
  
 

  

    

СТОПАНСКА МИСИЯ  

ОБЩОБРАНШОВА 

СОФИЯ, 8 ЮНИ 2022  

HOTEL HILTON SOFIA, ЗАЛА “МУСАЛА 2“ 

B2B-СРЕЩИ    10:45 - 12:00 Ч. / 13:00 - 14:30 Ч. 

ПЛОВДИВ, 9 ЮНИ 2022  

GRAND HOTEL PLOVDIV, ЗАЛА “ПАРИЖ“ 

B2B-СРЕЩИ    10:00 - 12:00 Ч. / 13:00 - 14:30 Ч. 

 

УЧАСТНИЦИ 

ФИРМА ДЕЙНОСТ 

 

AHT Cooling Systems GmbH 

www.aht.at 

ХЛАДИЛНИЦИ И ФРИЗЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЯВАНЕ 

за супермаркети, дискаунтъри и магазини за сладоледи и др.  

 

Търси: фирми производители и поддоставчици за различни  

продуктови групи: 

- Кабели & конфекциониране на кабели  

- Алуминиеви и  PVC профили (екструзия) 

- Дълбоко изтегляне на пластмаси  

- Стъкло & конфекциониране на стъкло (промишлено дълбоко 

замразяване) 

- Опаковки (EPS, дърво, кашони и картонени кутии, лепящи ленти) 

- Телени изделия, напр. решетки/кошници с нанесено покритие 

- Медни и алуминиеви тръби (извити) 

- Доставчици на пластмасов гранулат (ABS, PA6) 

- Щанцовани/огънати детайли от метал 

- Изпарители и изпарителни тръби 

Фирмен профил 

 

 

Аmann Kaffee GmbH 

amann-kaffee.at, www.beaney.at 

ГУРМЕ КАФЕ, ОТГОВАРЯЩО НА НАЙ-ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ  

Amann Kaffee е семейна фабрика за печене на кафе в Западна 

Австрия. За производството на най-фините блендове или еднотипни 

кафета се използва най-доброто сурово зелено кафе. 

 

Търси: клиенти, партньори в търговия на дребно, вериги, ХОРЕКА 

сектора 

Фирмен профил 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.aht.at/__;!!PGotIvYIPIYeuQ!Uj-Tlf-PFuoecDEH2Hg3n0dCWxyoFkAbG9U3JcpopnyY0nGQelIfMHv_w7Gp-_67EUuwjh15QNFe3cJ4pw7J4-Rbrbh9JH3k$
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/aht-cooling-systems-gmbh#companyprofile
https://www.amann-kaffee.at/?msclkid=501d9616cf6d11ecb19ec54563e88a44
https://urldefense.com/v3/__http:/www.beaney.at__;!!PGotIvYIPIYeuQ!QgSVzKPVLUb5usQ9lXgpPtwOG3t5fdsQS0VhlnSZE8txIbEDrkdKd6ErvNjrMRwm3NWY9B-KctJ4R4SJ4-GEHjSawj-j$
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/amann-kaffee-gmbh#companyprofile


  
 

  

    

 

 

Andritz AG   

 

ANDRITZ GROUP  

 

ПОМПИ ANDRITZ   

Международният технологичен концерн ANDRITZ доставя обширно 

портфолио от иновативни съоръжения, оборудване, системи и 

сервизни услуги за различни индустрии 

Търси: клиенти 

Фирмен профил 

 

 

Loxotec GmbH 

https://www.loxotec.com/ 

ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА ЗА  ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

LOXOTEC е иновативно австрийско предприятие,  което разработва, 

произвежда и предлага на пазара продуктовата серия Sanocyn forte, 

Търси: дистрибутори, търговци на едро на ветеринарни лекарства, 

магазини за домашни любимци, онлайн аптеки или производители 

във ветеринарния сектор 

Фирмен профил 

 

furore GmbH 

https://www.furore.at/  

PREMIUM ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

Фирма furore е австрийски производител на хранителни продукти и е 

синоним за кулинарна наслада на най-високо ниво. 

Предлага: плодови гурме и сосове за скара, класически и био, 

безалкохолно пенливо вино Alpen Rosé, аперитив Alpsider, 

подаръчни комплекти и др. 

Търси: вносители с пазарна мрежа, дистрибуционни партньори за 

висшата гастрономия и хотелиерството 

Фирмен профил 

 

 

GMS Bautechnik GmbH 

https://gms-systeme.com/  

 

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНИКА 

Предлага: продукти в областта на професионалната крепежна 

техника, както и на покривните и фасадните системи 

Търси: клиенти, търговци на метални изделия, търговци на едро / 

дребно в областта на крепежната техника, големите клиенти като 

напр. Saint Gobain Gruppe 

Фирмен профил 

https://www.andritz.com/group-en
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/andritz-ag-4#companyprofile
https://www.sanocyn.com/en/
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/loxotec-gmbh#companyprofile
https://www.furore.at/
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/furore-handelsgesellschaft-mbh-co-kg#companyprofile
https://gms-systeme.com/
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/gms-bautechnik-gmbh-2#companyprofile


  
 

  

    

 

 

KLINGER Fluid Control GmbH 

https://www.klinger.kfc.at/de/  

 

ПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА И БУТАЛНО-ШИБЪРНИ ВЕНТИЛИ 

Семейното предприятие KLINGER Fluid Control е водещ световен 

производител на промишлена арматура с най-високо качество, 

техническа надеждност, браншово ноу-хау и иновативност. 

Търси: клиенти 

Фирмен профил  

 

Lagermax Internationale Spedition   

https://www.lagermax.com/de/  

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА 

Lagermax предлага професионални решения за всички транспортни 

и логистични въпроси, индивидуални концепции 

Търси: клиенти за услугите, фирми износители/вносители от/за 

България 

Фирмен профил   -  Срещи само в София! 

 

pewag Schneeketten GmbH   

https://www.pewag.com/  

ТРАКОВИ И СИНДЖИРЕНИ ВЕРИГИ 

Фирма pewag е комплексен доставчик на тракови и синджирени 

вериги против буксуване и верижни системи за тегленето и 

транспортирането на обемисти товари в гората. 

Търси: партньори, дългосрочни бизнес отношения 

Фирмен профил 

 

 

REIWAG Facility Services GmbH 

 

https://www.reiwag.com/  

 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СГРАДИ 

Фирма REIWAG Facility Services предлага пълна гама от услуги, 

включващи почистване, техническо управление, техническо 

обслужване, поддръжка на сгради, както и услуги като 

професионален домоуправител - High Tech в модерния Facility 

Management . 

Търси: възложители за управлението на недвижими имоти и сгради, 

клиенти  

Фирмен профил 

 

TPA Unternehmensberatung GmbH 

https://www.tpa-group.at/  

ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И УПРАВЛЕНСКО 

КОНСУЛТИРАНЕ 

TPA Group е една от водещите компании за данъчни консултации и 

одиторски услуги в Централна и Югоизточна Европа с 1700 служители 

в 12 държави: Албания, Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, 

Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. 

Търси: клиенти за услугите 

Фирмен профил 

https://www.klinger.kfc.at/de/
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/klinger-fluid-control-gmbh-2#companyprofile
https://www.lagermax.com/de/
https://www.pewag.com/
https://www.pewag.com/
https://www.reiwag.com/
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/reiwag-facility-services-gmbh-2#companyprofile
https://www.tpa-group.at/
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/tpa-unternehmensberatung-gmbh#companyprofile

