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moldova

For enhver investor er Moldova bestemt et interessant
land. Moldova er en republik mellem Rumænien og Ukraine, som søger at tilnærme sig det europæiske marked.
Efter at båndet til Sovjetunionen blev brudt for 10 år siden, har landet kun modtaget få udenlandske investeringer.
Derfor er landet meget interesseret i udenlandske investorer. I Moldova er der 7 % vækst og billig arbejdskraft.
Danmark har ingen ambassade i Moldova, og landet udgør en sideakkreditering til ambassaden i Rumænien.
Derfor kan ”Det Danske Hus” i Moldova være en hjælp.

det danske hus
Det Danske Hus kan tilbyde:
1. Kontakt til ministerier
Gennem Det Danske Hus kan man få forbindelse til Indenrigsministeriet, Skatteministeriet, Miljøministeriet og andre ministerier, som man har brug for, hvis man tænker på
at investere/etablere sig i Moldova.
2. Muligheder for overnatning
I stedet for dyre hotelværelser, kan Det Danske Hus skaffe
hotellejligheder.
3. Mulighed for investering
Hvis man overvejer at etablere sig i Moldova, er Det Danske Hus klar til at arrangere en introduktions-weekend,
hvor man bl.a. kan besøge industriområder i Moldova.
(Pris ca. 2000 € alt inkl.)
Det Danske Hus:
• Har kontakt med byggefirmaer
• Har kontakt med udstillingscentre, hvor man kan udstille produkter
• Kan formidle markedsføring
• Kan videregive ordrer mellem Danmark og Moldova,
samt skaffe tolke
• Har kontakt med ejendomsmæglere
• Har stor erfaring med import/eksport, deklarationer,
toldtakster og fragtrater
• Har erfaring i forsikring, banktransaktioner og eksklusiv aftaler
• Kan endvidere tilbyde uafhængig juridisk bistand

firmaer i
det danske hus
Invest Øst a/s

Firmaet investerer i lejligheder og formidler udlejningskontrakter i Ukraine/Kiev, Moldova/Chisinau og Rumænien/ Bukarest

Cleaning
Sevice
Firmaet tilbyder rengøring
af:
•
Kontorer
•
Banker
•
Ministerier
•
Lejligheder

Energie
Alternativa
•
•
•
•
•
•
•

Solfangere
Solceller
Vindmøller
LDR-lamper
Gasalarmer
Salto-låse
Energibesparelser

Invest Øst a/s
Direktør Bjørn Leinum, Lågmajvej 37 - 6320 Egernsund
+45 9736 2324 - +45 4053 2324 - Fax +45 9736 1124
Mail: bleinum@post9.tele.dk

East-West
ImportEksport
Fra Moldova:
Vin, conjac, nødder, saft ..
Fra Danmark:
Kød, fisk, Smoke Solution,
Scan-Pot, Haribo

Det danske hus

Est-West Import-Eksport
Ole Rabjerg Bonde, Markvænget 5, 6800 Varde
+45 7522 3515, +45 2029 5985
Mail: ole-bonde@sol.dk
Energie Alternativa SLR
Søren Jensen, Dybbøløstenvej 1, 6400 Sønderborg
+45 7448 8170, +45 2045 8395
Mail: soren_jensen@bbsyd.dk

Nikolaj Iorga 4 - Chisinau
Moldova
Tlf: +37 3222 43220

