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Consulting & Sourcing - Asia 



Cine suntem 
Head Office– Lyon, Franța 

18 ani de activitate.1997- fondarea companiei,2010 – Repr. în România. 

Activitățile companiei - sourcing și consultanță în Asia (China, Pakistan, Bangladesh, 
India) 

Domeniul de activitate: produse standard și produse specializate 

74%  sunt proiecte dezvoltate în întregime de parteneriatul BRIEFING & client 

80 % din cereri sunt analizate în 18 ore 



Componența companiei 

Briefing Europe 
q  8 Birouri 

Briefing Asia 
q  11 Birouri 
 



8 Birouri în Europa 



11 birouri în Asia 



Etape de colaborare 
•  Elaborarea	în	comun	a	unui	caiet	de	sarcini 

•  Prospectarea	pieţei	și	negocierea	celor	mai	bune	oferte	de	preţ 

•  Crearea	unui	prototip/unei	mostre 

•  Controlul	calităţii	în	timpul	productiei 

•  Verificarea	fizică	a	produselor 

•  Inspectia	în	vederea	obţinerii	certificărilor 

•  Supravegherea	procesului	de	export	și	livrare	(aer/mare) 



Domenii China 
v  echipamente de protecție 
v  echipamente agricole 
v  echipamente industriale 
v  piese de schimb auto, accesorii 
v  produse pentru construcții 
v  instrumente de precizie 
v  electronică 
v  obiecte promoționale 
v  optică 
v  semiproduse și piese speciale 
v  produse pentru camping 
v  accesorii de modă 
v  ambalaje 
v  obiecte decorative 
v  produse dezvoltate după patent și 

brevet de invenție 
v  altele 
 



Domenii India/Pakistan/Bangladesh 

v  Produse finite din piele 
v  Textile 
v  Produse din metal 
v  Echipamente prelucrare 

metal 
v Mărfuri sportive 
v  Încălțăminte 
v  Articole din iută 



Avantaje Briefing 

1.  Prospectarea rapidă a pieței 
2.  Cel mai bun preț 
3.  Verificarea producătorilor 
4.  Verificarea produselor in baza mostrei 
5.  Cotație gratis 
6.  Achitarea 50 % după livrare 
7.  Preluarea tuturor riscurilor 
8.  Servicii de inspecție 



Produse industriale 



Servicii complete: ProductieBibelouri. 



Servicii complete: utilaj agricol 

Utilaj sortare fructe. 
Capacitate 2.000 kg pe 
oră 



Servicii complete: echipamente de ambalare 



Servicii complete: utilaj agricol și industrial 



Servicii complete: uniforme și echipamente de 
protecție 



Servicii complete: produse promoționale. 
Industria vinului 



Servicii complete: produse promoționale pentru 
compania petrolieră BEMOL 



 
Servicii complete: piese de schimb auto, 
accesorii 
  



Control riguros al calității 



Control riguros al calității 



Comparație prețuri 

$0.70 

$0.50 

Pret direct 

Pret BRIEFING 

Balama universală 

$25.00 
$16.00 

$11.00 

Pret prod. Moldova 
Pret direct 

Pret BRIEFING 

Menu cover 

$0.24 

$0.17 

Pret direct 

Pret BRIEFING 

Portcard cărți de vizită 

$9,000.00 

$8,335.00 

Pret direct 

Pret BRIEFING 

Echipament ambalare ceai 

$0.20 

$0.14 

Pret direct 

Pret BRIEFING 

Breloc 



Organizarea livrării 
Ø  Controlul conformității (norme, certificate), tranzacții securizate. 
Ø  Optimizarea logistică. 



    

Va mulțumim pentru 
timpul acordat! 


