la o întâlnire de dezvoltare a conceptului de brand colectiv pentru producătorii de 
tâmplărie din România, întâlnire la care vom prezenta mai multe detalii privind acest concept

  
AGENDA 
 
 Dl. Dan Cîrjan, Exportator cu experien

 Tema: Avantajele constituirii unui consor

materialelor de construcții 

 Dl. Ing. Valentin Petrescu, Președinte

 Tema: Oportunități și provocări în exportul românesc de tâmplărie termoizolantă în construcții

 Dl. Costin Lianu, Director General USH Pro Business, Centru de Transfer Tehnologic

     Tema: Modalități de pătrundere pe pie

 
SUNT AȘTEPTAȚI 

 Reprezentanți ai mediului de afaceri: f
 Structuri asociative ale mediului de afaceri
 Reprezentanți ai sectorului public
 Consultanți. Cercetători 

 
Unde? Când? Cum 

 Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business
 (fosta Ambasadă a Canadei, zona Piaţa Romană)

 Înscrierile și participarea se fac prin completarea 
adresa de email office@ushprobusiness.ro

 Data limită de înscriere: 24 iulie 2018
 Taxa de participare la eveniment este

informațiile din Formularul de participare
 Membrii PPTT pot participa la eveniment în regim gratuit.

 
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021.650.00.14/ 021.794.35.18, email 
office@ushprobusiness.ro sau accesa
 

 
 

 

 

 

 

 Din rațiuni legate de drepturi de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotografierea sau înregistrarea audio
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Business

Ne rezervăm dreptul de a

                                                                                                          
                

ți la o întâlnire de dezvoltare a conceptului de brand colectiv pentru producătorii de 
care vom prezenta mai multe detalii privind acest concept

Dl. Dan Cîrjan, Exportator cu experiență de 10 ani pe piața franceză 

Avantajele constituirii unui consorțiu de export pe piața Franței în domeniul tâmplăriei și 

 

ședinte Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT)

ți și provocări în exportul românesc de tâmplărie termoizolantă în construcții

Dl. Costin Lianu, Director General USH Pro Business, Centru de Transfer Tehnologic

pătrundere pe piețele externe ale  materialelor de construc

ți ai mediului de afaceri: firme exportatoare și importatoare 
Structuri asociative ale mediului de afaceri 

ți ai sectorului public 

a sediul USH Pro Business: Str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureşti
(fosta Ambasadă a Canadei, zona Piaţa Romană) în data de 25 iulie 2018, ora 09.30. 

se fac prin completarea Formularului de participare la eveniment (vezi anexa) 
office@ushprobusiness.ro 

24 iulie 2018 
eveniment este 25 lei/participant. Pentru detalii privind modalitatea de plată vă rugăm consulta

Formularul de participare 
Membrii PPTT pot participa la eveniment în regim gratuit. 

ții suplimentare ne puteți contacta la telefon 021.650.00.14/ 021.794.35.18, email 
sau accesați www.ushprobusiness.ro  

 

de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotografierea sau înregistrarea audio
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Business

Ne rezervăm dreptul de a amâna sau anula evenimentul datorită oricăror cauze obiective.

 

ți la o întâlnire de dezvoltare a conceptului de brand colectiv pentru producătorii de 
care vom prezenta mai multe detalii privind acest concept. 

țiu de export pe piața Franței în domeniul tâmplăriei și 

Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT) 

ți și provocări în exportul românesc de tâmplărie termoizolantă în construcții 

Dl. Costin Lianu, Director General USH Pro Business, Centru de Transfer Tehnologic 

materialelor de construcții 

36, etaj 1, sector 1, Bucureşti 

la eveniment (vezi anexa) și trimiterea lui la 

Pentru detalii privind modalitatea de plată vă rugăm consultați 

ții suplimentare ne puteți contacta la telefon 021.650.00.14/ 021.794.35.18, email 

 

  

de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotografierea sau înregistrarea audio-
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Business  

amâna sau anula evenimentul datorită oricăror cauze obiective. 


