AUSTRIJOS VERSLO MISIJA
Austrijos ekonomikos biuras š.m. balandžio 25 d. (trečiadienį) rengia
Austrijos ir Lietuvos įmonių susitikimus.
Susitikimai vyks nuo 9 iki 12 val. viešbutyje ”Holiday Inn Vilnius”, Šeimyniškių g. 1

1. SUPERFUND ASSET MANAGEMENT – Investiciniai fondai
Investicinių bendrovių grupė „Superfund“ įkurta 1995 m. Vienoje ir yra viena labiausiai
pripažintų pasaulio investicinių fondų bendrovių, kuri naudoja patentuotas, visiškai
automatizuotas kompiuterines prekybos sistemas. Automatizuotų prekybos sistemų
tikslas yra pasiekti ilgalaikę teigiamą investicijų grąžą tiek kylančiose, tiek
krentančiuose rinkose. Šiandien Superfund biurai JAV, Europoje ir Azijoje priklauso
pasaulio pirmaujančioms intelektualiųjų technologijų įmonėms šiuolaikiniame finansų
sektoriuje. Ieškomi kontaktai su galutiniais vartotojais, finansinių paslaugų teikėjais,
finansų fondų valdytojais, draudimo bendrovėmis.
Papildoma informacija: http://www.superfund.com

2. REINAUER HANDELSGMBH – Popieriaus perdirbimo, laminavimo, rišimo bei

iškirtimo įranga
"RECOsystems" yra tarsi kokybės ženklas, apimantis tris biuro popieriaus apdorojimo
įrenginių grupes: įrišimas, laminavimas ir ID kortelių gamyba. Daugiau nei 20 metų
egzistuojanti įmonė palaipsniui plečia savo produktų asortimentą bei pardavimų vietas.
2011-aisiais įmonė eksportavo į daugiau nei 20 šalių visame pasaulyje. Ieškomas
atstovas, prekiaujantis biuro prekėmis ir įranga (kopijavimas, laminavimas, įrišimas).
Papildoma informacija: http://www.recosystems.eu

3. DESIGN COMPOSITE – Kombinuotos plokštės, techniniai sprendimai

autotransportui, architektūrai ir dizainui.
Kompetencija pagrįsta patentuota technologija, korio struktūros užpildą įlaminuojant
tarp plastikinių medžiagų. Pagal šią technologiją pagamintus paketus galima naudoti
tiek išorėje, tiek viduje. Siūlomos sandwich tipo plokštės automobilinių antstatų
gamybai. Architektūros ir dizaino srityje siūlomas platus asortimentas plokščių
naudojimui išorėje (fasadai, verandos, balkonai) ir interjero sprendimams (sienos,
durys, barai, grindys), taip pat parodų salių, parduotuvių įrengimui (lentynos, displėjai,
podiumai, vitrinų dekoravimas ir pan.), viešbučių ir restoranų įrengimui bei
nestandartinių baldų gamybai.
Papildoma informacija: http://www.design-composite.at

4. DECOR LINE – Namų tekstilė

Įmonė „Decor Line“ siūlo platų namų tekstilės gaminių bei užuolaidų asortimentą:
įvairūs namų tekstilės gaminiai, medžiagos užuolaidoms. Ieško kontaktų su tekstilės
gaminių didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėmis, importuotojais.
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5. SENOPLAST KLEPSCH & CO - Plastiko pusfabrikačiai

Naujausių aplinką tausojančių medžiagų bei technologijų dėka vienasluoksnės arba
daugiasluoksnės ekstruzijos būdu iš aukščiausios kokybės granulių gaminami senosan®
terminio formavimo plastiko pusfabrikačiai įvairiausioms pramonės sritims: reklamos
sektoriui, automobilių pramonei, santechnikos, šaldytuvų gamybai ir pan. Moderni
naujiena – blizgantys ir nesibraižantys stalviršiai virtuvės baldams. Speciali nauja linija
yra skirta medicinos įrangos gamintojams: antibakterinėmis savybėmis pasižymintys
stalviršiai medicinos baldams, komplektuojančios dalys reabilitacijos įrangai ir slaugos
priemonėms, medicininėms lovoms ir krėslams, mobiliems keltuvams, transportavimo
vežimėliams ir pan.
Papildoma informacija: http://www.senoplast.at

6. POLITSCH KUNSTSTOFFTECHNIK - Profilių iš PVC, WPC gamybos linijos ir priedai
Įmonė gamina ekstruzinės gamybos linijas bei technologinius priedus plastikinių
palangių, sienų, grindų apdailos profilių bei langų profilių iš PVC bei WPC gamybai.
Ieškomi kontaktai su plastikinių dailylenčių, profilių, langų gamintojais. Apskaičiuota,
jog jau vidutinio dydžio plastikinių langų gamybos įmonei yra ekonomiškai naudingiau
gamintis profilius pačiai, nei transportuoti orą.
Papildoma informacija: http://www.politsch.at

7. E-M-M-A – Modulinės konvejerių sistemos

E-M-M-A – tai Economical-Modular-Multifunctional-Automation Conveyor. Įmonė gamina
aukštos kokybės konvejerių modulius iš standartizuotų komponentų – pavaros, plastikinių
grandinių, kreipiamųjų dalių. Konvejerių sistemos pasižymi universalumu,
ekonomiškumu energijos sąnaudų bei aptarnavimo būtinumo atžvilgiu, kompaktiškumu,
galimybe išplėsti bei ilgaamžiškumu. Sistemos taikomos maisto, tabako,
elektrotechnikos, kosmetikos, farmacijos ir kt. pramonėse. E-M-M-A pardavimai siekia
jau 100.000 metrų modulinių konvejerių linijų į įvairias Europos šalis. Ieškomi kontaktai
su įmonėmis, veikiančiomis pramonės automatizavimo srityje, technologinių linijų ir jų
komponentų gamintojais.
Papildoma informacija: http://www.e-m-m-a.eu

8. KRONEISL STAHLHANDELSGMBH – Plieno lakštai

KRONEISL-STAHL privati nepriklausoma plieno produkcijos prekybos įmonė, įkurta 1989
metais Lince. Dukterinė įmonė veikia Karlsbade (Čekija) bei Vengrijoje. Įmonės
sandėliai yra Lince/AT, Hagene/DE, Koline/CZ, Györ/HU. Prekiaujama visų pirma
lakštinio plieno produktais: cinkuotais, karštai ir šaltai valcuotais plieno lakštais,
ritėmis, juostomis. Plieno produkcija perkama tiesiogiai iš pačių žinomiausių Europos
gamyklų. Vykdant skubius ir nedidelius užsakymus, glaudžiai bendradarbiaujama su
Steel Service Center. Ieškomi kontaktai su plieno lakštų prekybos atstovais arba
galutiniais vartotojais.
Papildoma informacija: http://www.kroneisl.at

9. KEBA AG - Pramonės automatizavimas

KEBA siūlo kompleksinius pramonės automatizavimo sprendimus kietų paviršių apdirbimo
pramonei, lentpjūvėms ir kitiems medienos pramonės atstovams (medienos granulių
gamintojams), žemės ūkio sandėlių valdymui (grūdų džiovyklų kontrolė). Kita produktų
linija - savitarnos sprendimai siuntų tarnyboms, paštui, logistikos terminalams,
bankams; elektromobilių pakrovimo stotys. Ieškomi galutiniai vartotojai arba
bendradarbiavimo partneriai.
Papildoma informacija: http://www.keba.com/en/industrial-automation
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10. MED TRUST HANDELSGMBH – Priemonės diabetikams
Siūlomi įvairiausi „Wellion“-serijos iškirtinės kokybės produktai diabetikams - insulino
injektoriai ir pompos, gliukomačiai ir kt. Ieškomi importuotojai.
Papildoma informacija: http://www.medtrust.at
11.LYONESS MANAGEMENT – Pirkimų ir pirkėjų lojalumo skatinimo sistema
Nuo pat atsiradimo 2003-iais austriška idėja užkariauja tarptautinę rinką. Lyoness nepriklausoma, 26 šalis keliuose kontinentuose vienijanti pirkėjų bendruomenė. Skaidri
nuolatinių klientų lojalumo programa tapo naudinga vartotojams ir pirkėjų lojalumo
skatinimo įrankiu. Pirkėjui už pirkinius grįžta pinigai Ū(cashback), o ne lojalumo taškai.
Ieškomos lojalumo sistemoje norinčios dalyvauti klasikinės prekybos ir e-prekybos
įmonės. Papildoma informacija: http://www.lyoness.com
12. F. URL & CO – Konservuoti maisto produktai
Daugiau nei 80 metų veikianti maisto konservų importo ir eksporto bendrovė tiekia
konservuotus maisto produktus: vaisių, daržovių, žuvies konservus, ryžius, moliūgų sėklų
aliejų, kitus aliejus, prieskonius, grūdų produktus, džiovintus vaisius, įvairios paskirties
druską. Ieškomi importuotojai, didmenininkai ir prekybos tinklai.
Papildoma informacija: http://en.f-url.at
13. ANLAGENBAU HOLZMANN – Inžinerinės konsultacijos, pramonės ir energetikos
objektų statyba
Įmonė specializuojasi konsultuoti ir statyti pramonės objektus, alternatyvios energetikos
jėgaines ir sistemas. Naudojant specialią programinę įrangą palengvinamas planavimas,
statybos ciklo ir gamybos procesų kontrolė, statybų priežiūra, atliekamas 3D
modeliavimas, darbų kokybės kontrolė.
Domina susitikimai su vamzdynų sistemų ir rezervuarų montažo bei pramonės objektų ir
elektros jėgainių projektavimo bendrovėmis. Kooperacijos tikslas – bendradarbiavimas,
paslaugų perkėlimas atliekant rezervuarų, vamzdynų sistemų, elektrinių projektavimą ir
statybą.
Papildoma informacija: http://www.anlagenbau-holzmann.at
14.TROPPER MASCHINEN UND ANLAGEN - Mobilūs pašarų gamybos įrenginiai,
cisterninės priekabos
Įmonė gamina mobilią kombinuotųjų pašarų gamybos techniką, cisternų tipo miltų,
pašarų, medžio granulių ir bet kokių kitų birių produktų transportavimo priekabas.
Pneumatiniai transportavimo kanalai ir bunkerio išvalymo technologija neleidžia
produktų likučiams pasilikti mašinoje. Ieškomi kontaktai su agroserviso paslaugų
įmonėmis, žemės ūkio bendrovėmis, pašarų priedų prekybininkais, miltų, pašarų ir
medžio granulių gamintojais.
Papildoma informacija: http://www.tropper.at

Pageidaujančius susitikti su Austrijos įmonėmis prašome kreiptis
dėl individualaus susitikimo suderinimo į Austrijos ekonomikos biurą
Tel. (5) 2615954, (5) 2620075
el.p. vilnius@advantageaustria.org
internetas: Austrijos verslo misija
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