Platforma Online pentru industria textilă - un instrument simplu de comunicare
www.i-team.ro/oportunitati.html
Din dorinţa de a oferi suport întregii industrii textile din România, I-TEAM a dezvoltat şi a lansat la
începutul lunii iulie un nou serviciu - Platforma Online pentru industria textilă.
Platforma Online este o piaţa virtuală pentru întreaga industrie textilă, fie că este vorba de
producători, vânzatori – de utilaje, piese de schimb, materie primă etc, sau firme ce oferă diferite
servicii - cad-cam, brodare, imprimerie, finisare textilă, consultanţă etc.
Ideea din spatele acestei platforme este de a oferi un loc în care să fie făcute publice ofertele
tuturor companiilor implicate în industria textilă din România, astfel realizându-se o informare
constantă şi rapidă asupra produselelor, ofertelor şi serviciilor oferite. Este un loc unde se pot
dezvolta diferite oportunităţi de afaceri motiv pentru care în cadrul paginii web această platformă
este denumită Oportunităţi.
În aceste moment avem peste 40 de oferte active, începând cu oferte ale firmelor ce oferă spre
vânzare diferite utilaje/echipamente pentru industria textilă, firme producătoare ce au spre vânzare
diferite utilaje şi echipamente, lichidări de stocuri de produse, diferite oferte de servicii şi chiar
vânzări de unităţi de producţie etc.
Pentru o uşoară vizualizare a ofertelor am ales a împărţi Platforma Online în mai multe secţiuni, şi
anume:
1. Utilaje/echipamente noi şi second- hand
1.1 Echipamente noi
1.2 Echipamente second - hand
1.3 Accesorii, dispozitive şi piese de schimb
1.4 Oferte Speciale
2. Materie primă şi accesorii
2.1 Tesături si tricot
2.2 Neţesute, inserţi şi întărituri
2.3 Accesorii
3. Lichidare stocuri produse finite
4. Vânzare unităţi de producţie
5. Produse software pentru industria textilă
6. Servicii pentru industria textilă
6.1 Design Vestimentar
6.2 Servicii Cad-Cam
6.3 Brodare, imprimare
6.4 Croire, coasere, călcare, împachetare
6.5 Finisare textilă
6.6 Intervenţi mecanice
6.7 Consultanţă

7. Comenzi producţie - plasare comenzi de producţie
Promovarea acestei platforme, şi implicit a anunţurilor postate, se face prin e-mail prin transmiterea
săptămânală de newsletteruri către un număr de aproximativ 800 firme, promovarea în diferite
reviste de specialitate şi în cadrul reţelei de contacte I-TEAM.
Pe lîngă postarea de ofertelor este posibilă şi postarea de diferite reclame în cadrul Platforma Online.
Preţurile practicate sunt simbolice, şi promoţional pentru lunile iulie şi august postarea de anunţuri a
fost gratuită. Această promoţie a fost prelungită oferind posibilitatea de postare de anunţuri
gratuite şi în cursul lunii septembrie.
Întreaga Platformă Online este uşor de utilizat. Publicarea ofertelor se face simplu prin transmiterea
datelor către I-TEAM ce se va ocupa cu prelucrarea şi postarea acestora. Vizualizarea ofertelor este
gratuită si se face prin accesarea pagini principale, după care fiecare utilizator are posibilitatea de a
studia secţiunile ce prezintă interes.
Pentru mai multe informaţii vă invităm să vizitaţi Platforma Online la:
www.i-team.ro/oportunităţi.html
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