
   

 
Izkoristite priložnost in se udeležite brezplačnega poslovnega srečanja z avstrijskimi podjetji, ki ga 
organiziramo 
 
 

3.12.2015 ob 12. uri 

v Stekleni dvorani hotela Grand hotel Union v Ljubljani. 

 
 
Iz Avstrije prihajajo podjetja z zelo raznolikimi in zanimivi produkti, ki lahko dodatno obogatijo tudi 
vašo ponudbo. Preberite, kaj ponujajo! 
 
 

 FENG SHUI CONSULTING GmbH 
Podjetje se ukvarja s feng shui svetovanje podjetjem, ki želijo izboljšati odnose na delovnih mestih, 
zmanjšati stres in povečati storilnost svojih zaposlenih. Svetujejo proizvodnim, storitvenim kot tudi 
kmetijskim podjetjem. 
 
 

 FOXP2 e.U. 
Podjetje nudi podporo pri vstopu na avstrijski trg, ustanavljanju podjetja, iskanju kadrov ter 
poslovnih prostorov, oglaševanju, sejemskih predstavitvah, tiskovnih konferencah, prevajanju, pri 
komunikaciji z avstrijskimi partnerji in uradi, pri upravnih postopkih, izdajanju računov.  
 
 

 GH - INFORMATIK GmbH 
Podjetje že 15 let uresničuje IT monitoring in sistemske monitoring projekte velikim in srednjim 
podjetjem. Nudi monitoring rešitve, ki omogoča nadziranje in preverjanje pomembnih delovnih 
procesov. Podjetje išče partnerja za prodajo in implementiranje njihovega Wotan-Monitoring-
Sistema. 
 
 

 HAMIDA AGIC  
Podjetje išče proizvodnjega partnerja za sledeče produkte - ženske plašče, jaknje, modne dodatke 
kot so šal ovratniki, Peter Pan ovratniki. Večinoma so njihovi izdelki iz umetnega krzna. 
 
 

 HEFEL TEXTIL GmbH 
Podjetje proizvaja odeje, vzglavnike, posteljne nadvložke, posteljnino, plete in šale iz kašmirja. 
Imajo poseben otroški program. Podjetje išče direktne odjemalce.  
 
 

 INGRA ENERGIE- UND UMWELTTECHNIK GmbH 
Podjetje nudi parne turbine in išče slovenske žage, ki bi poleg sušenja lesa s parnimi turbinami 
proizvajale tudi električni tok nad 3,5 MW. 
 
 

 LEEB BALKONE GmbH 
Podjetje proizvaja aluminijaste in lesene balkone, ograje, vrata za ograje, pregradne stene, 
avtomobilske nadstreške. Podjetje išče prodajnega partnerja za neposredno prodajo njihovih 
proizvodov končnim odjemalcem.  
 
 

 STRIEDINGER CONSULTING GmbH 
Podjetje posreduje podizvajalce glede na želje naročnika na sledečih področjih – industrijska 
avtomatizacija, polaganje napeljav, postavljanje stikalnih omar, kovinska montaža, kleparska dela, 
ogrevanje, hlajenje, prekrivanje streh etc. Podjetje išče kooperacijske partnerje za projekte v 
Evropi in po svetu – mala ali velika podjetja.  
 
 

http://www.union-hotels.eu/sl/grand-hotel-union/
http://www.fengshuiconsulting.cc/fengshui_beratung
http://www.foxp2.at/index.php/sl/
https://wotan-monitoring.com/de/
http://www.aheadhunter.at/
http://www.hefel.com/index.php?lngID=2
http://www.ingra.at/
http://www.leeb.si/
http://www.subauftrag.com/


   

 

 SUSTSOL GmbH 
Podjetje razvija inovativne IT-rešitve, ki omogočajo enostavno, hitro ter varno komunikacijo in 
strukturirano posredovanje dokumentov na področju zdravstva. Njihov produkt SusDoX daje 
zdravnikom na enostaven način na razpolago informacije o dotičnih zdravstvenih primerih. Pacienti 
lahko s pomočjo SusDoX vedno in povsod vsakemu zdravniku preko spletne strani www.bilder-
befunde.at omogočajo vpogled v svoje preiskave. Podjetje išče prodajnega partnerja.  
 
Opise podjetij najdete tudi tukaj.  
 
 
Udeležite se brezplačnega srečanja v okviru katerega bodo potekali neposredni B2B pogovori in 
navežite neposredni stik s predstavniki avstrijskih podjetij. 
 
 
Prijave prejemamo na ljubljana@advantageaustria.org 
 
 
V primeru dodatnih vprašanj nas pokličite na 1/513 97 70.  
 
 
Veselimo se srečanja z Vami!  

 

 
  
Avstrijsko Veleposlaništvo - 

Gospodarski oddelek 

Nazorjeva 6, p.p. 1595 

SI-1000 Ljubljana 
T +386 1 513 97 70 

F +386 1 513 97 80 

laibach@advantageaustria.org 

www.advantageaustria.org/si 
 

Avstrijsko gospodarstvo v Sloveniji 

Dobrodošli na uradnem portalu organizacije, ki pomaga avstrijskemu gospodarstvu uspeti na svetovnih trgih 
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