INFORMACINĖ BROŠIŪRA

Lietuvos-Vengrijos verslininkų susitikimas

Parafix Hungária Kft.
Adresas:
H-1116. Budapest, Vegyész u.17-25.
Kontakt. asmuo: Zsolt Zsivera, atstovas Baltijos šalims
Telefonas:
+36 20 448 5051
El. paštas:
zsiverazs@freemail.hu, office@parafix.hu
Internetinė svetainė: www.parafix.hu
Produktai ir paslaugos:
Mūsų įmonė yra pirmaujančiųjų pasaulio lipnios medžiagos gamintojų
konverteriai ir platintojai. Veiklą apima juostos, putos, plėvelės ir
folijos. Mes galime tiekti produkciją ritiniais, lakštais arba supjaustytą.
Mūsų tikslas padidinti produktyvumą ir sumažinti mūsų klientų
gamybos išlaidas.
Ieško partnerių :
Mes ieškome automobilių ir elektronikos pramonės gamintojų.
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Vieta:

Viešbutis GRATA, LT-03113 Vilnius, Vytenio 9/25. Data:
2011.10.05 10:00 val.

Informacija apie dalyvius iš Vengrijos:








Alpha-Vet Kft
Kárászy Kft
Paitic-Ker Kft
Szatmári Konzervgyár Zrt
Nyitott Szem Bt
Dunamenti Tűzvédelem Zrt
Parafix Hungária Kft
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Organizatorius:
ASOCIACIJA “LITHUANIAN – HUNGARIAN CHAMBER COMMERCE”
Šv. Ignoto 10./ Totoriu g. 32-14, LT-01144 Vilnius, Lithuania
Tel/Faksas: +370 5 2724183
El. paštas: info@lhcc.lt, vilnius@vengrija.lt
Internetinė svetainė: www.lhcc.lt
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Alpha-Vet Kft
Adresas:
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Kontaktinis asmuo: Géza Krasznai, Eksporto vadybininkas
Telefonas:
+36 30 99 09943, +36 22 516 416
Faksas:
+36 22 516 416
El. paštas:
krasznai.geza@alpha-vet.hu
Internetinė svetainė: www.alpha-vet.hu
Produktai ir paslaugos:
Alpha-Vet Group pradėjo gaminti ir eksportuoti veterinarinius vaistus,
veterinarinius vitaminus, huminės rūgšties pagrindo produktus,
trąšas, priemones dirvos kokybei gerinti bei pašarų papildus nuo 1972
metų.
Ieško partnerių: vietinių platintojų, importuotojų - didmenininkų
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Dunamenti Tűzvédelem Zrt
Adresas:
Kontaktinis asmuo:
Telefonas:
El. paštas:

H-2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.,
Tibor Sebestyén, Generalinis direktorius
+36 30 9346 078
sebestyen@dunamenti.hu,
import@dunamenti.hu
Internetinė svetainė: www.dunamenti.hu
Produktai ir paslaugos:
Priešgaisrinės saugos medžiagų gamyba bei platinimas, priešgaisrinės
saugos projektavimas bei techniniai sprendimai.
Ieško verslo partnerių: Vienas žymiausių Centrinėje Europoje
priešgaisrinės saugos produkcijos gamintojų ir platintojų (antipireno
hermetikai, antipireno danga, ugnies gesinimo medžiagos),
priešgaisrinės saugos rangovas pramonės objektuose bei
priešgaisrinės saugos specialistas aktyviai ieško partnerių
bendradarbiavimui Baltijos šalyse kaip generalinių rangovų,
investuotojų bei priešgaisrinės saugos specialistų paslaugų įmonių .
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Nyitott Szem Bt.
Kárászy Kft

Adresas:
H-2040 Budaőrs, Kassai u. 47.
Kontaktinis asmuo: Edina Nagy-Viányi, Direktorė
Telefonas:
+36 20 957 7799
El. paštas:
nvedina@nyitottszem.hu
Internetinė svetainė: www.nyitottszem.hu
Produktai ir paslaugos:
Kompetencijos mokymai, vadovavimo programos (pavyzdžiui :
projektų valdymas, laiko valdymas, ”perdegimo” prevencija,
speciali pristatymo technika, speciali verslo komunikacija ir kt.),
asmenybės ugdymas, ugdymas (“coachingas“), gyvenimiškų
situacijų ugdymas, stebėjimas, konsultavimas, išorinis arba
vidinis komandos formavimas, mokyklos trenerio lavinimas.

Adresas:
H-1033 Budapest, Szőlőkert u. 11.
Kontaktinis asmuo: István Kárászy, Generalinis direktorius
Telefonas:
+36 30 9322109,
Faksas:
+36 1 320 3836
El. paštas:
istvan.karaszy@karaszy.hu
Internetinė svetainė: www.karaszy.hu
Produktai ir paslaugos:
Kárászy Kft projektuoja, gamina ir atnaujina amortizatorius,
geležinkelio transporto priemones. Taip pat platina Koni
amortizatorius.
Ieško partnerių:
“Lietuvos geležinkeliai” plius transporto priemonių atsarginių dalių ,
amortizatorių platintojų.
.

Ieško partnerių:
Generaliniai direktoriai arba personalo vadovai/personalo
vadybininkai pelno ir ne pelno siekiančiose organizacijose, treneriai ,
ugdytojai, mokytojai, skyrių /departamentų vadovai,, verslo įmonių
vadovai ir privatūs asmenys.
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Paitic-Ker Kft

Adresas:
Kontaktinis asmuo:
Telefonas:
El. paštas:

H-4184 Tetétlen, Zöldfasor u.9
Judit Kiss Szilágyiné, Generalinė direktorė
+36 30 290 84 71, +36 30 526 47 37
paitickerkft@gmail.com

Produktai ir paslaugos:
Šviežių vaisių ir daržovių eksportas (arbūzai, citrusiniai vaisiai, krienai
ir t.t.)

Ieško partnerių:
Importuotojų, didmenininkų, parduotuvių tinklų
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Szatmári Konzervgyár Zrt

Adresas:
H-4762 Tyukod, Bem út 85.
Kontaktinis asmuo: Györgyi Kollár, Eksporto vadybininkė
Telefonas:
+36 1 387 9390, +36 30 370 7265
Faksas:
+36 1 240 3760
El. paštas:
gyorgyi.kollar@regeweb.hu
Internetinė svetainė: www.regeweb.hu
Produktai ir paslaugos:
Szatmári Konzervgyár yra
vengriškas privatus konservų fabrikas
gaminantis apie. 40 milijonų vienetų indelių konservuotų vaisių ir daržovių
per metus. Mūsų pagrindiniai produktai yra vyšnios be kauliukų , saldieji
kukurūzai, žalieji žirneliai, įvairių skonių agurkai, pomidoriniai pipirai,
obuoliniai pipirai, natūralus lečo ir su svogūnais, troškinti kopūstai, žaliųjų
žirnelių ir morkų mišinys, bio daržovių produktai.
Ieško partnerių:
Siekiant plėsti mūsų verslą Baltijos šalyse mes ieškome naujų klientų,
daugiausia maisto parduotuvių tinklų ; taip pat mes esame pasirengę
bendradarbiauti su Lietuvos gamintojais pagal darbo sutartį. Tokios
konstrukcijos produktai gali būti tiekiami Užsakovo privačiai etiketei arba
su mūsų prekiniu ženklu (REGE) .
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