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ANUNȚ  
 

ROMAERO SA pregăteşte o perioadă de dezvoltare accelerată cu măsuri care au în vedere 

creşterea productivitătii şi competitivităţii͘  

Adresăm invitaţia deschisă companiilor româneşti sau străine să înainteze propuneri de 

colaborare în vederea reprezentării intereselor ROMAERO S.A. pentru a extinde acoperirea şi 

vânzările noastre la nivel internaţional͘  

 

Invitaţia este destinată partenerilor actuali sau potenţiali cu experienţă şi cu o bună cunoaştere a 

pieţei industriei şi serviciilor de aeronautică, interesaţi să ofere şi să obţină:  

 

➢ Servicii de calitate şi preţuri competitive  

➢ Dezvoltarea afacerilor prin marketing performant 

➢ Remunerarea corectă a serviciilor  

 

Ofertele sau întrebările pot fi transmise la adresa de e-mail: marketing@romaero.com  
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TO WHOM IT MAY CONCERN  
 
 
 
ROMAERO SA is planning for a period of accelerated development with measures that will 

increase overall productivity and competitiveness.  

We now seek for Romanian or Foreign companies to extend our global reach and sales 

worldwide.  

The invitation is for current or potential experienced partners with good knowledge of the 

aerospace industry and aviation services market, interested to provide and obtain:  

 

➢ High quality services and competitive pricing  

➢ Business development through marketing performance 

➢ Fair remuneration for services  

 

 

Tenders or questions may be sent by e-mail to: marketing@romaero.com  

 

 


