
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

Име на участника 

Фирма 

Мобилен телефон 

E-mail

Website 

Описание на Вашата фирма / Вашата дейност: 

С кои австрийски фирми желаете да проведете разговор? (14:30-18:00ч) 

AEROTEC-EUROPA Gesellschaft für lufttechnischen Systembau – Фирма AEROTEC Europa e 
технологичен лидер в областта на индустриалната вентилационна техника. 

BERTHOLD TECHNOLOGIES - безконтактни измервателни системи, радиометрични измервания,  
предлагат широка гама от анализатори и измервателни решения, които са специално 
разработени за миннодовната и преработвателна индустрия.  
Безконтактни радиометрични измервателни системи за определяне на ниво, насипен поток, 
плътност и влага. 

BURKERT AUSTRIA -оборудване за измерване и управление на течности и газове, вентили и 
клапани, разходомери, нивомери, взривозащитено оборудване за управление на флуиди 

Commend - Интегрирани Интерком Системи – повикване по спешност в тунели, летища, 
рафинерии и др. 

FRANKSTAHL - търговия с изделия от горещо и студено валцована стомана, инструментална и 
неръждаема стомана, богат асортимент от сортов прокат, шевни и безшевни тръби, ламарини, 
квадратни и правоъгълни профилни тръби, както и ЕВРО профили и чугун. 

HYDAC INTERNATIONAL - Инженеринг, проектиране и производство на хидравлични агрегати и 
станции, както и поддръжка и сервиз на хидравлични системи. 

METTOP  - Проектиране, оптимизиране и инженеринг на технологии за металургични процеси. 
Фирмата е активна в областта на пиро- и хидрометалургията на цветни метали и предлага 
иновативни охладителни системи при производството на стомана. 

БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ ФОРУМ  
„МИННА ИНДУСТРИЯ И МЕТАЛУРГИЯ“ 
19.04.2022 Г., 14:30 -18:00ч 
СОФИЯ, ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ 

http://www.aerotec-europa.at/
https://www.berthold.com/en/
http://www.burkert.com/
https://www.commend.at/
https://www.frankstahl.bg/
https://www.hydac.com/
https://mettop.com/


RIEGL Laser Measurement Systems - Производство на LIDAR системи за наземно мобилно и 
въздушно картографиране. 3D лазерни скенери и сканиращи системи за наземни, промишлени, 
мобилни, въздухоплавателни и БЛА приложения. 
 
voestalpine High Performance Metals International GmbH - инструментални стомани, бързорезни 
стомани, както и на специални материали с марката BÖHLER с над 130-годишен опит и 
множество заводи в Европа и в целия свят. 
 

 

 
 
Имате ли нужда от преводач, ако не говорите английски или немски?:   ДА                         НЕ     
 
Моля, попълнете формуляра и го изпратете най-късно до 8.04.2022г. на  sofia@advantageaustria.org   
 
Допълнително информация можете да получите от г-жа Петя Галинова, тел. 02 452 29 65 или  
0888 28 43 48.  

http://www.riegl.com/
https://www.voestalpine.com/highperformancemetals/international
mailto:sofia@advantageaustria.org
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