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Activitatea de export este importantă pentru IMM

Provocările viitorului
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• „Programul de accesare de noi piețe (MEP) al BMWi sprijină întreprinderile mici și 

mijlocii, persoanele care desfășoară activități independente și profesii liberale din 

sectorul comercial, precum și furnizorii de servicii în activitățile lor de comerț exterior 

pentru a accesa noi piețe de desfacere„

• Alegerea unor teme relevante pentru piață și pentru IMM-uri 

• Focus regional și pe industrie 

• Experiența celor care realizează acest tip de proiecte 

• Susținere intensivă atât înainte cât și după terminarea proiectului

• Coordonare / susținerea programului de către biroul MEP și sprijin administrativ de 

către BAFA ref. 414

• Calitate ridicată și durabilitate, control continuu al succesului proiectelor și impact

demonstrat

Linii directoare ale MEP



Der Strategiebeirat
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Efect de informare 

71%- 88% află date despre 

potențialul pieței și despre 

concurență

Efecte ale MEP

Creșterea cifrei de afaceri 

Accesarea de piețe noi  pentru 

2016

250 Mio. EUR

Contacte/Rețele

40% stabilesc contacte de 

durată în Germania și în țara 

țintă

Schimbarea modului de 

acțiune 

60% din participanți adaptează 

strategia de accesare a pieței

150 proiecte/anual, ca. 1.500 de companii participante, 82% sunt IMM



Activități MEP 2019

84 Țări cu MEP 



Geschäftsstelle Markterschließung für KMU

beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

c/o 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Villemombler Straße 76, 53123 Bonn 

Tel.: +49 (0)228 615 2541

Referat 414 - Außenwirtschaft, Messen 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn 

Tel.: +49 (0)6196 908 2670

E-Mail: markterschliessung@bmwi.bund.de

Internet: www.ixpos.de/markterschliessung

Ihre Ansprechpartner:

mailto:markterschliessung@bmwi.bund.de
http://www.ixpos.de/markterschliessung


Mulțumesc!


