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ADRIA Airways d.d. (www.adria.si) – słoweńskie linie lotnicze, w ofercie których znajduje się transport
osobowy, jaki towarowy, w formie lotów rejsowych i czarterowych. Linie, których flota obejmuje 11
nowoczesnych samolotów są członkiem Star Alliance od roku 2004 i partnerem Lufthansy od roku 1996.
Obecnie przewożą milion osób rocznie do 21 europejskich miast. Zainteresowani są spotkaniami
z podmiotami, które mają zdolność zachęcenia Polaków do odwiedzenia Słowenii.
AS AN d.o.o. (www.planetofhealth.eu) – firma zajmuje się produkcją organicznych nawozów i produktów
z zakresu medycyny integracyjnej, których receptury opracowane zostały na podstawie własnych badań.
Flagowym produktem przedsiębiorstwa są nawozy do roślin z serii Mineral. Zgodnie z zapewnieniami
producenta nawozy te są w pełni organiczne, a ich wydajność jest co najmniej porównywalna z ich
chemicznymi odpowiednikami. Firma poszukuje sieciowych dystrybutorów i sprzedawców działających
w branży rolniczej na terenie Polski.
DIAMET Branko Dragan s.p. (www.diamet.si) – rodzinna firma założona w 2002 roku, a produkująca
maszyny galwaniczne. Firma jest ich wiodącym producentem w Słowenii i specjalizuje się w szczególności
w produkcji narzędzi z diamentami oraz narzędzi z borazonem, czyli azotkiem boru o formie regularniej
używanym w narzędziach do cięcia i szlifowania, z uwagi na jego dużą twardość (ang. cubic boron nitride,
CBN). W ofercie firmy znajdują się różnorakie ostrza, specjalistyczne narzędzia do obróbki materiałów
kompozytowych, marmuru, onyksu, czy elementów wyposażenia jachtów lub łazienek. W Polsce poszukuje
nabywców swoich produktów, z docelowym zamiarem nawiązania trwałych relacji z końcowymi
użytkownikami narzędzi galwanicznych.
DYNACAST LOZ d.o.o. (www.dynacast.com) - firma zajmuje się precyzyjnym odlewnictwem komponentów
ze stopów cynkowych, przede wszystkim w przedziałach 0,3g – 150g. Przedsiębiorstwo wykonuje odlewy
ciśnieniowe w technologii multi-slide za pomocą 9 specjalnych maszyn odlewniczych Dynacast od 3,5 do 28
ton, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego oraz elektronicznego. W związku z możliwością szybkiej
produkcji dużych ilości odlewów, firma oferuje podwykonawstwo odlewów cynkowych oraz produkcję
wzajemną.
ECO SOLAR d.o.o. (www.eco-solar.si) – firma produkuje instalacje fotowoltaiczne oraz zajmuje się
tworzeniem elektrowni dla inwestorów zewnętrznych. Jest zainteresowana wejściem w realizację
projektów fotowoltaicznych na wczesnym, bądź późnym etapie rozwoju. Poszukują partnera uprawnionego
do realizacji takiego projektu bądź właściciela dachu o powierzchni powyżej 10 000 metrów kwadratowych,
na którym takie instalacje można zamontować. Oferują także swoje doświadczenie młodym firmom i startupom, które chcą się rozwijać na rynku energii odnawialnej. Ponadto pragną poznać producentów
metalowych dachów, którym mogą zaoferować know-how z zakresu technologii fotowoltaicznych, kapitał
oraz pośrednictwo w znalezieniu finalnego inwestora.
METRA INZENIRING d.o.o. (www.metra.si) – firma z wieloletnim doświadczeniem rynkowym zajmuje się
wdrażaniem elektronicznych systemów zamykania oraz kontroli dostępu w obiektach wypoczynkowych,
sportowych, biurach, placówkach naukowych itp. Firma poszukuje w Polsce dystrybutorów
i podwykonawców posiadających doświadczenie w usługach inżynierskich.

National Opažni Sistemi d.o.o. (www.nationalforming.com) – spółka córka dużej kanadyjskiej firmy
z Vancouver dystrybuująca jej produkty, wysokiej wydajności szalunki do tworzenia betonowych konstrukcji
wieżowców, na rynkach europejskich. Formy te są na tyle specyficzne, że zostały przez kanadyjską firmę
opatentowane. Zyskały sobie one dużą popularność w Kanadzie i USA, a w roku 2000 firma rozszerzyła
swoje działania sprzedażowe na Europę. Firma pragnie poznać podmioty zainteresowane podjęciem się roli
dystrybutora wyłącznego tego produktu na rynku polskim. W tej roli najlepiej będą widziani dystrybutorzy
sprzętu budowlanego dla realizatorów dużych projektów bądź też firmy budowlane z doświadczeniem
w budownictwie wysokościowym.
P&F Jeruzalem Ormož (www.jeruzalem-ormoz.com; www.pfwineries.com) – wiodąca słoweńska winnica
w zakresie produkcji wina białego, w tym musującego. Dostarcza wino na rynki Europy, USA i Chin pod
markami Jeruzalem Ormož i Ljutomerčan, a dla sektora Horeca pod marką Gomila. Firma współpracuje
także z dużymi sieciami handlowymi w różnych segmentach cenowych rynku wina, włączywszy produkty
premium. Produkty firmy otrzymały wiele nagród branżowych, w tym znalazły się wśród 50 najlepszych win
w rankingu Decanter. Przedstawiciele P&F Jeruzalem Ormož chcą spotkać się z importerami win.
PLASTIKA REPOVŠ (www.plastika-repovs.si) – firma z 28 letnim doświadczeniem zajmująca się
przetwarzaniem, produkcją i sprzedażą produktów z tworzyw sztucznych: polietylenu (PE), polipropylenu
(PP) oraz PET. Wytwarzane produkty to przede wszystkim wiadra, pojemniki, butelki, nakrętki, wieczka
i przykrywki wykorzystywane w branżach: samochodowej, sprzętów gospodarstwa domowego, chemicznej,
farmaceutycznej oraz farb. Przedsiębiorstwo pragnie nawiązać współpracę z dystrybutorami oraz finalnymi
odbiorcami swoich produktów z branż spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej i motoryzacyjnej.
SES GROUP Ltd. (www.ses-lighting.com) – firma zajmuje się produkcją, opracowanego na podstawie
własnych badań, inteligentnego oświetlenia LED dedykowanego dla przemysłu. Oświetlenie o nazwie
beLine charakteryzuje się wysoką wydajnością energetyczną, wytrzymałością na wysoką temperaturę
i wstrząsy, a także wydłużoną żywotnością. Firma poszukuje w Polsce dystrybutorów, przedstawicieli oraz
franczyzobiorców.
SOREX d.o.o. (www.sorex.si )– producent samoprzylepnych etykiet na formacie A4 do wykorzystania
w laserowych i atramentowych drukarkach. Ich głównym atutami jest wysoka jakość i konkurencyjna cena.
Pragnie nawiązać kontakty z ogólnopolskimi dystrybutorami materiałów papierniczych.

Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
31-019 Kraków, ul. Floriańska 3
tel. 12 428 92 54,12 428 92 62, 12 428 92 66
e-mail: een@iph.krakow.pl, een1@iph.krakow.pl, targi@iph.krakow.pl

