Firme ucrainene, in studiu de caz la Sighet si Baia Mare
Marţi, 24 Martie 2009 14:39 -

Fundatia CDIMM Maramures a primit recent vizita unei delegatii formate din reprezentantii a
noua firme din regiunea ucraineana Transcarpatia. Strainii au venit in judet pentru a studia
mediul de afaceri, in cadrul proiectului “Cooperarea” - o cale de succes in afacer.

Oamenii de afaceri ucraineni veniti in Maramures activeaza in diferite domenii de activitate –
incepand de la constructii, industrie hoteliera ori transport si pana la IT. Timp de doua zile ei au
avut vizite si relatii directe de colaborare cu potentiali parteneri din Maramures iar pe final au
marturisit ca asteptarile le-au fost depasite atat din perspecitva programului (nivelul discutiilor,
aspecte logistice), cat si in ce priveste calitatea firmelor vizitate.

Cu multe dintre societatile baimarene si sighetele sunt posibile pe viitor incheierea unor relatii
de parteneriate si de afaceri.

Din chestionarele de evaluare acordate la sfirsitul activitatii a reiesit ca toti participantii din
Ucraina au folosit doar cuvinte superlative la adresa activitatii, iar unul dintre participanti,
Ghenadiy Chikalev, a marturisit ca „dupa vizita, consider Romania o tara cu perspective foarte
bune pentru dezvoltarea proiectelor si a afacerilor comune”.

La randul lor, reprezentantii organizatiei gazda, CDIMM Maramures, s-au declarat foarte
multumiti de nivelul intalnirilor si discutiilor avute.
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„Cred ca trebuie sa vedem piata Ucrainei ca pe un potential important in dezvoltarea mediului
de afaceri de la noi si sa nu ne cramponam in faptul ca ne desparte o conventie sau o granita.
Pana la urma, daca e sa fie in avantajul ambelor parti, o relatie de afaceri durabila trebuie sa isi
urmeze cursul ei si sa duca la dezvoltarea zonei. Este ceea ce urmarim cu totii”, a precizat unul
dintre reprezentantii fundatiei maramuresene, Mihai Patrascu.

In cadrul acestui proiect se vor face mai multe activitati comune si seminarii, iar zece firme din
Ucraina vor fi instruite in Maramures timp de o saptamana de catre lectori sau specialisti locali.
Pe partea romana, 60 de firme vor fi instruite si peste 50 vor primi asistenta si consultanta in
gasirea de parteneri sau promovare pe piata ucrainiana.

Sursa: CityNews.ro
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