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GRADBENIŠTVO
A.S.T. ENGINEERING SRL

www.astengineering.it

ARCH. ANDREA LAZZARI

www.tecomenergie.it

ARTE E MESTIERI SNC DI
ERMADORA ALBIZ E FABIO

www.naturalcalk.com

BOER GROUP SRL
DI DATO & MENNINO ARCHITETTI
ASSOCIATI

www.materiacementi.com
www.didato-meninno.com

HOMELAB SAS DI VIOLINO PIERINO www.homelabsas.it
& C.
IDROSERVICE SAS DI GASPARDO www.idroserviceweb.it
LUIGINO & C.
INTELERGY SRL
www.intelergy.it,
www.fonovich.eu
LIAISON SRL
www.liaison.it

Dejavnost

Interes

Arhitekturno načrtovanje, inženiring in načrtovanje
kompleksnih stavb
Proizvodnja fotovoltaičnih modulov, led
razsvetljave, xlam panelov in polproizvodov za
gradnjo lesenih hiš
Zaključna dela v gradbeništvu z okolju prijaznimi
sredstvi, sanacija stavb in restavratorstvo

Iščejo javne ali zasebne stranke, partnerstva s projektnimi biroji in
tehničnimi projektanti
Iščejo distributerje in ponujajo tehnično svetovanje za prodajo

Proizvodnja ognjevarnih in protipotresnih stavb iz
jekla
Trgovina na debelo s kopalniško opremo,
keramiko in talnimi oblogami
Proizvodnja in gradnja fotovoltaičnih in vetrnih
elektrarn, alarmnih sistemov, javne razsvetljave

Iščejo nepremičninske družbe, ki prodajajo posamezne hiše ali vrstne
hiša ali sestavljene stanovanjske enote
Iščejo podjetja zainteresirana za njihove proizvode

Iščejo partnerje za prodajo in distribucijo izdelkov za energetsko
učinkovite stavbe, izolativni materiali, ekološka gradnja, gradbeništvo,
obnova, industrijske stavbe, zelena arhitektura
Proizvodnja veziv in polizdelkov iz betona
Iščejo partnerje in projektivne biroje za prodajo svojih storitev in izdelkov
Arhitekturno načrtovanje, design in interior design Iščejo sodelovanje s podjetji za oblikovanje novih izdelkov industrijskih
izdelkov, projektiranje pisarn, trgovin, restavracij, itd. Želijo najti skupaj
inovativne rešitve
Energetska sanacija stavb – svetovanje in
Iščejo prodajalce gradbenih proizvodov, projektne biroje in gradbena
načrtovanje energetsko varčnih stavb
podjetja
Proizvodnja vodnih črpalk in sistemov za filtracijo Iščejo distributerje za svoje proizvode

NOGAROTTO IMPIANTI DI
NOGAROTTO MANUEL

www.nogarottoimpianti.it

RED WIRE SRL

www.redwiresrl.com

THERMICS ENERGIE SRL

www.thermics-energie.it

ICT
EITOS SRL

www.eitos.it

Iskanje in izbor kvalificiranega osebja s
specializacijo s področja kovinarsva in storitev,
sektorske analize, temporary manager, prodaja
programske opreme (software) za iskanje osebja
in opravljanja z podatkovnimi bazami

SINESY SRL

www.sinesy.it

Programske rešitve za retail (trgovino na drobno – Iščejo distributorje (VAR) in podjetja zainteresirana za njihove
ne vključuje prehrambenih izdelkov),
programske storitve in rešitve
rešitve/pomoč po prodaji izdelka, razvoj (Cloud,
Mobile, Web), sodelovanje v Cloudu

TREXOM SRL

www.trexom.it

Oprema za beleženje prisotnosti (registracija
delovnega časa) osebja v podjetjih,
organizacijah, na gradbiščih/v ladjedelnicah, pri
potujočih dejavnostih

Proizvodnja fotovoltaičnih modulov, led
razsvetljave in polproizvodov za gradnjo lesenih
hiš
Proizvodnja toplotnih črpalk in panelov za
ogrevanje sanitarne vode

MEHANIKA
Stran 1

Iščejo partnerje za izvedbo električnih in fotovoltaičnih inštalacij ter
avtomatizacijo doma (general contract, gradbena podjetja, arhitekti,
geometri, hoteli, zdravilišča, kmetije)
Ponujajo električni materijal, posebne kable, električne infrardeče
ogrevalne sisteme za domače in poslovne okolje (viseči na steni ali
pultu), fotovoltaični material in LED osvetlitev
Iščejo podjetja, ki jih zanima distribucija toplotnih črpalk in panelov za
ogrevanje sanitarne vode, projektivne biroje in gradbena podjetja, ki
sodelujejo pri javnih naročilih v gradbeništvu, industrijskia podjetja, ki se
zanimajo za prilagojene rešitve za OEM izmenjavo toplote

Iščejo partnerje za prodajo programske opreme (software) za iskanje,
izbiro in upravljanje podatkovnih baz/ podjetja, ki bi bila zainteresirana za
storitve svetovanja pri iskanju in izboru managerjev ali temporary
managerjev/ podjetja, ki iščejo partnerja za financiranje novih razvojnih
projektov za podjetja/ podjetja, ki proizvajajo software/ sporazume o
partnerstvu pri izdelavi in distribuciji proizvoda

Iščejo uvoznike in distributerje
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ATRA SRL
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www.atra.it

METALCOSTRUZIONI DI RUSIN SRL www.rusinox.it

TONIZZO GIOVANNI

MODA
C. & P. SRL

NOTRANJA IN ZUNANJA OPREMA
ARCOM ARCHITECTURAL
ARREDAMENTI
COMIN ARREDAMENTI SRL

Dejavnost
Sistemi za obdelavo smol
Mehanska obdelava kovin, proizvodnja stopnic,
vitraž, hišnega in industrijskega pohištva,
ladijskega pohištva, projektni studio s 3D sistemi
Prodajni posrednik na področju precizne
mehanike

Trgovina na drobno z oblačili in modnimi dodatki
Made in Italy

www.cominshop.it

CONTROLUCE

DMT RAPPRESENTANZE SAS

www.dmtrappresentanze.it

FACAU 1938 INTERIORS

www.facau.com

FERROLUCE SRL

www.ferroluce.it

FRIULIMPORT SRL

www.flexteam.it

IBEBI DESIGN

www.ibebi.com

PUBBLIMMAGINE SRL

www.pubblimmagine.net

VER.BO SRL

PREHRAMBNI SEKTOR
BIOMONDO

www.stevias.it

FERVEO SRL

www.ferveoshop.com

LIQUORERIA FRIULANA SRL
www.liquoreriafrilana.it
MACORITTO VALENTINO E C. SNC www.macorittovalentino.com

Interes
Iščejo uporabnike njihovih proizvodov ali podjetja iz avtomobilske in
elektroindustrije
Želijo sodelovati s projektnimi biroji in arhitekti

Prodaja proizvodov in storitev

Iščejo možnosti sodelovanja in stike za odprtje novih prodajnih mest in si
želijo sestanke, ki bi prispevali k boljšemu poznavanju/razumevanju
slovenskega trga

Pohištvo po meri za javne in zasebne prostore,
notranja oprema
Načrtovanje in izdelava notranje opreme za
trgovine, trgovine s konceptom Concept Store,
podizvajalstvo, polizdelki in končni proizvodi
Prodaja svetil in svetovanje (kupcu prilagojene
rešitve)

Iščejo arhitekturne biroje, opremljevalce notranjih prostorov, ponujajo
rešitve za notranje opremljanje
Želijo se sestati s predstavniki maloprodaje (s trgovskimi združenji ali
podjetniki), s predstavniki trgovin na drobno (z eno blagovno znamko), s
projektnimi biroji
Iščejo arhitekturne biroje, opremljevalce notranjih prostorov, proizvajalce
pohištva za dom, pisarne, bare, restavracije, ponujajo rešitve za notranje
in zunanje opremljanje
Prodaja kopalniškega pohištva, design, inovativni Iščejo možnosti za prodajo in trženje preko projektnih in arhitekturnih
materiali za arhitekturo, inovativne tehnologije za birojev ter lokalnih distributerjev
ogrevanje na elektriko v gradbeništvu
Projektiranje in opremljanje pisarn “na ključ”
Iščejo partnerje, posrednike, družbenike (ki naj, če je možno, govorijo
italijansko), oblikovalce, nepremičninske agente, gradbenike
Proizvodnja ročno okrašenih svetil Made in Itay
Iščejo zanesljive distributerje, ki bi prodajali njihove izdelke (pohištveni
saloni, arhitekti, oblikovalci, oblikovalski studii idr.)
Proizvodnja oblazinjenega pohištva (sedežnih
Iščejo kupce za svoje izdelke in storitve (uvoznike, distributerje, notranje
garnitur, naslanjačev, oblazinjenih ležišč),
oblikovalce in arhitekte za stanovanjske in javne stavbe)
Contract znanih blagovnih znamk
Proizvodnja stolov, pručk, mizic, knjižnih polic,
Iščejo distributerje za prodajo svojih izdelkov
zložljivih miz, zložljivih stolov, stolov na koleščkih
Izdelava Rendering upodobitev in virtualnih 3D
Želijo se srečati s komunikacijskimi agencijami, projektimi biroji,
videoposnetkov za sektor oblikovanja, pohištvene oblikovalskimi biroji, oblikovalci, katerim bi lahko ponudili svoje storitve
in gradbene industrije
Proizvodnja robnih trakov in dodatkov v absIščejo končne kupce ali posrednike (distributerje) za prodajo svojih
laminatu
izdelkov

Živila, sladkana z stevioglicosidi (izvlečki rastline
stevia)
Ekološka živila: sadni sokovi, marmelade
Proizvodnja likerjev in žganja
Proizvajalec – grisini, pekovsko pecivo, piškoti

Stran 2

Iščejo distributerje in prodajalce za svoje izdelke – nakup novih izdelkov
za vključitev v lastno blagovno znamko
Iščejo distributerje in agente, specializirane prodajalne z bio prehrano,
trgovine z živili, hotele
Iščejo uvoznike (z davčnim skladiščem)
Iščejo grosiste ali distributerje pekovskih izdelkov, grisinov, piškotov
(primerni za maloprodajo in horeca)
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ZLATARSTVO
ZAMBON GIOVANNI PAOLO
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Dejavnost

Agent zlatarskega sektorja

Stran 3

Interes

Iščejo proizvajalce izdelkov in predmetov iz zlata ali zlata/srebra in visoke
bižuterije, da bi postali njihov agent v Italiji in sicer na območju Furlanije
Julijske krajine, Benečije in Trentina

