
 
 

Kraków, dn.11.10.2022  

LISTA PPRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI Z RUMUNII  

Nr Nazwa firmy www Sektor  Oferta 

1 ZORIAN OIL SRL https://zorian.ro  Przemysł spożywczy Produkcja olejów tłoczonych na zimno, olejów 

ekologicznych m.in. ze słonecznika, konopi, siemienia 

lnianego, olej rycynowy 

2 NUTRIZEMA SRL https://zwup.ro  Przemysł spożywczy Produkcja żywności: zupy ekologiczne 

3 DUO VIO STEL SRL https://duoviostel.ro  Przemysł drzewny, 

obróbka drewna 

Produkcja wyrobów z drewna: deski, szafy, belki, listwy, 

boazerie i wiele innych 

4 TAINA VIE SRL www.tainavie.ro 

http://www.jooyridez.ro  

Przemysł spożywczy Produkcja miodu pszczelego 

5 SHEVA FRUITS SRL https://nectandru.ro  Przemysł spożywczy  Produkcja naturalnych soków z aronii 

6 Criber Net https://www.cribernet.ro  Technologie Producent zbiorników żywicznych, stacji uzdatniania 

wody, systemów magazynowania itp. 

7 Sofiaman Impex https://www.sofiaman.ro  Przemysł odzieżowy Produkcja odzieży 

8 Elar Com SRL  Przemysł odzieżowy Haft koronkowy 

9 East Marketing https://eastmarketing.ro  Doradztwo   Doradztwo biznesowe: badania marketingowe, badania 

socjologiczne, badania wyborcze), konstruowanie 

(biznesplany, strategie rozwoju społeczno-

gospodarczego i sektorowego), pozyskiwanie źródeł 

finansowania 

10 IMAGO MOL Cluster https://www.imago-

mol.ro/?lang=en  

B+R, Klaster Medyczny Klaster Medyczny Obrazowania Strukturalnego  

i Molekularnego. Pozarządowa organizacja non-profit, 

która skupia promotorów badań i rozwoju, innowacji  

i edukacji, szpitale, promotorów rozwoju regionalnego, 

MŚP w dziedzinie ICT i zdrowia 

11 Jobful https://www.jobful.io  HR Rekrutacja pracowników, poszukiwanie talentów 

12 Adservio https://www.adservio.ro/en  IT, oprogramowania Adservio to internetowa platforma do zarządzania 

szkołą, która łączy nauczycieli z rodzicami i uczniami 
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13 2030 Builders https://2030.builders  IT, szkolenia,  Firma szkoleniowa, która oferuje firmom rozwiązanie 

do wdrożenia zrównoważonego rozwoju w ich kulturze 

organizacyjnej, poprzez zaangażowanie pracowników 

14 Xvision https://xvision.app  IT, oprogramowania, 

MedTech 

Xvision to zautomatyzowana aplikacja do analizy 

rentgenowskiej, która wspomaga radiologów poprzez 

dostarczanie dokładnych interpretacji obrazów 

medycznych 

15 Maponia https://questoapp.com  IT, oprogramowania, 

Logistyka  

Aplikacja dedykowana kierowcom zawodowym, którzy 

dokonują tranzytu przez UE 

16 Nifty Learning https://questoapp.com  IT, HR Nifty to platforma programowa, która poprzez 

inteligentną automatyzację wspiera działy szkoleniowe 

przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności 

operacyjnej 

17 Rcreate https://questoapp.com  IT, oprogramowania Platforma cyfrowa B2B oferującą pakowanie jako 

usługę dla sklepów internetowych 

18 JOOYRIDEZ ADVENTURES SRL www.jooyridez.ro  Turystyka Organizacja wycieczek rowerowych na rowerach 

elektrycznych 

19 SC DVS BRICHET SRL  Branża drzewna, 

energetyka 

Produkcja pelletu 

20 North-East Regional Development 

Agency 

https://www.adrnordest.ro  NGO Organizacja pozarządową, non-profit, świadczą usługi 

na rzecz zrównoważonego stymulowania wzrostu 

gospodarczego, partnerstw międzynarodowych i 

przedsiębiorczości 

21 Rubik Hub https://rubikhub.ro/ourstory  NGO Największa przestrzeń coworkingowa poświęcona 

przedsiębiorczości w północno-wschodniej Rumunii, 

zrzeszająca przedsiębiorców 
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