RÉSZTVEVŐK

УЧАСТНИКИ

(előzetes jelentkezések
2014. október 9-ig)

(предварительный список
на 09.10.2014.)

Magyar résztvevők:

Венгерские участники:

NEMZETI BEFEKTETÉSI
ÜGYNÖKSÉG (HIPA)

ВЕНГЕРСКОЕ АГЕНТСТВО ПО
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

INTER-GUMI Kft (építőipar, fővállalkozói
tevékenység)

INTER-GUMI (строительство, деятельность
генерального подрядчика)

DUNA INDUSTRY Kft (berendezések
gyártása rozsdamentes anyagból)

DUNA INDUSTRY (производство
оборудования из нержавеющей стали)

UJINVEST Kft (idegenforgalom,
vendéglátás)

UJINVEST (туризм, гостеприимство)

FLUIDPROGRESS ENGINEERING Kft.
FLUIDPROGRESS ENGINEERING
(hidraulikus elemek gyártása, forgalmazása) (постройка и монтаж гидравлики и
пневматики, торговля)
Z-INFORM Kft (konzultációs tevékenység)

Z-INFORM (общие консалтинговые
услуги)

ARGUMENT Kft (consulting, tenderek,
ARGUMENT (консалтинговые услуги,
átszervezés, cégértékelés, ingatlanértékelés) тендеры, реорганизация, оценка компаний,
оценка недвижимости)
FLAVOTRADE Kft (élelmiszer
nagykereskedelem)

FLAVOTRADE (оптовая деятельность
пищевыми продуктами)

VARA-FÉG (gázkazánok gyártása)

VARA-FÉG (производство газовых котлов)

INNOBER-WAVE (tervezés, mérnöki
tevékenység)

INNOBER-WAVE (проектирование,
инжиниринг)

THERMAL HOTEL AQUINCUM
(szállodai szolgáltatások)

THERMAL HOTEL AQUINCUM
(гостиничные услуги)

GOLD RE MAGNA (színesfém és érc
nagykereskedelem)

GOLD RE MAGNA (оптовая торговля
металлами и металлической рудой)

TECHNOPLANKTON (horgászcikkek
készítése, fejlesztése)

TECHNOPLANKTON (предметы для
рыбной ловли)

SPLENDOR – ÉKSZER (egyedi
ékszerkülönlegességek készítése)

SPLENDOR – ÉKSZER (производство
ювелирных изделий в т.ч. по
индивидуальному заказу)

ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK
VÁLLALAT (nagyfeszültségű villamos
hálózatok, alállomások, erőművi
tevékenység)

ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK
VÁLLALAT (национальная сетевая
компания по электроэнергетике)

BALÁZS TAMÁS ÜGYVÉDI IRODA
(jogi, ügyvédi szolgáltatások)

BALÁZS TAMÁS ÜGYVÉDI IRODA
(юридические, адвокатские услуги)

DANUBIUS ZRT (szállodai szolgáltatás)

DANUBIUS ZRT (сеть термальных отелей)

KÓPIS ÉS TÁRSA (energetikai gyártás,
erőművi karbantartás)

KÓPIS ÉS TÁRSA (производство
оборудования в области энергетики,
обслуживание электростанций)

KOMPOZITOR MŰANYAGIPARI
FEJLESZTŐ (műanyag hő- és tűzálló
kompozit panelek és magas hőállóságú
flexibilis kéménybéléscső és szellőzőcső
fejlesztése, gyártása és értékesítése)

KOMPOZITOR MŰANYAGIPARI
FEJLESZTŐ (разработка, производство и
продажа пластиковых композитных теплои огнеупорных материалов, панелей,
гибких внутренних дымовых труб с
высокой огнестойкостью)

PANNON FALAP-LEMEZ (rétegelt lemez
nagykereskedelem)

PANNON FALAP-LEMEZ (оптовая
торговля фанерой)

SIMOVILL 2006 (villamos világítóeszköz
gyártás)

SIMOVILL 2006 (производство
электрических средств освещения)

METALART (nemesfém kohászat)

METALART (мелаллургия цветных
металлов)

INVESTMENT PROJEKT 2012 (építőipari
- generál kivitelezés, kereskedelmi
szolgáltatások)

INVESTMENT PROJEKT 2012
(строительство "под ключ", коммерческие
услуги)

UNICREDIT BANK HUNGARY
(pénzügyi szolgáltatások)

UNICREDIT BANK HUNGARY
(финансовые услуги)

BESTLED HUNGARY (LED
világítástechnika)

BESTLED HUNGARY (технологии LED
освещения)

BOGNAR-VIN (borászat,
borkereskedelem)

BOGNAR-VIN (виноделие, продажа вина)

K&H BANK - (pénzügyi szolgáltatások)

K&H BANK - (финансовые услуги)

BIZTOR ALKUSZ (biztosítás)

BIZTOR ALKUSZ (страхование)

MKB BANK (pénzügyi szolgáltatás)

MKB BANK (финансовые услуги)

CANDELA (világítástechnika, orvosi
műszerek nagykereskedelme, saját
fejlesztésű gyógyászati eszközök gyártása)

CANDELA (техника освещения, оптовая
торговля медицинскими оборудованиями,
производство лечебного оборудования
собственной разработки)

SLV METAL (műanyag nyílászárók
gyártása, árnyékolástechnika)

SLV METAL (производство пластмассовых
дверей и окон, техника затенения)

STEFI (vendéglátás, Thököly Vendéglő
üzemeltetése)

STEFI (управление рестораном "Thököly",
туристические услуги)

V.I.P. – HUNGARY (biztonságtechnika,
partnerinformáció, magánnyomozás,
vagyonvédelem, személyvédelem,

V.I.P. – HUNGARY (безопасность бизнеса,
охрана собственности, личная охрана,
консалтинг, поектирование систем

tanácsadás, biztonságtechnikai rendszer
tervezése)

безопасности)

INTER-GUMI PLUSSZ (autógumi
nagykereskedelem)

INTER-GUMI PLUSSZ (оптовая торговля
шинами)

PANORÁMA VILÁGKLUB
(kapcsolatteremtés, 80 országra kiterjedő
világklub-hálózat, Magyar Világtalálkozó
rendezvénysorozat szervezése)

PANORÁMA VILÁGKLUB (развитие
международного сотрудничества (сеть
клуба работает в 80 странах мира),
организация "Мировой Встречи Венгров")

BODZSÁR ATTILA BT. (használtcikk
BODZSÁR ATTILA BT. (торговля
kereskedés, ügyviteli, üzletviteli tanácsadás) антиквариатом и бизнес-консалтинг)
SPIRALE S.R.O., Szlovákia (fagylaltgépek, SPIRALE S.R.O., Словакия (оборудование
fagylaltalapanyagok forgalmazása)
для производства мороженого, сырьё для
изготовления мороженого)
KARSAI ALBA (műanyag feldolgozás,
műanyag csomagolás gyártása
gyógyszeripari, műanyag
csomagolóeszközök gyártása)

KARSAI ALBA (разработка пластмассы,
производство пластмассовых изделий,
производство упаковочных средств из
пластмассы)

MEDCENTER (egészségügyi üzemeltetés,
egészség turizmus együttműködés, nagy
volumenű gazdasági egységek energetikai
ellátása megújuló energiával)

MEDCENTER (эксплуатация медицинских
учреждений, сотрудничество в области
медицинского туризма, оснащение
возобновляемой энергией крупных
организаций)

COFACE HUNGARY CREDIT
MANAGEMENT SERVICES
(hitelbiztosítás, követeléskezelés,
céginformáció, egyéb információnyújtás
felső fokon)

COFACE HUNGARY CREDIT
MANAGEMENT SERVICES (страхование
торговых сделок, урегулирование
задолженности по неоплаченным счетам,
оценка рынка, индивидуальный подход к
страхованию рисков)

GOLDEN PINNACLE KFT. /HORWATH
HTL HUNGARY & HORWATH HTL
RUSSIA/ (üzletviteli, egyéb vezetési
tanácsadás)

GOLDEN PINNACLE KFT. /HORWATH
HTL HUNGARY & HORWATH HTL
RUSSIA/ (консальтинговые услуги)

UNIFERRO KAZÁN ÉS GÉPGYÁRTÓ
(központi fűtési kazánok, radiátorok,
biomassza kazánok, hőközpontok,
gyorsgőzfejlesztők, szűrőtartályok gyártása)

UNIFERRO KAZÁN ÉS GÉPGYÁRTÓ
(производство котлов центрального
отопления, котлов на биомассе, центров
отопления, парогенераторов, фильтррезервуаров)

EUROPAKRAFT GMBH (készülékek,
berendezés és csővezeték-építés a vegyipari,
élelmiszeripari, gyógyszeripari és
turbinagyártó szegmensben)

EUROPAKRAFT GMBH (оборудование и
строительство трубопроводов в области
химической, пищевой, фармацевтической
промышленности и для изготовления
турбин)

HERBÁRIA (gyógynövények feldolgozása

HERBÁRIA (обработка и продажа

és forgalmazása, gyógynövény termékek
gyártása és értékesítése)

лекарственных растений, производство и
продажа продуктов из лекарственных
растений)

SBERBANK MAGYARORSZÁG
(pénzügyi szolgáltatások, L/C és
garanciaügyletek, exportfinanszírozás)

SBERBANK MAGYARORSZÁG
(финансовые услуги, сделки L/C и
гарантийные сделки, экспортное
финансирование)

CIB BANK (pénzügyi szolgáltatások)

CIB BANK (финансовые услуги)

WESTINVEST PROPERTY (saját
tulajdonú ingatlan adásvétele)

WESTINVEST PROPERTY (покупка и
продажа недвижимости)

BLI LOGISZTIKAI KFT. (logisztikai
szolgáltatások, raktározás, szállítmányozás)

BLI LOGISZTIKAI KFT. (услуги
логистики, складирование, транспортноэкспедиторская деятельность)

MOJMÍROVCEI KASTÉLY,
SZLOVÁKIA (szálloda, wellness,
turizmus)

MOJMÍROVCEI KASTÉLY, СЛОВАКИЯ
(гостиница, вельнес, туризм)

TÓTH FAMILI (hidegen sajtolt
gyógyhatású olajak gyártása és
forgalmazása)

TÓTH FAMILI (производство и продажа
лечебных масел холодного отжима)

PHÖNIX-BRV (műszeripari gyártás,
kereskedelem)

PHÖNIX-BRV (инструментальная
промышленность, производство, торговля)

CONVENTION BUDAPEST (kongresszus- CONVENTION BUDAPEST (организация
és rendezvényszervezés)
конгрессов и пр. мероприятий)
LES ILDZSAS KFT (üzleti tanácsadás jogi
szolgáltatások, könyvelés)

LES ILDZSAS KFT (бизнес-консалтинг,
юридические услуги, бухгалтерские
услуги)

TÓTH FAMILI (hidegen sajtolt
gyógyhatású olajak gyártása és
forgalmazása)

TÓTH FAMILI (производство и продажа
лечебных масел холодного отжима)

PHÖNIX-BRV (műszeripari gyártás,
kereskedelem)

PHÖNIX-BRV (инструментальная
промышленность, производство, торговля)

MEDICOR ELEKTRONIKA (orvosi
műszerek gyártása)

MEDICOR ELEKTRONIKA (производство
медицинского оборудования)

ÉLITI'92 TERVEZŐ-VÁLLALKOZÓ
MÉRNÖKIRODA (élelmiszeripari és
mezőgazdasági beruházások tervezése)

ÉLITI'92 TERVEZŐ-VÁLLALKOZÓ
MÉRNÖKIRODA (планирование
инвестиций в сельскохозяйственной
области и в пищевой промышленности)

EVOPRO SYSTEMS ENGINEERING
(számítógépes programozás)

EVOPRO SYSTEMS ENGINEERING
(компьютерное программирование)

MERITO TREND (út és autópálya építése,
építőipar)

MERITO TREND (строительство автодорог
и автотрасс, гражданское строительство)

GANZ KAPCSOLÓ- ÉS
KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ KFT (kisfeszültségű
villamos készülékek fejlesztése, gyártása,
forgalmazása)

GANZ KAPCSOLÓ- ÉS
KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ KFT (разработка
производство, маркетинг низковольтных
электрических приборов)

PANTA AQUA VÍZPALACKOZÓ ZRT.
(üdítőital, ásványvíz gyártása)

PANTA AQUA VÍZPALACKOZÓ ZRT.
(производство прохладительных напитков
и минеральной воды)

ELECTOOL HUNGARY (beszerzési
ELECTOOL HUNGARY (программное
folyamatot támogató megoldások, projektek обеспечение организации закупок,
teljes körű lebonyolítása)
реализация проектов)
TISZA-KORONA SZOLGÁLTATÓ,
TANÁCSADÓ ÉS KÉPVISELETI ZRT
(üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás)

TISZA-KORONA SZOLGÁLTATÓ,
TANÁCSADÓ ÉS KÉPVISELETI ZRT
(консалтинговые услуги)

MAGYAR NEMZETI KERESKEDŐHÁZ
(vegyes termékkörű ügynöki
nagykereskedelem)

MAGYAR NEMZETI KERESKEDŐHÁZ
(торговля с зарубежными партнёрами)

PLATINUM FUND (ingatlanfejlesztés befektetés)

PLATINUM FUND (недвижимость)

EKO KONZERVIPARI KFT (zöldség és
gyümölcs konzervek készítése)

EKO KONZERVIPARI KFT (производство
овощных и фруктовых консервов)

SARLAI JULIANNA (idegenforgalmi
szolgáltatások)

SARLAI JULIANNA (туристические
услуги)

GÜLTEN BT (ingatlanok bérbeadása)

GÜLTEN BT (комплексные услуги по
недвижимости)

WORLD GROUP SRO, Szlovákia
WORLD GROUP SRO, Szlovákia
(építőipar, ingatlanfejlesztés, kereskedelem) (строительство, недвижимость, торговля)
FERRO-TOOL (szerszámkészítés és
forgalmazás)

FERRO-TOOL (производство и продажа
инструментов)

DR. ENYEDI TIBOR (ügyvédi szolgáltatás, DR. ENYEDI TIBOR (услуги адвоката,
befektetési tanácsadás)
юридические услуги по инвестиционным
вопросам)
EU-JUST-4U KFT (üzletviteli, vezetési
tanácsadás)

EU-JUST-4U KFT (консалтинговые услуги)

ALUMÍNIUMÁRUGYÁR (gázpalack-,
alkatrész- és szerszámgyártás)

ALUMÍNIUMÁRUGYÁR (производство
газовых баллонов, запчастей и
инструментов)

UKRAILTRANS TRADE AND
LOGISTIC (vasúti áruszállítás, Ilka
Residence projekt társasházi lakások és GEnergy márkájú kenőanyag értékesítése)

UKRAILTRANS TRADE AND LOGISTIC
(ж/д перевозки продажа квартир в проекте
Ilka Residence, продажа смазочного
материала G-Energy)

KONOGENEX (Magyarországon gyártott
kozmetikumok, gyógynövény

KONOGENEX (продажа косметики,
изделий из лечебных трав венгерского

készítmények, táplálékkiegészítők
forgalmazása)

производства)

INTERDOMUS DENTAL (orosz fogászat)

INTERDOMUS DENTAL (русская
стоматология)

GOLYÁN ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.
Épületgépészet, épületenergetika,
szolgáltatás, kereskedelem

GOLYÁN ÉPÜLETGÉPÉSZET
KFT.
Обеспечение зданий
теплоснабжением, эл.сетями,
услуги, торговля

GAMMA ANALCONT KFT.
Mérőműszer gyártás

GAMMA ANALCONT KFT.
Производство измерительных
приборов

ROTAPACK ZRT.
csomagolóanyag gyártás

ROTAPACK ZRT.
производство упаковочных
материалов

1000 ÚT KFT
turizmus, orvosi turizmus

1000 ÚT KFT
туризм, медицинский туризм

ROBINSON TOURS KFT.
Utazásszervezés

ROBINSON TOURS KFT.
Организация туров

KÉZMŰ KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KFT
különböző termékek gyártása

KÉZMŰ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT
Производство различной
продукции (прикладное
искусство)

TMTO-HUNGARY KFT
Telekommunikáció, út, vasút, híd, torony
építése

TMTO-HUNGARY KFT
Телекоммуникация,
строительство дорог, железных
дорог, моста и башни

SPACEHARMONY-SYSTEM KFT.
Sugárzásvédelmi technológiák kutatása és
fejlesztése

SPACEHARMONY-SYSTEM
KFT.
Исследование и развитие
технологии защиты от
излучения

KÉSZ HOLDING ZRT.
vagyonkezelés, épületépítés, tervezés

KÉSZ HOLDING ZRT.
строительство, проектировка

VT VERES KFT.
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK,

VT VERES KFT.
ИНЖЕНЕРСКИЕ УСЛУГИ,

csővezetéki szerelvények automatizálása

СИСТЕМЫ автоматизации
запорной и регулирующей
арматуры энергетических
трубопроводов

INTEGRÁL-HAT KFT.
Baromfitenyésztés

INTEGRÁL-HAT KFT.
Птицеводство

MYCON KFT.
Kereskedelemfejlesztés

MYCON KFT.
Развитие торговли

KÖZLEKEDÉSI MŰSZERGYÁRTÓ ZRT. KÖZLEKEDÉSI
Jelző és adó műszerek gyártása
MŰSZERGYÁRTÓ ZRT.
haszongépjárművekhez
Производство приборов для
средств транспорта
VITAKING KFT.
Étrendkiegészítő termékek gyártása és
exportja

VITAKING KFT.
Производство и экспорт
пищевых добавок

PROINVEST KFT.
Gép, hajó, repülőgép ügynöki
nagykereskedelme Egészségügyi
létesítmények tervezése, építése és orvosi
berendezésekkel történő felszerelése, illetve
ezen projektek finanszírozása.

PROINVEST KFT.
Оптовая торговля машинами,
суднами, самолётами;
проектировка и строительство
медицинских проектов, их
оснащенеие оборудованиями;
финансирование.

POLIGON22 KFT.
tanácsadás

POLIGON22 KFT.
консалтинг

HOTEL CARBONA ZRT.
szállodai szolgáltatás

HOTEL CARBONA ZRT.
гостиничные услуги

VESOGAMA KFT.
zöldség-gyümölcs nagykereskedelem,
élelmiszer export

VESOGAMA KFT.
оптовая торговля овощами и
фруктами, экспорт продуктов
питания

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT.
víz és csatornaszolgáltatás

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT.
услуги по предоставлению
воды и канализации

HOLLA BAROMFI KFT.
Baromfi (kacsa, liba) feldolgozás

HOLLA BAROMFI KFT.
Переработка домашней птицы
(утка, гусь)

SPIRIT HOTEL KFT.
Szállodai szolgáltatás, gyógyászat,
wellness, konferencia

SPIRIT HOTEL KFT.
Гостиничные услуги, медицина,
велнес, конференции

GRAF-FER BT.
Grafikai, művészeti külkereskedelem

GRAF-FER BT.
Внешняя торговля графикой,
художественной продукций

ESPA KFT.
wellness szálloda, fogászat, bowling,
fallabda, masszázs, tenisz, konferencia

ESPA KFT.
гостиница велнес,
стоматология, боулинг, сквош,
массаж, теннис, конференции

V.I.P. HUNGARY KFT.
Biztonságtechnika, partnerinformáció,
magánnyomozás, vagyonvédelem,
személyvédelem, tanácsadás,
biztonságtechnikai rendszer tervezés

V.I.P. HUNGARY KFT.
Безопасность бизнеса, охрана
собственности, личная охрана,
консалтинг, проектирование
систем безопасности

UNIVERSAL 89 KFT.
acél- és csarnokszerkezet gyártás

UNIVERSAL 89 KFT.
Производство стальной
конструкции и
металлоконструкции для залоп

PINCE MEZŐGAZDASÁGI KFT.
gombatermesztés, kereskedelmi
együttműködés élelmiszeripar területén

PINCE MEZŐGAZDASÁGI
KFT.
выращивание грибов,
коммерческое сотрудничество в
области пищевой
промышленности

TIANA FASHION KFT.
Női felsőruházat gyártás

TIANA FASHION KFT.
Производство женской одежды

KMK AGRÁRCENRUM KFT.
Pénzügyi közvetítés

KMK AGRÁRCENRUM KFT.
Финансовая посредническая
деятельность

A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT.
Híd, alagút építése

A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT.
Строительство моста и туннели

KG INVEST 2008 KFT.
Fűtőberendezés, kemence gyártása

KG INVEST 2008 KFT.
Производство обогревателей и
печи

REDSTONE TRADE KFT.

REDSTONE TRADE KFT.

Márvány, energiahordozók, mezőgazdasági
termékek nagykereskedelme

Оптовая торговля мрамором,
энергоносителями и
сельскохозяйственными
продуктами

FEROMIX KFT.
Építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

FEROMIX KFT.
Оптовая торговля
стройматериалом и
санитарными изделиями

KOBO-COOP'96 KFT
Autóalkatrész kis- és nagykereskedelem

KOBO-COOP'96 KFT
Оптовая и розничная торговля
автозапчастями

WORLD TREVILLE ZRT.
WORLD TREVILLE ZRT.
Ingatlan adás-vétele, olajipar, élelmiszeripar Купля и продажа
недвижимости, нефтяная
промышленность, пищевая
промышленность
MŰSZER AUTOMATIKA KFT.
vasúti biztosítóberendezések és
gázérzékelők fejlesztése és gyártása,
megújuló energia források

MŰSZER AUTOMATIKA KFT.
разработка и производство
оборудования безопасности для
железной дороги, датчиков
газа, обновляемые источники
энергии

FÁK ÜZLETI KLUB (a gazdasági
együttműködés fejlesztése Magyarország és
a FÁK-államok között)

FÁK ÜZLETI KLUB (развитие
экономического сотрудничества между
Венгрией и государствами СНГ)

TESZT ÉS PIAC FOGYASZTÓVÉDELMI TESZT ÉS PIAC FOGYASZTÓVÉDELMI
EGYESÜLET (fogyasztóvédelem)
EGYESÜLET (защита прав потребителей)
EXIMBANK (exportfinanszírozás,
kereskedelmi ügyletek biztosítása)

EXIMBANK (экспортное финансирование,
страхование сделок)

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA

ВЕНГЕРСКАЯ ТОРГОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA

БУДАПЕШТСКАЯ ТОРГОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Orosz résztvevők:

Российские участники:

Oroszországi Föderáció Kereskedelmi
Képviselete Magyarországon

Торговое Представительство Российской
Федерации в Венгрии

Stratégiai Kezdeményezések Oroszországi
Ügynöksége (projektirányítás
Oroszországban)

"Агентство Стратегических Инициатив
РФ", Москва (управление проектами в РФ)

Energiatakarékosság és megújuló
energiaforrások Nemzeti Ügynöksége,
Moszkva (elektroenergetika)

Национальное Агентство по
энергосбережению и возобновляемым
источникам энергии, Москва
(электроэнергетика)

"GazElektroStroy-Ekspluatatsia", Moszkva
(építőipar, szerelés, tervezés, üzemeltetés)

ООО "ГазЭлектроСтрой-Эксплуатация",
Москва (строительство, монтаж,
проектирование, эксплуатация)

Agráripari Komplexum Fejlesztési
Ügynökség, Kaluga megye (Kaluga megyei
állami mezőgazdasági consulting és
befektetéskezelő)

ГАУ КО "Агентство развития
агропромышленного комплекса",
Калужская область (государственный
оператор по консультированию и
сопровождению инвестиционных проектов
по сельскому хозяйству в Калужской
области)

Usov D., Samara (pénzügyi-jogi
szolgáltatások)

Усов Д., Самара (финансово-юридические
услуги)

"BEST" Kft., Bijszk (nagykereskedelem)

ООО «БЭСТ», г. Бийск (оптовая торговля)

"HUNGARUS" Kft., Bijszk (gázkazánok és ООО «ХУНГАРУС», г. Бийск (оптовая
egyéb berendezések nagykereskedelme)
торговля газовыми котлами и пр.
оборудованием)
Innovációs és Technológiai Transzfer
Regionális Központ (Szamara megye)

«Региональный Центр Инноваций и
Трансфера Технологий» (Самарская
область)

«Kompozit Nanotechnológiai Központ»,
Moszkva (kompozit anyagok)

«Нанотехнологический Центр
Композитов», Москва (композитные
материалы)

Virgin Connect, Moszkva
(telekommunikációs szolgáltatások)

Virgin Connect, Москва
(телекоммуникационные услуги)

Szverdlovszk megye üzletemberdelegációja:

Бизнес-делегация Свердловской области:

 A Szverdlovszk megyei Kormány
Külgazdasági Kapcsolatok
Minisztériumának képviselője

 Представитель Министерства
внешнеэкономических связей
Правительства Свердловской области

 Szverdlovszk Megyei
Vállalkozástámogatási Alap (EICC

 Свердловский Областной Фонд
Поддержки Предпринимательства

vezető)

(руководитель ЕИКЦ)

 "365. sz. Egészség Klinika"
(szolgáltatások az egészségmegőrzés
területén)

 "Клиника Здоровья 365" (услуги в
области здравоохранения)

 "Torgovo-proizvodstvennaya Kompania
– Ostrov" Kft. (halak és tengeri
termékek feldolgozása)

 ООО "Торгово-производственная
Компания – Остров" (переработка рыбы
и морепродуктов)

 Stroydetal Kft. (mezőgazdasági
termékek termesztése és feldolgozása)

 ООО "Стройдеталь" (возделывание
сельскохозяйственной продукции и ее
переработка)

 SLASTA Kft. (édesítőszerek gyártása,
aminósavak tisztítása és finomítása
élelmiszeripari peptidekhez,
biotechnológiai gyártás kidolgozása
aminósavak és szerves vegyületek
kinyerése céljából)

 ООО "СЛАСТА" (производство
подсластителей в таблетках, очистка и
рафинирование аминокислот для
пищевых пептидов, разработка и
инжиниринг биотехнологических
производств по получению аминокислот
и органических соединений)

 «TechnoKlimat» Cégcsoport Kft.
(Szellőző, klíma-, fűtési és hőellátási
rendszerek tervezése, szállítása és
szerelése)

 ООО Группа Компаний «ТехноКлимат»
(Проектирование, поставка, монтаж
систем вентиляции,
кондиционирования, отопления,
теплоснабжения)

 LAURA Kft. (alkoholmentes üdítők
gyártása)

 ООО "ЛАУРА" (производство
безалкогольных напитков)

Rosztov megye üzletember-delegációja:

Бизнес-делегация Ростовской области:

 Rosztovi Kereskedelmi és Iparkamara
(Elnök, a Külgazdasági Együttműködési
és Vásári-kiállítási Főosztály vezetője)

 Ростовская ТПП (Президент, начальник
Управления внешнеэкономического
сотрудничества и выставочноярмарочной деятельности)

 Donselhozvodstroy Kft. (innovációk a
vízellátási szférában, építőipar, tervezés)

 ООО "Донсельхозводстрой" (инновации
в сфере водохозяйственного
строительства, строительство,
проектирование)

 "Eko-Spas-Bataisk" Kft.
(hulladékhasznosítás)

 ООО «Эко-Спас Батайск» (утилизация
отходов)

www.vallalkozokklubja.hu

A rendezvény Arany fokozatú támogatója:

Támogató:

Médiatámogatók:

