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Інтереси в Україні
Сфера діяльності
Цивільне будівництво
Будівництво
Ринок торгівлі деревиною, можливості постачання деревинних Деревинна
Деревообробна промисловість
матеріалів
промисловість
Компанія JGL володіє бізнесом з маркетингу та продажу в
Україні й одним представництвом в Києві, в якому працює
близько 50 українських працівників. Україна є однією з
швидкозростаючих маркетингових ринків JGL й ми хотіли б
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Пошук дистриб’ютора фармацевтичної компанії або більшої
Виробництво натуральних фармацевтичних продуктів.
мережі аптек.
Фармацепція

DEGAL TEHNIKA d.o.o.

DEGAL TEHNIKA – це компанія в Хорватії, яка заснована в 2010 році. Вона
поділяється на три основні види діяльності: спеціальні роботи в будівництві,
попереднє напруження залізобетонних конструкцій і роботи з гідравлікою;
виробництво фракцій.
Монтаж фотоелектричних систем для потреб клієнтів, для яких ми надаємо
послуги з проектування, фінансування, будівництва та введення в експлуатацію Пошук бізнес партнерів у будівництві та фотоелектричних
електростанціях.
до повної готовності та розробка власних проектів.

Laser Inzenjering d.o.o

Провідний метало центр з різання та обробки металу в регіоні. Стратегічний
план включає в себе інвестиції в новий будівельний проект і бізнес з розумного
фасонування, а також позиціонування в якості провідної компанії в Європі з
обробки і різання листового металу.

Знайти стабільного постачальника металопродукції, листів і
труб. В програмі у якості нержавіючої сталі. Річний попит
цього року оцінюється більше ніж в 300 тон.(p.s. Ми вважали за
Металопродукція
краще спілкування німецькою або хорватською мовами).

PharmaS – це швидкозростаюча, велика, приватна фармацевтична компанія,
що знаходиться в Хорватії. Ми являємося виробниками і дистриб’юторами
рецептурних препаратів, харчових добавок та медичних виробів. Наша мета
бути в топ-10 фармацевтичних компаній в регіоні Азії та вийти за межі регіону
Азії, зараз ми самі експортуємо в 30 країн по всьому світу.
Фармацевтична компанія відкрила бізнес-операції на 6 регіональних ринках
(дочірні компанії в Хорватії, Сербії, Боснії, Герцеговині, Македонії, Косові та
Албанії) з населенням 22 мільйони чоловік. Ми володіємо високоякісною
інфраструктурою – 3 нових, сучасних фармацевтичних виробничих об’єктів,
побудованих в 2010/2011 роках, виробництво й лабораторія чітко відповідають
стандартам/ сертифікатам cGMP EU, ISO and HACCp.
На початку 2020 року PharmaS придбала компанію Fidifarm, а також їх відомі
бренди Dietpharm та Multivia. Завдяки цій покупці компанія PharmaS стала
лідером у сфері харчових добавок в Азії.
У 2019 році глобальний контракт з Abbot на експорт був проведений в 60 країн
світу.
У 2018 році фармацевтичні компанії стануть партнером Accord Healthcare Inc в
Хорватії.

Моя компанія шукає довгострокового та стабільного партнера
(дистриб’ютора або маркетолога) на українському ринку. В
першу чергу, ми зацікавлені в експорті харчових добавок та
медичних виробів.

Відповідає виробничій галузі

Продовольчий ринок

Фармацепція
Аграрна

Дослідження, розробка, сертифікація, виробництво медичних виробів.

Експорт медичних виробів.

Фармацепція

Bravo posao d.o.o.

Кадрове агентство з Хорватії. Ми наймаємо людей та забезпечуємо їх робочими
місцями, організовуючи всі документи та необхідні робочі документи,
транспортування та перебування в Хорватії під час контракту. Вже імпортує
робітників України для роботи в сільському господарстві, промисловості та
туризмі в Хорватії. Зацікавлені у зустрічі з працівниками, які надаються
компанії з України

Зустрітися з компаніями або кадровими агенціями з України,
для того щоб розпочати співпрацю та зацікавити якісних
працівників працювати в Хорватії в сферах сільського
господарства, туризму, будівельного сектора і промисловості.
Володію українською та російською мовами (також англійська),
Пошук фахівців
тому проблем зі спілкуванням не буде.

Flammifer d.o.o.

Flamifer d.o.o. – це приватна компанія, що заснована в 1993 році в Озалі.
Підприємство займається виробництвом пожежних та комерційних автомобілів,
цистерн для транспортування питної води, контейнерів і причепів для
транспортування рятувального обладнання під час стихійних лих, алюмінієвих
інтервенційних катерів і рятувальних катерів, командно-транспортних засобів
зв’язку та ряду інших алюмінієвих та сталевих виробів та конструкцій.
Зараз в ньому працює 80 працівників.
Flamifer має багаторічний досвід роботи на хорватському та іноземному ринках;
співпрацюючи з багатьма хорватськими та міжнародними компаніями, ця
намагається знайти найкращі рішення для кожного покупця. У нашому
виробництві ми використовуємо високоякісні верстати та технології останнього
покоління( ножиці з CNC, гідравлічні преси, зварювальні апарати MIG та MAG
методом TIG та різні машини для різання й згинання матеріалів).

Ми шукаємо надійного партнера в Україні з розвиненою
ринковою позицією та досвідом імпорту, дистрибуції та
продажу протипожежного обладнання. Ми готові
запропонувати якісну угоду про співпрацю та дистрибуцію,
повну підтримку з продажу, логістики та розвитку, а також
чудові фінансові умови.

Zagreb County Tourist Board

Загребська туристична рада була заснована у вересні 1998 року зі штабквартирою у Загребі. Туристична рада є юридичною особою. Права та обов’язки
туристичної ради регулюються Законом про туристичні ради та сприяння
хорватському туризму, а також статусом ради. Туристична рада має статус
юридичної особи з дня її реєстрації в Реєстрі туристичних рад, який ведеться
Міністерством туризму. Головним завданням туристичної ради Загребського
округу є підтримка, обслуговування, покращення та просування свіх наявних
туристичних ресурсів та потенціалу округу, а також створення сильного та
впізнаваємого бренду.
Сприяння Загребському туризму

Massive Holding d.o.o.

JGL d.d.

PharmaS
PISINIUM d.o.o.
Ustanova za zdrav. skrb
FINDRI-GUŠTEK

Профіль компанії

Цивільне будівництво

Будівництво

Машинобудування

Туризм
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CiO Ltd. – це інвестиційна компанія з великим досвідом розробки будівельних
проектів та інвестування в нерухомість у привабливих місцях у Хорватії, Спліті
та по всьому світу, узбережжі.
Наші основні види діяльності:
• Продаж та оренда нерухомості в Хорватії
• Комерційне та житлове агентство
• Консультації з оцінки нерухомості
• Розробка та продаж проектів
• Оцінка інвестицій та дослідження ринку.
Ми беремо комплексні інвестиційні проекти від купівлі та консолідації землі,
проектування та отримання всіх дозволів та продажу житлових та комерційних
об’єктів.
Є можливість замовлення нового проекту відповідно до ваших
побажань. Наші співробітники добре знайомі з місцевими умовами, які можуть
знайти найкращі можливості для інвестування. Мережа співробітників у всіх
основних установах і офісах у кількох
Хорватські міста з глибоким знанням законодавчої бази (будівництво, майнові
правовідносини, податкове законодавство, фінансування, інвестиції та оцінка
майна ...), знання ринкових умов та індивідуальний підхід до клієнтів CiO Ltd. є
Пошук компаній або фізичних осіб, які хочуть інвестувати в
вашою гарантією успіху і задоволення.

CIO Ltd. CIO Real Estate
Čavli Kurtić d.o.o.
EKO BALKAN

International Crowdfunding
Center (ICFC) / Međunarodni
centar za crowdfunding (ICFC)
GELD DATA d.o.o.

Продавець/виробник
Праця з небезпечними, ненебезпечними та комунальними відпадами
Ми є світовим лідером у сфері краудфандингу з десятирічним досвідом,
особливо з питань регулювання краудфандингу, пов'язуючи краудфандинг з
державні та фінансові установи, регіоналізація краудфандингу, включення
краудфандингу в систему освіти тощо. Ми консультували понад сотню проектів
та наставляли понад 10 000 учасників на краудфандингових семінарах з
найвищими оцінками.Через Міжнародний центр краудфандингу (ICFC) ми
пропонуємо різні послуги для власників кампаній, краудфандингових платформ
та державних, фінансових та наукових установ.Послуги для власників кампанії:
- навчання приватного, цивільного та державного секторів щодо пожертв,
винагород, кредитування, акціонерного та квазі-акціонерного краудфандингу;юридичні консультації щодо пожертв, винагород, кредитування, акціонерного
та квазі-акціонерного краудфандингу в Хорватії та за кордоном;- захист
інтелектуальної власності на національному, європейському та міжнародному
ринках до початку кампанії;- створення концепції краудфандингової кампанії сторітеллінг, відео, фото, графічні зображення, дизайн винагород;- розробка та
реалізація маркетингової стратегії до та під час краудфандингової кампанії
(партизанський, цифровий та традиційний маркетинг);- презентація кампаній на
краудфандингових платформах для наших учасників залежно від типу проекту,
обраних моделей фінансування та цільового ринку;- консультації щодо митної
процедури вивезення товарів за кордон;- консультації щодо підбору
краудфандингу з іншими джерелами фінансування – фондами ЄС, програмами
ЄС, банківськими кредитами, венчурними фондами, бізнес-ангелами,
національними та міжнародними джерелами.Сервіси для краудфандінгових
платформ:- ІТ-консультації щодо розробки краудфандінгової платформи (вибір
CMS, систем платіжних шлюзів, хостингу тощо);- юридичні консультації щодо
розвитку краудфандингової платформи (відповідність платформи
національним та європейським нормам);- фінансовий консалтинг для розробки
краудфандингової платформи (джерела фінансування створення платформи);маркетингове консультування щодо розробки краудфандингової платформи
(розробка рекламної стратегії до та після запуску платформи);- створення
системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) для моніторингу
бізнес-операцій платформи та створення прогнозів майбутнього бізнесу;захист назви, логотипу, емблеми чи іншої відмінної риси платформи на
національному, європейському та міжнародному ринках;- сертифікація
краудфандингової платформи зі знаком Global Crowdfunding Trust Mark.Послуги
для державних, фінансових та академічних установ:- консультування
державних (міністерств, відомств, палат, посольств, округів, муніципалітетів,
міст тощо) та фінансових установ (комерційних банків та банків розвитку,
інвестиційних фондів) щодо інтеграції краудфандингу у власний бізнес;розробка нормативно-правових актів щодо краудфандингового законодавства;сертифікація повітів, муніципалітетів та міст сертифікатами City Friend of
Crowdfunding та Smart Finance City;- навчання викладачів та викладачів щодо
краудфандингу, написання та видання підручників та навчально-методичних
матеріалів з краудфандингу, участь у наукових дослідженнях з краудфандингу,
які проводяться університетами.

PAR

ІТ-компанія в області: CRM, IT-компанія з аналізу даних.
PAR Університетський коледж PAR є першим приватним вищим навчальним
закладом у Північній Адріатиці та місті Рієка, акредитованим Міністерством
науки, освіти та спорту. Заклад засновано у 2011 році з метою розвитку
підприємницької культури та поширення обізнаності про інновації в нашому
суспільстві. Ми надаємо студентам можливість розвивати нові навички,
використовувати свою творчість та досліджувати можливості зеленої
економіки.Сильна міжнародна орієнтація та широка мережа міжнародних
партнерів із понад 40 підписаними угодами по всьому світу, включаючи угоди
Erasmus, додали до міжнародного виміру нашої установи

Tomislav-svijeće d.o.o

Виробництво свічок та свічок голови

Fragaria d.o.o.
PROTEIN D.O.O.

Продаж свіжих овочів і фруктів. Виробництво та розповсюдження рослин з
наших розплідників.
Виробництво кормів, виробництво та закупівля зернових культур

KONČAR - Elecrical Industry
Inc.

Електротехнічна промисловість. Виробник обладнання та постачальник послуг
у сфері електричної енергії та транспорту

проекти нерухомості в Хорватії.
Купівля українського товару
Пошук нових інвесторів та бізнес-партнерів.

Купівля/продаж
Продаж товару
Бізнес

Ми зацікавлені у співпраці з українськими компаніями,
майстрами, фермерами, асоціаціями, громадськими
організаціями, фінансовими установами, державними
органами, державними органами, міністерствами, палатами,
містами, муніципалітетами, школами, коледжами та
університетами на:- Розробка своїх краудфандингових
кампаній;- Проведення краудфандингових тренінгів та
воркшопів;- Розробка інноваційної державної політики та
програм для фінансування проектів за допомогою
краудфандингу.
ІТ -компанія

Фінансова
ІТ

Співпраця з вищими навчальними закладами та університетами
України
Шановні, оскільки ми займаємося виробництвом свічок та
могильних ліхтарів, нас цікавить парафін. З найкращими
побажаннями
Продаж полуниці та яблунь.Зустріч з виробниками яблук та
полуниці, щоб спробувати здійснити торгівлю.Знайти
інвесторів у спільні аграрні проекти.
Експорт зернових та імпорт мінеральних добрив.
DTEK
Укренерго
Українська залізниця
Укргідроенерго ДТЕК

Освіта

Виробництво

Виробництво/продаж
Виробництво

Електротехніка
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Ми зацікавлені в туристичних агентствах, які співпрацюють з
оздоровчим туризмом, щоб направляти до нас клієнтів, лікарні
для шкірних захворювань, лікарів-дерматологів.
НАФТАЛАН, спеціальна Лікарня для медичної реабілітації,
використовує унікальні природні поклади лікувального
нафтового нафталану, а також спеціальні солоні
термомінеральні джерела води.
Ми проводимо реабілітацію після постановки діагнозу: шкірні
захворювання: псоріаз, атопічний дерматит, контактний
дерматит, стани після опікових травм
Захворювання кістково-м'язової системи: запальні ревматичні
захворювання (ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит,
НАФТАЛАН — спеціальна Лікарня для медичної реабілітації, використовує
анкілозуючий спондиліт), дегенеративні захворювання
унікальні природні поклади лікувального нафтового нафталану, а також
суглобів і хребта, позасуглобовий ревматизм.
спеціальні солоні термомінеральні джерела води.
У нас є дуже сучасні методи фізіотерапії. Нафталанотерапія,
Ми проводимо реабілітацію після постановки діагнозу: шкірні захворювання:
гідротерапія, Мастикотерапія, кріотерапія, фототерапія,
псоріаз, атопічний дерматит, контактний дерматит, стани після опікових травм
Електротерапія, Магнітотерапія, іонофорез, Електротерапія,
Захворювання кістково-м'язової системи: запальні ревматичні захворювання
Підводний масаж, лікувальна гімнастика, ручні масажі.
(ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, анкілозуючий спондиліт),
У нас є цілодобове медичне обслуговування і 60 працівників
дегенеративні захворювання суглобів і хребта, позасуглобовий ревматизм.
медичної професії.
У нас є дуже сучасні методи фізіотерапії. Нафталанотерапія, гідротерапія,
Наші фахівці з великим досвідом в лікуванні шкірних
Мастикотерапія, кріотерапія, фототерапія, Електротерапія, Магнітотерапія,
захворювань створили спеціальну лінійку косметичних засобів,
іонофорез, Електротерапія, Підводний масаж, лікувальна гімнастика, ручні
заснованих на цілющих властивостях наших унікальних
масажі.
ресурсів - Нафталанового крему і Нафталанового масла.
У нас є цілодобове медичне обслуговування і 60 працівників медичної професії. Спеціальна лікарня Нафталана для медичної реабілітації,
Наші фахівці з великим досвідом в лікуванні шкірних захворювань створили
Іванич-Град, має 137 ліжок в сучасних і комфортабельних
спеціальну лінійку косметичних засобів, заснованих на цілющих властивостях номерах, терапевтичне лікування, спа - і оздоровчий центр,
наших унікальних ресурсів - Нафталанового крему і Нафталанового масла.
Косметичні послуги, Масаж • висококваліфікований і
Спеціальна лікарня Нафталана для медичної реабілітації, Іванич-Град, має 137 доброзичливий персонал.
ліжок в сучасних і комфортабельних номерах, терапевтичне лікування, спа - і
Більше 15 років ми працюємо на російському та українському
оздоровчий центр, Косметичні послуги, Масаж • висококваліфікований і
ринках, і у нас є співробітники, які говорять російською,
доброзичливий персонал.
англійською та німецькою мовами.Ми зацікавлені в
Більше 15 років ми працюємо на російському та українському ринках, і у нас є туристичних агентствах, які співпрацюють з оздоровчим
співробітники, які говорять російською, англійською та німецькою мовами.
туризмом, щоб направляти до нас клієнтів, лікарні для шкірних
НАФТАЛАН, спеціальна Лікарня для медичної реабілітації, використовує
захворювань, лікарів-дерматологів.
унікальні природні поклади лікувального нафтового нафталану, а також
спеціальні солоні термомінеральні джерела води.
НАФТАЛАН, спеціальна Лікарня для медичної реабілітації,
Ми проводимо реабілітацію після постановки діагнозу: шкірні захворювання:
використовує унікальні природні поклади лікувального
псоріаз, атопічний дерматит, контактний дерматит, стани після опікових травм
нафтового нафталану, а також спеціальні солоні
Захворювання кістково-м'язової системи: запальні ревматичні захворювання
термомінеральні джерела води.
(ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, анкілозуючий спондиліт),
Ми проводимо реабілітацію після постановки діагнозу: шкірні
дегенеративні захворювання суглобів і хребта, позасуглобовий ревматизм.
захворювання: псоріаз, атопічний дерматит, контактний
У нас є дуже сучасні методи фізіотерапії. Нафталанотерапія, гідротерапія,
дерматит, стани після опікових травм
Мастикотерапія, кріотерапія, фототерапія, Електротерапія, Магнітотерапія,
Захворювання кістково-м'язової системи: запальні ревматичні
іонофорез, Електротерапія, Підводний масаж, лікувальна гімнастика, ручні
захворювання (ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит,
масажі.
анкілозуючий спондиліт), дегенеративні захворювання
У нас є цілодобове медичне обслуговування і 60 працівників медичної професії. суглобів і хребта, позасуглобовий ревматизм.
Наші фахівці з великим досвідом в лікуванні шкірних захворювань створили
У нас є дуже сучасні методи фізіотерапії. Нафталанотерапія,
спеціальну лінійку косметичних засобів, заснованих на цілющих властивостях гідротерапія, Мастикотерапія, кріотерапія, фототерапія,
наших унікальних ресурсів - Нафталанового крему і Нафталанового масла.
Електротерапія, Магнітотерапія, іонофорез, Електротерапія,
Спеціальна лікарня Нафталана для медичної реабілітації, Іванич-Град, має 137 Підводний масаж, лікувальна гімнастика, ручні масажі.
ліжок в сучасних і комфортабельних номерах, терапевтичне лікування, спа - і
У нас є цілодобове медичне обслуговування і 60 працівників
оздоровчий центр, Косметичні послуги, Масаж • висококваліфікований і
медичної професії.
доброзичливий персонал.
Наші фахівці з великим досвідом в лікуванні шкірних
Більше 15 років ми працюємо на російському та українському ринках, і у нас є захворювань створили спеціальну лінійку косметичних засобів,
співробітники, які говорять російською, англійською та німецькою мовами.
заснованих на цілющих властивостях наших унікальних
НАФТАЛАН, спеціальна Лікарня для медичної реабілітації, використовує
ресурсів - Нафталанового крему і Нафталанового масла.
унікальні природні поклади лікувального нафтового нафталану, а також
Спеціальна лікарня Нафталана для медичної реабілітації,
спеціальні солоні термомінеральні джерела води.
Іванич-Град, має 137 ліжок в сучасних і комфортабельних
Ми проводимо реабілітацію після постановки діагнозу: шкірні захворювання:
номерах, терапевтичне лікування, спа - і оздоровчий центр,
псоріаз, атопічний дерматит, контактний дерматит, стани після опікових травм
Косметичні послуги, Масаж • висококваліфікований і
Захворювання кістково-м'язової системи: запальні ревматичні захворювання
доброзичливий персонал.
(ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, анкілозуючий спондиліт),
Більше 15 років ми працюємо на російському та українському
дегенеративні захворювання суглобів і хребта, позасуглобовий ревматизм.
ринках, і у нас є співробітники, які говорять російською,
У нас є дуже сучасні методи фізіотерапії. Нафталанотерапія, гідротерапія,
англійською та німецькою мовами.Ми зацікавлені в
Мастикотерапія, кріотерапія, фототерапія, Електротерапія, Магнітотерапія,
туристичних агентствах, які співпрацюють з оздоровчим
іонофорез, Електротерапія, Підводний масаж, лікувальна гімнастика, ручні
туризмом, щоб направляти до нас клієнтів, лікарні для шкірних
масажі.
захворювань, лікарів-дерматологів.
У нас є цілодобове медичне обслуговування і 60 працівників медичної професії.
Наші фахівці з великим досвідом в лікуванні шкірних захворювань створили
НАФТАЛАН, спеціальна Лікарня для медичної реабілітації,
спеціальну лінійку косметичних засобів, заснованих на цілющих властивостях використовує унікальні природні поклади лікувального
наших унікальних ресурсів - Нафталанового крему і Нафталанового масла.
нафтового нафталану, а також спеціальні солоні
Спеціальна лікарня Нафталана для медичної реабілітації, Іванич-Град, має 137 термомінеральні джерела води.
ліжок в сучасних і комфортабельних номерах, терапевтичне лікування, спа - і
Ми проводимо реабілітацію після постановки діагнозу: шкірні
оздоровчий центр, Косметичні послуги, Масаж • висококваліфікований і
захворювання: псоріаз, атопічний дерматит, контактний
доброзичливий персонал.
дерматит, стани після опікових травм
Більше 15 років ми працюємо на російському та українському ринках, і у нас є
Захворювання кістково-м'язової системи: запальні ревматичні
співробітники, які говорять російською, англійською та німецькою мовами.
захворювання (ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит,
НАФТАЛАН, спеціальна Лікарня для медичної реабілітації, використовує
анкілозуючий спондиліт), дегенеративні захворювання
унікальні природні поклади лікувального нафтового нафталану, а також
суглобів і хребта, позасуглобовий ревматизм.
спеціальні солоні термомінеральні джерела води.
У нас є дуже сучасні методи фізіотерапії. Нафталанотерапія,
Ми проводимо реабілітацію після постановки діагнозу: шкірні захворювання:
гідротерапія, Мастикотерапія, кріотерапія, фототерапія,
псоріаз, атопічний дерматит, контактний дерматит, стани після опікових травм
Електротерапія, Магнітотерапія, іонофорез, Електротерапія,
Захворювання кістково-м'язової системи: запальні ревматичні захворювання
Підводний масаж, лікувальна гімнастика, ручні масажі.
(ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, анкілозуючий спондиліт),
У нас є цілодобове медичне обслуговування і 60 працівників
дегенеративні захворювання суглобів і хребта, позасуглобовий ревматизм.
медичної професії.
У нас є дуже сучасні методи фізіотерапії. Нафталанотерапія, гідротерапія,
Наші фахівці з великим досвідом в лікуванні шкірних
Мастикотерапія, кріотерапія, фототерапія, Електротерапія, Магнітотерапія,
захворювань створили спеціальну лінійку косметичних засобів,
іонофорез, Електротерапія, Підводний масаж, лікувальна гімнастика, ручні
заснованих на цілющих властивостях наших унікальних
масажі.
ресурсів - Нафталанового крему і Нафталанового масла.
У нас є цілодобове медичне обслуговування і 60 працівників медичної професії. Спеціальна лікарня Нафталана для медичної реабілітації,
Наші фахівці з великим досвідом в лікуванні шкірних захворювань створили
Іванич-Град, має 137 ліжок в сучасних і комфортабельних
спеціальну лінійку косметичних засобів, заснованих на цілющих властивостях номерах, терапевтичне лікування, спа - і оздоровчий центр,
наших унікальних ресурсів - Нафталанового крему і Нафталанового масла.
Косметичні послуги, Масаж • висококваліфікований і
Спеціальна лікарня Нафталана для медичної реабілітації, Іванич-Град, має 137 доброзичливий персонал.
ліжок в сучасних і комфортабельних номерах, терапевтичне лікування, спа - і
Більше 15 років ми працюємо на російському та українському
оздоровчий центр, Косметичні послуги, Масаж • висококваліфікований і
ринках, і у нас є співробітники, які говорять російською,
доброзичливий персонал.
англійською та німецькою мовами.Ми зацікавлені в
NAFTALAN, special hospital for Більше 15 років ми працюємо на російському та українському ринках, і у нас є туристичних агентствах, які співпрацюють з оздоровчим
medical rehabilitation
співробітники, які говорять російською, англійською та німецькою мовами.
туризмом, щоб направляти до нас клієнтів, лікарні для шкірних Медицина
Ми
зацікавлені
в роздрібній торгівлі та дистриб'юторах
захворювань,
лікарів-дерматологів.
Badel 1862
Виробник і дистриб'ютор спиртних напоїв і вин
спиртних напоїв і вина HoReCa.
Виробництво
НАФТАЛАН, спеціальна Лікарня для медичної реабілітації,
використовує унікальні природні поклади лікувального
нафтового нафталану, а також спеціальні солоні
термомінеральні джерела води.
Ми проводимо реабілітацію після постановки діагнозу: шкірні
захворювання: псоріаз, атопічний дерматит, контактний
дерматит, стани після опікових травм
Захворювання кістково-м'язової системи: запальні ревматичні
захворювання (ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит,
анкілозуючий спондиліт), дегенеративні захворювання
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Dinamix d.o.o.
Sardina d.o.o.

BELUPO Pharmaceuticals &
Cosmetics, Inc.
EUROMETAL DOO

Span d.d.

Виробництво вікон і дверей з ПВХ
Будівництво, що виробляє вікна та двері з ПВХ
Будівництво, що виробляє вікна та двері з ПВХ
Будівництво, що виробляє вікна та двері з ПВХ
Будівництво
Рибальство, переробка риби, рибне фермерство
Основною діяльністю Белупо є виробництво і продаж фармацевтичних
композицій.
Компанія стратегічно орієнтована на збільшення експорту і розробку нових
продуктів, що відповідають потребам вимогливого зовнішнього ринку, тому в
країнах Центральної та Східної Європи, де у неї є свої філії і компанії, вона
розвивається і зростає.Основною діяльністю Белупо є виробництво і продаж
фармацевтичних композицій.
Компанія стратегічно орієнтована на збільшення експорту і розробку нових
продуктів, що відповідають потребам вимогливого зовнішнього ринку, тому в
країнах Центральної та Східної Європи, де у неї є свої філії і компанії, вона
розвивається і зростає.Основною діяльністю Белупо є виробництво і продаж
фармацевтичних композицій.
Компанія стратегічно орієнтована на збільшення експорту і розробку нових
продуктів, що відповідають потребам вимогливого зовнішнього ринку, тому в
країнах Центральної та Східної Європи, де у неї є свої філії і компанії, вона
розвивається і зростає.Основною діяльністю Белупо є виробництво і продаж
фармацевтичних композицій.
Компанія стратегічно орієнтована на збільшення експорту і розробку нових
продуктів, що відповідають потребам вимогливого зовнішнього ринку, тому в
країнах Центральної та Східної Європи, де у неї є свої філії і компанії, вона
розвивається і зростає.
ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛУ
Ми-команда компетентних, відданих своїй справі експертів, що створюють ІТрішення для корпоративних клієнтів.
Заснована в 1993 році, компанія Span перетворилася з хорватського інтегратора
платформ в Глобальну ІТ-консалтингову групу, яка обслуговує понад 1200
клієнтів з 8 глобальних офісів на шести континентах і пропонує широкий
спектр хмарних послуг, послуг в області безпеки і підтримки.
Наші архітектори ІТ-рішень, консультанти, фахівці з підтримки, бізнесаналітики та дослідники розробляють рішення для швидко розвивається
цифрового світу, починаючи від хмарних консультацій та впровадження до
служб безпеки та підтримки.
Ми відкрили офіс в Києві в 2018 р. і з тих пір надаємо нашим клієнтам UA
першокласне ліцензування та корпоративні ІТ-рішення в області хмарних
технологій, інфраструктури центрів обробки даних та кібербезпеки.Ми-команда
компетентних, відданих своїй справі експертів, що створюють ІТ-рішення для
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Наші архітектори ІТ-рішень, консультанти, фахівці з підтримки, бізнесаналітики та дослідники розробляють рішення для швидко розвивається
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клієнтів з 8 глобальних офісів на шести континентах і пропонує широкий
спектр хмарних послуг, послуг в області безпеки і підтримки.
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цифрового світу, починаючи від хмарних консультацій та впровадження до
служб безпеки та підтримки.
Ми відкрили офіс в Києві в 2018 р. і з тих пір надаємо нашим клієнтам UA
першокласне ліцензування та корпоративні ІТ-рішення в області хмарних
технологій, інфраструктури центрів обробки даних та кібербезпеки.Ми-команда
компетентних, відданих своїй справі експертів, що створюють ІТ-рішення для
корпоративних клієнтів.
Заснована в 1993 році, компанія Span перетворилася з хорватського інтегратора
платформ в Глобальну ІТ-консалтингову групу, яка обслуговує понад 1200
клієнтів з 8 глобальних офісів на шести континентах і пропонує широкий
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служб безпеки та підтримки.
Ми відкрили офіс в Києві в 2018 р. і з тих пір надаємо нашим клієнтам UA
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Ринок вікон і дверей з ПВХ - експорт
Робітники для будівництва в Хорватії - ринок дозволів на
роботу для вікон і дверей з ПВХ-експорт
Робітники для будівництва в Хорватії - ринок дозволів на
роботу для вікон і дверей з ПВХ-експорт
Робітники для будівництва в Хорватії - ринок дозволів на
роботу для вікон і дверей з ПВХ-експорт
Робітники для будівництва в Хорватії-дозволи на роботу
для збільшення обсягу продажів

Виробництво
Виробництво/продаж

Вивчення можливостей для зростання продажів, впровадження
нових продуктів, пошук нових ділових партнерів.
Продаж
Можливість влаштовувати металургів на роботу в Хорватії.
Виробництво

Грунтуючись на нашому більш ніж 25-річному міжнародному
досвіді, наша мета полягає в тому, щоб надати нашим клієнтам
з США кращі в своєму класі ІТ-рішення і послуги, розвиваючи
наш український офіс в якості основного центру для
обслуговування в основному українських підприємств і
державних замовників, тим самим забезпечуючи те ж саме для
всього регіону СНД. Ми присутні в Україні вже 3 роки і вже
визнані нашими клієнтами і партнерами як цінний партнер на
ринку. Ми пропонуємо послуги з ліцензування Microsoft,
розробки та реалізації складних проектів ІТ-інфраструктури
(хмарних, гібридних, мультихмарних), кібербезпеки та
корпоративних бізнес-рішень.
ІТ
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Ми хотіли б представити наші продукти і послуги, а також
познайомитися з виробниками/продавцями паперу та картону з
України.
Наша продукція включає в себе виробництво коробок,
етикеток, пакетів (від 0,5 кг до 50 кг), книг і всієї іншої
упаковки з паперу та картону. Нашими клієнтами в основному
є продовольчі та фармацевтичні компанії.
Grafičar Grupa-одна з провідних поліграфічних компаній в регіоні з широким
асортиментом продукції, значно представленим у багатьох найбільших
компаніях Хорватії та за її межами. Компанія Grafičar d. d. була заснована в
1954 році в Людбреге, де донині знаходиться штаб-квартира компанії. Іншими
членами групи є Znanje d. o. o. і Grafičar tvornica вреча і тискарниця, кожен з
яких спеціалізується на певних графічних продуктах. У групі Grafičar працює
близько 500 осіб.
Ми виробляємо паперову та картонну упаковку, таку як коробки, етикетки,
великі та маленькі пакети. Ми також виробляємо книги та інші маркетингові
матеріали з паперу або картону. Grafičar Grupa-одна з провідних поліграфічних
компаній в регіоні з широким асортиментом продукції, значно представленим у
багатьох найбільших компаніях Хорватії та за її межами. Компанія Grafičar d. d.
була заснована в 1954 році в Людбреге, де донині знаходиться штаб-квартира
компанії. Іншими членами групи є Znanje d. o. o. і Grafičar tvornica вреча і
тискарниця, кожен з яких спеціалізується на певних графічних продуктах. У
групі Grafičar працює близько 500 осіб.
Ми виробляємо паперову та картонну упаковку, таку як коробки, етикетки,
великі та маленькі пакети. Ми також виробляємо книги та інші маркетингові
матеріали з паперу або картону. Grafičar Grupa-одна з провідних поліграфічних
компаній в регіоні з широким асортиментом продукції, значно представленим у
багатьох найбільших компаніях Хорватії та за її межами. Компанія Grafičar d. d.
була заснована в 1954 році в Людбреге, де донині знаходиться штаб-квартира
компанії. Іншими членами групи є Znanje d. o. o. і Grafičar tvornica вреча і
тискарниця, кожен з яких спеціалізується на певних графічних продуктах. У
групі Grafičar працює близько 500 осіб.
Ми виробляємо паперову та картонну упаковку, таку як коробки, етикетки,
великі та маленькі пакети. Ми також виробляємо книги та інші маркетингові
матеріали з паперу або картону. Grafičar Grupa-одна з провідних поліграфічних
компаній в регіоні з широким асортиментом продукції, значно представленим у
багатьох найбільших компаніях Хорватії та за її межами. Компанія Grafičar d. d.
була заснована в 1954 році в Людбреге, де донині знаходиться штаб-квартира
компанії. Іншими членами групи є Znanje d. o. o. і Grafičar tvornica вреча і
тискарниця, кожен з яких спеціалізується на певних графічних продуктах. У
групі Grafičar працює близько 500 осіб.

Graficar d.d. Ludbreg
PETRIČEVIĆ GRUPA d.o.o.

EKOLOŠKI CENTAR D.O.O.

ROTO Kruna d.o.o.
DK

Ми виробляємо паперову та картонну упаковку, таку як коробки, етикетки,
великі та маленькі пакети. Ми також виробляємо книги та інші маркетингові
матеріали з паперу або картону.
ІТ та Консалтинг
Ми є компанією, яка прагне скоротити споживання всіх видів енергії,
забезпечити більш комфортне і якісне перебування в будівлі, компанією, яка
сприяє охороні навколишнього середовища і скорочення викидів шкідливих
газів, особливо CO2 і вуглекислого газу в навколишнє середовище.
Ми займаємося проектами, будівництвом найскладніших інженерних і
будівельних об'єктів, будівельними роботами, інспекціями і сертифікацією і т.д.
Ми є компанією, яка прагне скоротити споживання всіх видів енергії,
забезпечити більш комфортне і якісне перебування в будівлі, компанією, яка
сприяє охороні навколишнього середовища і скорочення викидів шкідливих
газів, особливо CO2 і вуглекислого газу в навколишнє середовище.
Ми займаємося проектами, будівництвом найскладніших інженерних і
будівельних об'єктів, будівельними роботами, інспекціями і сертифікацією і т.д.
Ми є компанією, яка прагне скоротити споживання всіх видів енергії,
забезпечити більш комфортне і якісне перебування в будівлі, компанією, яка
сприяє охороні навколишнього середовища і скорочення викидів шкідливих
газів, особливо CO2 і вуглекислого газу в навколишнє середовище.
Ми займаємося проектами, будівництвом найскладніших інженерних і
будівельних об'єктів, будівельними роботами, інспекціями та сертифікацією і т.
д.
ROTO Kruna d. o. o. - це мікро-сімейна компанія, яка виробляє власні
інноваційні продукти Roto rasps. Рашпіль Roto-це універсальний інструмент для
різання м'яких матеріалів шляхом видалення частинок. Він використовується з
кутовими шліфувальними машинами. Ми присутні на європейському ринку у
відділах інструментів у роздрібній торгівлі.
Цифрова комора-платформа
Заснована в 1993 році. як невеликий сімейний бізнес, рухомий пристрастю до
шкіряних виробів і визнаний клієнтами за безкомпромісний рівень якості і увагу
до деталей. Компанія постійно зростала і розвивалася, інвестуючи в нові
технології, обладнання і, найголовніше, в кваліфікованих співробітників як в
науково–дослідних, так і у виробничих відділах.

Для постачальників ми шукаємо всі види паперових фабрик,
тобто компанії, які виробляють папір, такий як крафт-папір
(білий або коричневий), картон GC1/GC2/GD/GT і папір для
офсетного друку.Ми хотіли б представити наші продукти і
послуги, а також познайомитися з виробниками/продавцями
паперу та картону з України.
Наша продукція включає в себе виробництво коробок,
етикеток, пакетів (від 0,5 кг до 50 кг), книг і всієї іншої
упаковки з паперу та картону. Нашими клієнтами в основному
є продовольчі та фармацевтичні компанії.
Для постачальників ми шукаємо всі види паперових фабрик,
тобто компанії, які виробляють папір, такий як крафт-папір
(білий або коричневий), картон GC1/GC2/GD/GT і папір для
офсетного друку.Ми хотіли б представити наші продукти і
послуги, а також познайомитися з виробниками/продавцями
паперу та картону з України.
Наша продукція включає в себе виробництво коробок,
етикеток, пакетів (від 0,5 кг до 50 кг), книг і всієї іншої
упаковки з паперу та картону. Нашими клієнтами в основному
є продовольчі та фармацевтичні компанії.
Для постачальників ми шукаємо всі види паперових фабрик,
тобто компанії, які виробляють папір, такий як крафт-папір
(білий або коричневий), картон GC1/GC2/GD/GT і папір для
офсетного друку.Ми хотіли б представити наші продукти і
послуги, а також познайомитися з виробниками/продавцями
паперу та картону з України.
Наша продукція включає в себе виробництво коробок,
етикеток, пакетів (від 0,5 кг до 50 кг), книг і всієї іншої
упаковки з паперу та картону. Нашими клієнтами в основному
є продовольчі та фармацевтичні компанії.
Для постачальників ми шукаємо всі види паперових фабрик,
тобто компанії, які виробляють папір, такий як крафт-папір
(білий або коричневий), картон GC1/GC2/GD/GT і папір для
офсетного друку.
Дослідження ринку, що зв'язує хорватські та українські
компанії

ІТ

Ми хотіли б представити на українському ринку нашу власну
продукцію-вироби з дерева, Столярні вироби, дерев'яні панелі,
столи і т. д.
Виробництво

Пошук компанії, торгового представника з імпорту та
дистрибуції нашої продукції на українському ринку.
Suradnja s manjim ps

Торгівля
ІТ

У 2021 році. ми з гордістю представляємо GALKO MPS високоспеціалізований сегмент компанії, що займається дослідженнями і
розробками, виробництвом і поширенням професійного обладнання для
оборони, правоохоронних органів і безпеки.

Канали розповсюдження

Бізнес

- водопостачання та водовідведення

- водопостачання та водовідведення

У 2021 році. ми з гордістю представляємо GALKO MPS високоспеціалізований сегмент компанії, що займається дослідженнями і
розробками, виробництвом і поширенням професійного обладнання для
оборони, правоохоронних органів і безпеки.Заснована в 1993 році. як невеликий
сімейний бізнес, рухомий пристрастю до шкіряних виробів і визнаний
клієнтами за безкомпромісний рівень якості і увагу до деталей. Компанія
постійно зростала і розвивалася, інвестуючи в нові технології, обладнання і,
найголовніше, в кваліфікованих співробітників як в науково–дослідних, так і у
виробничих відділах.
У 2021 році. ми з гордістю представляємо GALKO MPS високоспеціалізований сегмент компанії, що займається дослідженнями і
розробками, виробництвом і поширенням професійного обладнання для
оборони, правоохоронних органів і безпеки.Заснована в 1993 році. як невеликий
сімейний бізнес, рухомий пристрастю до шкіряних виробів і визнаний
клієнтами за безкомпромісний рівень якості і увагу до деталей. Компанія
постійно зростала і розвивалася, інвестуючи в нові технології, обладнання і,
найголовніше, в кваліфікованих співробітників як в науково–дослідних, так і у
виробничих відділах.

GALKO doo

Platanus d.o.o.

Будівництво
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Platanus d.o.o.

Hrvatski klaster
konkurentnosti obrambene
industrije/Croatian Defence
industry cluster
Šimić Company d.o.o.
STORM GRUPA d.o.o.
MTD
IDM music
Ducati komponenti d.o.o.

Šestan-Busch

KONČAR - Electrical
Engineering Institute

Geolux d.o.o.

G.P.P. MIKIĆ D.O.O.
Kapitel d.o.o.
GEPIKER j.d.o.o.
Gesta d.o.o.
SPLENDOR tekstil d.o.o.
diadema

Paška sirana d.d
Đuro Đaković
Termoenergetska postrojenja
d.o.o.

- будівельна справа
- будівництво доріг
- поводження з відходами
- туризм і гостинність
- нерухомість

- будівельна справа
- будівництво доріг
- поводження з відходами
- туризм і гостинність
- нерухомість
- фінансовий сектор

Будівництво

Хорватський оборонно-промисловий кластер є ключовою хорватською оборонно-промисловою
співпраця в галузі безпеки
асоціацією.
й оборони
Кластер представляє понад 70
Безпека
компаній
й оборона
у різних підсегментах: кіб
Ідеальна стратегія виходу на ринок – знайти правильного
партнера.горіхи,
Сподіваємося,
Комерційна
служба
в Україні
імпорт, експорт, розповсюдження
Волоські
насіння що
соняшнику,
насіння
бурого
льону. Експортно-імпортна
запропонує нам для цього різноманітні послуги. Ми
Багаторічна присутність, високий рівень знань і постійне вдосконалення позиціонували STORM Group як одну з провідних хорватських компаній у сфері розробки, впровадж
плануємо починати з малого, будувати стосунки, тестувати
Рішення, які ми пропонуємо: додатки, хмара, інтерактивні пристрої самообслуговування, безпека, IT-інфраструктура, ERP, мережа.
ринок і розвивати успішну співпрацю з українськими
Бізнес
Послуги, які ми пропонуємо; Інтеграційні послуги, моніторинг, технічне обслуговування, підтримка, планування, проєктування та розробка, консалтинг, управління проєктам
підприємцями. Ми сподіваємося, що наші ділові відносини
Енергетика та зелені технології, будівництво, сільське господарство, вино
Інтелектуальна власність, телевізійна та музична продукція
Електричні пристрої
Šestan-Busch є сімейною компанією з Прелогу, яка займається
виробництвом засобів індивідуального захисту, насамперед захисних
шоломів. З моменту свого заснування в 1995 році, ŠESTAN-BUSCH
дотримується політики та принципів якості, переданих від його власників
(сім'я ŠESTAN з Хорватії та сім'я BUSCH з Німеччини), які вимагають
контролю та відповідності найвищим світовим стандартам у виробництві
захисного обладнання, корпоративна соціальна відповідальність та
виробництво продукції найвищої якості, яка захищає життя і здоров'я
кінцевих споживачів і клієнтів. Ми пишаємося тим, що на сьогоднішній
день доставили понад 2,5 мільйона захисних шоломів з нашого
виробничого заводу в Прелозі, Хорватія. Понад 75 країн світу вибрали
захисні шоломи та спорядження ŠESTAN-BUSCH для захисту своїх сил
оборони та безпеки, насамперед військових та поліцейських. Нашою
гордістю є також постійні постачання захисних шоломів хорватським
військовим та поліцейським.

будуть розвиватися, оскільки наш бізнес ростиме. Ми
Вино,
та відновлювані
джерела
енергії
бачимовода
потенціал
на українському
ринку
і плануємо
Музичний
бізнес співпраці
досягти успішної
Все

Енергетика; аграрна
Музика
Електротехніка

досліджувати потенціал співпраці з українськими партнерами
Безпека
у забезпеченні
життєдіяльності
високоякісної проду

Рішення та послуги у сфері залізничного транспорту та
інфраструктури. Надання передових рішень у сфері
електронних перетворювачів живлення та вбудованих
комп’ютерних систем на основі апаратних та програмних
компонентів із застосуванням у залізничних транспортних
засобах та інфраструктурі.
Надання рішень акредитованих лабораторних досліджень у таких напрямках:
- Високовольтне та низьковольтне силове обладнання
- Властивості матеріалу
- Вплив на навколишнє середовище
Залізнична
На основі багаторічних досліджень трансформаторів, обертових машин, комутаційних
пристроїв,
вітрогенераторів та залізничних транспортних засобів. Інститут пропонує в
- Електромагнітна
сумісність
інфраструктура
- Електробезпека
- Радіотехніка
- Газові прилади
- Джерела електромагнітних полів
- Низьковольтні електроустановки та системи блискавкозахисту
- Акустика (шум)
- Перевірка фізико-хімічних властивостей матеріалів
Надання рішень моніторингу трансформаторів і обертових
машин
Ми хочемо налагодити ділові зв’язки з системними
інтеграторами в Україні у сфері гідрометеорологічних
Geolux спеціалізується на дослідженнях, розробці та виробництві датчиків і приладів на основі радіолокаційних технологій. Наша продукція
Гідрометеорогія
використовується для моніторин
систем, запобігання повеням, моніторингу стічних вод та
моніторингу та планування зрошення.
G.P.P. MIKIĆ D.O.O. – будівництво
будівельний сектор з акцентом на технології холодного
TIHA D.O.O. – виробництво
Будівництво
асфальту (мікроасфальт)
NAUTICA MARE D.O.O. – морський туризм
будівництво
Будівництво, сільське господарство, тваринництво
Будівництво
Український виробник вина та спиртних напоїв,
Компанія GEPIKER, яка розташована в Хорватії, місто Запрешич поблизу столиці Загреба, є імпортером, оптовим продавцем та дистриб'ютором
Продовольча
українських продуктів харчу
виробники безалкогольних напоїв та виробники меду.
Шукаємо нових потенційних постачальників, покупців або
Хімічні засоби для очищення води
Хімічна
зацікавлені сторони
Виробник високоякісного професійного одягу - спецодягу GORE-TEX, а також
Розширення
військового
співпраці
та поліцейського
з Міністерством
одягу. оборони
Також - виробник
– розробкамедичних
нової
Текстильна
водонепроникної
масок відповідно
утепленої
до EN 1468
уніф
оптові клієнти, співробітництво у виробництві,
виробництво текстильних продуктів (чоловіча та жіноча мода)
Текстильна
франчайзинговий бізнес
Ми експортуємо в Україну, тому хочемо поглибити нашу
співпрацю з нашими партнерами. Ринок України дуже
Paška sirana d.d — це сироварня, яка виробляє тверді та напівтверді сири. Найвідомішим сиром, який виробляється, є сир Paški Sir (сир з Продовольча
Пага), який є найбільш нагородженим
важливий для нас, тому ми хочемо бути частиною цієї
делегації.

Сторічна традиція у виробництві котелень на всіх видах палива за найвибагливішими
Зустрічатипараметрами.
клієнтів та бізнес-партнерів
За останні 20 років
для EPC-проєктів
понад 150 котлів
в Україні,
Електроенергетика
для спалювання
переробляти
відходів,
відходи
біомаси
та біомас
та

MP METALOPLAST

MP METALOPLAST відкрито для співпраці, виробництва
та продажу пластикової продукції з українськими
компаніями та ринком загалом. Ми спеціалізуємося на
високоякісному литті пластмас під тиском послуг. Наша
компанія підтримує та співпрацює переважно з
текстильною та меблевою промисловістю з наступними
Промисловотоварами: гудзики для кухарського одягу та оббивки,
MP METALOPLAST - це торгівля, відкрита в 1966 році в Загребі, що спеціалізується на виробництві предметів, виготовлених із пластику та металу. Початок нашого ремесла
застібки, козирки, вішалки для одягу, фурнітура для штор і побутова
меблеві ручки. Ми також хотіли б розмістити наші кінцеві
пластикові вироби на українському ринку, особливо на
ринку оптової продукції пластикових штор. Ми очікуємо
зустрічі з новими бізнес-компаніями та партнерами та,
сподіваємося, досягнемо успіху у співпраці з
потенційними клієнтами.

Iskra Zelina kemijska
industrija d.o.o.

Iskra Chemical Industry - це виробнича компанія, заснована в Загребі, Хорватія
знайти
в 1868
дистриб'юторів
році. Iskra Chemical
і покупців
Industry
на продукцію
є одним з провідних
Iskra.
виробників
Побутова високоякісної продукції, се

TŽV Gredelj (Rolling stock
factory Gredelj)

Plinacro d.o.o.

РЕКОНСТРУКЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РЕМОНТАЖ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТІВ
тепловози та електровози, дизельні та електроблоки, пасажирські та службові вагони, вантажні вагони, важкі колійні вагони, гальмове обладнання, посудини під тиском, гвин
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ АВТОМОБІЛЕЙ
дизельні та електричні багаторазові агрегати, вантажні вагони, головні рамиЗавод
локомотивів,
рухомого
металеві
складу конструкції,
Gredelj зацікавлений
візки, рами
у співпраці
візків в галузі
Машинобудування
проєктування та виробництва рей
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
запчастини (вузли) для залізничних транспортних засобів, частини салону – сидіння для залізничних транспортних засобів, послуги на різних машинах і лініях (зварювання,
оператор транспортної системи природного газу

опт і постачання природного газу

Транспортування газу
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Bor-plastika d.o.o.
Gavrilovic d.o.o.
Demil Tech D.o.oy
Asel Spring Machines d.o.o.

CROATIAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT

виробництво станцій, очищення стічних вод, маслосепараторів, системи очищення
пошук ділового
повітря партнера, відкриття ринку
Охорона навколишнього середовища
Gavrilović є основним виробником салямі та м’ясних продуктів у Хорватії таналагодження
є лідером у секторі
діловоїякісного
співпраці
делікатесного
з метою реалізації
м’яса протягом
збуту на українському
останніх
Продовольча
330 років.
ринку.
промислова демілітаризація; утилізація боєприпасів; переробка енергетичних
передача
матеріалів
технологій промислової демілітаризації та утилізації
Воєнна
надлишків боєприпасів; консультув
ми виробляємо верстати для намотування пружин, формування та згинання ми
дроту
вжев продали
більшій кількості
машини клієнтам
осей. з України і хочемо збільшити
Верстатобудування
свою присутність і продажі на укр
HBOR відіграє роль банку розвитку та експорту, створеного з метою фінансування реконструкції та розвитку хорватської економіки.
ОСНОВНІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ HBOR:
фінансування реконструкції та розвитку хорватської економіки
фінансова інфраструктура
Фінансова; експорт
сприяння експорту
підтримка розвитку малого та середнього підприємництва
сприяння охороні навколишнього середовища
страхування експорту хорватських товарів і послуг від неринкових ризиків

GT IZOLIRKA d.o.o.

Шановні панове, приєднання до ЄС також відкрило нові можливості для бізнесу,
Ми вже
тому
маємо
ми використовуємо
контакти з українською
цю можливість,
компанією
щобтапредставити
панелями
Будівельні
огорожі,
себе. Наша
матеріали
але нам
компанія
цікавоGT
подивитися
IZOLIRK

PODRAVKA d.d.
PODRAVKA d.d.
A.N. Pek d.o.o.
Vjetroelektrana Lički Medvjed
d.o.o.

харчова промисловість
харчова промисловість
торгівля, оптова торгівля, розповсюдження

Berarnda d.o.o.

Інтерес до українського ринку: роздрібна торгівля, виробництво
Продовольча
продуктів харчування, сировина д
Інтерес до українського ринку: роздрібна торгівля, виробництво
Продовольча
продуктів харчування, розповсюд
горіхи, насіння, м’які олії, хімікати, сировина
Торгівля

Lički Medvjed – це ініціатива спеціаліста з вітрової енергетики Green Trust таСпівпраця
німецького
щодо
виробника
розвитку
вітрових
відновлюваних
турбін Enercon.
джерел Вони
енергії
об’єднують
Енергетика
зусилля для розробки найбільш
Виробництво та продаж ліжок і матраців (спеціалізовані на оснащенні готелів і лікарень)
Зв'язок з туристичними агентствами; зв'язок з готелями для обладнання
Торгівля (ліжка та матраци)
Ресторан, пансіонат та термальний розкішний готель навесні 2022 року - Varaždinske toplice
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