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Prezentare VIMAR EURO CASA 

    

    

    

1. Nume start-up  

a. VIMAR EURO CASA S.R.L 

 

2. Adresa companiei / punct de lucru    

a. STRADA UNIRII,NR. 90, VATRA-DORNEI ,SUCEAVA 

 

3. Categorie/domeniu din care face parte compania ta (IT/Cabinet stomatologic/Service auto, etc):  

a. CONSTRUCTII REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE 

 

4. Descrieti pe scurt compania dumneavoastra:  

a. Domeniul de activitate  -constructii rezidentiale ,  suntem orientati catre constructia de locuinte individuale 
folosind materiale prietenoase cu mediul, nepoluante , ieftine si cu eficienta energetica ridicata . 

b. Pe langa constructii de locuinte individuale  contractam diverse lucrari de constructii, partiale, atat in tara cat 
si in strainatate   

 

5. Care este misiunea/scopul companiei? Noi ne propunem sa activam in domeniul constructiei de locuinte noi dar si 
in domeniul restructurarii cladirilor vechi .   

c. Punem accent pe realizarea locuintelor cu materiale ecologige , nepoluante , utilizand liant si vopsele 
nontoxice , in special pe baza de apa  fara a utiliza solvent sau produse pe baza de petrol dau derivati   

 

 

 

6. Descrieti pe scurt produsul/produsele sau serviciul/serviciile pe care le promovati:  
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a. Constructii civile individuale cu grad mare de eficienta energetica 

b. Lucrari specific: izolare cu spuma poliuretanica a mansardelor si spatiilor cu transfer mare de caldura  

c. Hidroizolatii pt subsol/demisol si hidroizolatii terase  

d. Amenajari interioare, compartimentari 

e. Amenajari bai, mansarde, grupuri sanitare 

f. Zugraveli, si redecorari  

 

7. Date de contact:  

a. Nr. de telefon  0040 751758925   0039 3488731504 

b. Adresa e-mail: vimareurocasa.srl@gmail.com 

c. Adresa Site: www.vimareurocasa.com 

d. Profil Facebook: vimareurocasa 

e. Profil Instagram: 

f. Alte profile (linkedin, etc): 

 

8. Care este profilul clientului dumneavoastră?  

a. Persoane care detin capital pentru constructive casa individuala, sau credit imobiliar, atat pentru achizitie 
cat si pentru investitie  

b. Companii care doresc sa construiasca sa renoveze sau sa se extinda  prin amenajare/reamenajare  

 

9. Ce spun clienții despre afacerea/produsul/serviciul ta/tau?  

a.  Sunt foarte multumiti .  Nu am primit feedback negative deoarece lucram doar la cerintele clientilor si 
respentamcu strictete indrumarile acestora. 

 

10. Cum vedeti afacerea dvs.  peste 5 ani?  

            a. in urmatorii 5 ani vom creste numarul de salariati la 20 si intentionam sa achizitionam teren pentru a 
construi un ansamblu de locuine pe care sa le vindem ulterior . 

 

 Ataseaza poze relevante cu afacerea ta: produse, servicii, locatie, clienti multumiti. 


