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STRATEGINIAI PARTNERIAI IR NAUDINGI KONTAKTAI PRANCŪZIJOS RINKOJE 

Asociacijos ir federacijos, kitos institucijos 

France International (Lietuvos pramonininkų konfederacijos partneriai) 

http://www.medef.com/medef-tv.html 

(Verslo ir pramonės įmonių konfederacija ) 

 

SNRC 

www.snrc.fr 

(Viešojo maitinimo paslaugų įmonių sindikatas) 

 

FJP 

www.fjp.fr 

(Žaislų gamintojų federacija) 

 

FC2A 

http://www.fc2a.org 

(Žemės ūkio ir maisto produktų prekybos federacija) 

 

UNFIP 

http://www.ufip.fr 

(Naftos pramonės įmonių sąjunga) 

 

Fédération de la Plasturgie 

www.laplasturgie.fr 

(Plastmasės ir komponentų pramonės įmonių federacija) 

 

La FFTB 

www.fftb.org 

(Plytų ir plytelių gamintojų federacija) 

 

Federation du commerce et de la distribution 

 www.fcd.asso.fr 

(Prekybos ir distribucijos įmonių federacija) 

 

Filliere Sport 

www.filieresport.com 

(Sporto ir laisvalaikio paslaugų įmonių profesinė federacija) 

 

Federation des industries du verre 

www.fedeverre.fr 

(Stiklo pramonės rūmų federacija) 
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FEFIS 

http://www.fefis.fr 

(Sveikatos priežiūros priemonių gamintojų sindikatas) 

 

Union nationale des industries du taxi 

http://www.unit-taxi.fr 

(Taksi įmonių sąjunga) 

 

FICIME Association 

 http://www.ficime.org 

(Tarptautinių mechanikos ir elektronikos įmonių federacija) 

 

Textile France 

 www.textile.fr 

(Tekstilės pramonės įmonių sąjunga) 

Fédération de la Vente Directe 
www.fvd.fr 

(Tiesioginės prekybos įmonių federacija) 

 

Transport et logistique de france 

http://www.e-tlf.com 

(Transporto ir logistikos įmonių grupė) 

 

French Vehicle Equipment Industries 

www.fiev.fr 

(Transporto priemonių įrangos pramonės federacija) 

 

Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 

www.umih.fr 

(Viešbučių ir apgyvendinimo paslaugų įmonių sąjunga) 

 

Franchise Federation 

www.franchise-fff.com 

(Frančizės federacija) 

 

SNARR Syndicat 

www.snarr.fr 

(Greitojo maitinimo įmonių sindikatas) 

 

Bauty Industries, FEBEA 

 http://www.febea.fr 

(Grožio srities įmonių federacija) 
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IT Syndicat 

 http://www.sfib.org 

(Informacijos technologijų pramonės įmonių sindikatas) 

 

Association of French Paper Industries 

 www.copacel.fr 

(Kartono, popieriaus ir celiuliozės pramonės įmonių federacija) 

 

Food and Beverages Industies Association 

 http://www.ania.net/ 

(Maisto pramonės įmonių asociacija) 

 

FIM 

www.fim.net 

(Mechanikos pramonės federacija) 

 

Wood industry, FNB 

 www.fnbois.com 

(Medžio apdirbimo pramonės įmonių federacija) 

 

Wood industry, FIPEC 

www.fipec.org 

(Medžio apdirbimo, dažymo, konservavimo, adhezyvų ir kt. pramonės įmonių federacija) 

 

Metallurgie  

www.uimm.fr 

(Metalurgijos pramonės įmonių sąjunga) 

 

Women‘s clothes Federation  

http://www.pretaporter.com/annuaires_marques.aspx 

(Moteriškų gatavų rūbų federacija) 

 

 

GIFAS 

http://www.gifas.fr 

(Aeronautikos pramonės asociacija) 

 

Apparel Federation, Agents 

http://www.comagent.com/recruter-un-agent-commercial.html 

(Aprangos pardavimo agentų federacija) 
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Apparel Confederation  

www.lamodefrancaise.org 

(Aprangos pramonės įmonių sąjunga) 

 

Automobile Manufacturers Committee 

www.ccfa.fr 

(Automobilių gamintojų komitetas) 

 

Shoes manufacturers Federation 

 www.chaussuredefrance.com 

(Avalynės gamintojų federacija ) 

 

Furniture industry association 

www.ameublement.com 

(Baldų pramonės asociacija ) 

 

Bank‘s Federation 

www.fbf.fr 

(Bankų federacija ) 

 

Les produits en beton 

www.fib.org 

(Betono pramonės įmonių federacija ) 

 

Chemical industry 

www.uic.fr 

(Chemijos pramonės įmonių sąjunga ) 

 

Les produits en beton syndicat 

www.infociments.fr 

(Cemento pramonės įmonių sindikatas ) 

 

CGI 

www.cgi-cf.com 

(Didmeninės ir tarptautinės prekybos įmonių konfederacija ) 

 

Insurance company‘s association 

www.ffsa.fr 

(Draudimo įmonių asociacija ) 

 

Gas industries association 

http://www.afgaz.fr 

(Dujų pramonės asociacija ) 
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Electronics industries Federation 

www.fevad.com 

(Elektroninės prekybos įmonių federacija ) 

 

Finance markets association 

http://www.amafi.fr 

(Finansų rinkų asociacija ) 

 

Agriculture  

http://www.coopdefrance.coop/fr/index.html 

(Žemės ūkio ir maisto pramonės kooperatyvai ) 

 

Chamber‘s 

http://www.artisanat.fr/ 

(Amatų rūmai) 

 

Regional chamber‘s 

 http://www.artisanat.fr/portals/0/annuaire/annuaire.html 

(Regioniniai amatų rūmai) 
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