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INFORMATIONS 
 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Istanbul 

Mr. Georg Karabaczek 

Büyükdere Cad. 100-102 

Maya Akar Center K.14 D.51 

34394 - Esentepe, Istanbul/Türkiye 

T +90 212 211 14 76 

E istanbul@advantageaustria.org 

W www.advantageaustria.org/ge 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Tbilisi 

Ms. Ana Lataria 

Austrian Embassy - Commercial Section 

T.Chovelidze Str.4 

0105 Tbilisi 

T+995 32 24 34 401 

E tbilisi@advantageaustria.org 

W www.advantageaustria.org/ge 

 

   

 AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA  

 Ms. Cosima Steiner 

 Austrian Federal Economic Chamber 

 Wiedner Hauptstraße 63 

 1045 Wien 

 T +43 5 90 900 4442 

 E aussenwirtschaft.suedosteuropa@wko.at  

 W www.wko.at/aussenwirtschaft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA, with its about 110 offices in over 70 countries, provides a broad range of intelligence and 

business development services for both Austrian companies and their international business partners. Around 800 

employees and 35 consultants around the world can assist you in locating Austrian suppliers and business 

partners. We organize about 1,200 events every year to bring business contacts together. Other services provided 

by ADVANTAGE AUSTRIA offices range from introductions to Austrian companies looking for importers, 

distributors or agents to providing in-depth information on Austria as a business location and assistance in 

entering the Austrian market. 

  

mailto:tbilisi@advantageaustria.org
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GREETING WORDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Ladies and Gentlemen, 

  

The Austrian Economic Chambers represent more than 

500.000 member companies of all branches and fields. 

About 10 % of our member companies are exporting 

goods and services worldwide, making Austria one of 

the top exporting countries in Europe. Especially SMEs 

are contributing to the export sector, where many 

Austrian companies are world-leaders in their specific 

sector. Many of these companies are not “household 

names”, they are the so-called “Hidden Champions”.  

  

Austrian companies are reliable business partners, and 

they are looking for cooperations all over the world. 

Therefore, I am happy to be leading this business 

delegation of 12 Austrian companies to Georgia, which 

shows the growing interest of Austrian companies in 

doing business in this beautiful country. 

 

I wish this Austrian Trade Mission success and I am 

looking forward to the establishment of close 

partnerships with Georgian authorities and companies! 

  

Best regards 

  

Dr. Richard Schenz 

Vice President of the  

Austrian Federal Economic Chamber 

 

       

 
 
მისალმება 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,   

 

ავსტრიის ეკონომიკური პალატა წარმოადგენს 

ყველა ფილიალისა და დარგის 500 000-ზე მეტ წევრ 

კომპანიას. ჩვენი წევრი კომპანიების დაახლოებით 

10% ახორციელებს საქონლისა და მომსახურების 

ექსპორტს მთელს მსოფლიოში, რაც ავსტრიას აქცევს 

ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო ექსპორტიორ 

ქვეყანად. განსაკუთრებით მცირე და საშუალო 

ბიზნესებს შეაქვთ წვლილი ექსპორტის სექტორში, 

სადაც ბევრი ავსტრიული კომპანია არის მსოფლიო 

ლიდერი თავის კონკრეტულ სფეროში. ამ 

კომპანიებიდან ბევრი არ არის პოპულარული, ისინი 

არიან ეგრეთ წოდებული „ფარული ჩემპიონები“.   

 

ავსტრიული კომპანიები საიმედო ბიზნეს 

პარტნიორები არიან და ისინი ეძებენ 

თანამშრომლობას მთელ მსოფლიოში. ამიტომ, 

მოხარული ვარ, რომ ვხელმძღვანელობ 12 

ავსტრიული კომპანიის ამ ბიზნეს დელეგაციას 

საქართველოში, ეს ყველაფერი აჩვენებს ავსტრიული 

კომპანიების მზარდ ინტერესს ამ ლამაზ ქვეყანაში 

ბიზნესის საკეთებლად.    

 

ავსტრიის ამ სავაჭრო მისიას ვუსურვებ წარმატებას 

და მოუთმენლად ველი მჭიდრო პარტნიორობის 

დამყარებას აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთანა და 

კომპანიებთან! 

 

საუკეთესო სურვილებით, 

 

დოქტორი რიჩარდ შენცი 

ავსტრიის სავაჭრო პალატის ვიცე პრეზიდენტი 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

The relations between Georgia and Austria have been 

prosperous for a long time and Georgia is a country of 

reliable business partners. The participating Austrian 

companies are willing to further add value to the 

outstanding development of the Georgian economy. 

Please take advantage of this opportunity and get in 

touch with the representatives at the B2B-meetings. 

 

We hope that there will be a possibility to establish 

fruitful business ties so that Georgia and Austria can 

grow even closer together. 

 

 

Best regards 

 

Georg Karabaczek 

The Austrian Trade Commissioner 

for Turkey, Azerbaijan and Georgia 

 

 

 

წარდგენა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოსა და ავსტრიას მრავალწლიანი 

ურთიერთობა აკავშირებთ და ავსტრიელები თვლიან, 

რომ საქართველო საიმედო პარტნიორია და მზად 

არიან საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში 

დამატებითი წვლილი შეიტანონ. გთხოვთ 

გამოიყენოთ არსებული შემთხვევა და დაუკავშირდეთ 

ფორუმის შემდეგ ბიზნესწარმომადგენლებს B2B 

შეხვედრებზე. იმედი გვაქვს ამ ბიზნესფორუმზე 

დამყარებული კონტაქტები კარგი 

ურთიერთთანამშრომლობის და ახალი 

ბიზნესშესაძლებლობების საწინდარი იქნება 

საქართველო - ავსტრიის ურთიერთობების კიდევ 

უფრო გასამყარებლად! 

 

 

პატივისცემით, 

 

გეორგ კარაბაჯეკი 

ავსტრიის კონსული სავაჭრო საკითხებში თურქეთში, 

საქართველოსა და აზერბაიჯანში 
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ADMINA e.U. Dietmar Schwarz 

Internationales Sales Success Management 

Gleichenbach 18  

2812 Hollenthon, Austria 

 

Mr. Dietmar Schwarz 

CEO 

 

 

T +43 650 3128844 

E d.schwarz@admina.at  

W  www.admina.at  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

For 20 years, ADMINA has focused mainly on high-

quality new customer acquisition and strategic 

market development for medium-sized and large 

companies in German-speaking countries. The 

functioning (NEW) customer approach by telephone is 

often the decisive factor here. With 20 years of 

telephony practice, Mr. Dietmar Schwarz is a valuable 

employee, consultant and trainer for many 

customers. His balance sheet: 300 reference 

customers (corporations, institutions, SMEs) 150,000 

telephone calls with managers 1,000 projects 

initiated 800 training participants. ADMINAs 

customers are institutions, SMEs and corporations, 

for example: TechcEnter Linz Winterhafen, 

Softwarepark Hagenberg, generell SAP & Oracle 

partner, Deutsche Telekom, Miele, Canon and much 

more.  

 

WANTED: Direct Customers and Clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უკვე 20 წელია ADMINA ძირითადად კონცენტრირებულია 

გერმანულენოვან ქვეყნებში მოიძიოს ახალი კლიენტები და 

განავითაროს სტრატეგიული ბაზარი მცირე და საშუალო 

კომპანიებისთვის. ხშირად ცნება ახალი კლიენტი და 

მასთან ტელეფონით დაკავშირება გადამწყვეტი ფაქტორია. 

20 წლიანი სატელეფონო გამოცდილებით ბატონი დიტმარ 

შვარცი სანდო დამსაქმებელია. ის მრჩეველი და ტრენერია 

ბევრი სხვადასხვა კლიენტისთვის. მისი ბალანსი დღეის 

მონაცემებით ასე გამოიყურება: 300 მდე კმაყოფილი 

კლიენტი ( სხვადასხვა კორპორაციები, ინსტიტუციები და 

მცირე და საშუალო ბიზნესები)  150 000 -ზე მეტი 

განხორციელებული სატელეფონო ზარი მენეჯერებთან, 

1 000 ინიცირებული პროექტი, 800 დატრენინგებული 

მონაწილე. ADMINA-ს კლიენტები არიან 

ინსტიტუციები, მცირე და საშუალო ზომის 

კომპანიები და ცორპორაციები, როგორიცაა 

მაგალითად: TechcEnter Linz Winterhafen, 

Softwarepark Hagenberg, generell SAP & Oracle 

partner, Deutsche Telekom, Miele, Canon და ბევრი 

სხვა. 

 

ვეძებთ: პირდაპირ კლიენტებსა და მომხმარებლებს 

 

 

 

mailto:d.schwarz@admina.at
http://www.admina.at/
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ANDRITZ HYDRO GmbH 

Eibesbrunnergasse 20 

1120 Vienna, Austria 

 

Mr. Norbert Schwarz 

Vice President 

 

 

T +43 5 0805 0 

E norbert.schwarz@andritz.com 

W  www.andritz.com/hydro.htm  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANDRITZ HYDRO is one of the world's leading 

suppliers of electromechanical equipment for 

hydroelectric power plants. With more than 175 years 

of accumulated experience and more than 31,000 

supplied turbines with a total output of around 

430,000 megawatts, the division delivers the complete 

range of products including turbines, generators and 

auxiliary equipment of all types and sizes: "from 

water to wire", ranging from small-scale hydropower 

to large hydropower plants generating more than 800 

megawatts per turbine unit. 

 

ANDRITZ HYDRO is the market leader when it comes 

to the modernisation, renewal and performance 

improvement of existing hydropower plants. Its 

activities also include pumps and turbo generators 

for thermal power plants. 

 

WANTED: Direct Customers 

 

ANDRITZ HYDRO is seeking contacts to government 

owned and private clients, project developers and 

investors interested in building hydropower plants 

respectively in equipment for hydro power plants. 

From 100 kW up to the highest output. 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRITZ HYDRO ჰიდროელექტროსადგურებისთვის 

ელექტრომექანიკური მოწყობილობების 

ერთ-ერთი  წამყვანი მომწოდებელია მსოფლიოში. 

დაგროვილი გამოცდილებით, რომელიც  175 წელზე მეტს 

და 31 000 -ზე მეტ წარმოებულ ტურბინას საშუალოდ 

430.000 მეგავატი სიმძლავრით მოიცავს, აწვდის კომპანია 

სრული პაკეტის სახით, რომელიც ყველა სასურველი 

ზომის ტურბინების, გენერატორებისა და ყველა სახის 

დამხმარე ნაწილებისგან შედგება. ,,წყლიდან დენის 

წყარომდე’’ და მცირე ჰიდროელექტროსადგურიდან დიდი 

ჰიდროელექტროსადგურის ჩათვლით წარმოშობს ერთი 

ტურბინა 800 მეგავატზე მეტ სიმძლავრეს. 

როცა საუბარია მოდერნიზაციაზე, განახლებასა და 

არსებული ჰიდროელექტროსადგურების ეფექტურობის 

გაუმჯობესებაზე,  ANDRITZ HYDRO ლიდერის პოზიციას 

იკავებს ბაზარზე. ის სთავაზობს ასევე ტუმბოებსა და 

ტურბო გენერატორებს თერმული 

ელექტროსადგურებისთვის. 

 

ANDRITZ HYDRO ეძებს კონტაქტებს  კლიენტების, 

ორგანიზაციების და დეველოპერების სახით, რომლებსაც 

აინტერესებთ ელექტრომექანიკური მოწყობილობები 

ჰიდროელექტროსადგურებისთვის. 

ANDRITZ HYDRO ეძებს კონტაქტებს როგორც სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებულ ერთეულებთან, ასევე კერძო 

კლიენტებთან, პროექტის დეველოპერებთან და 

ინვესტორებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან 

ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობით, ან 

დანადგარების შეძენით 100 კილოვატიდან უმაღლეს 

სიმძლავრემდე. 
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ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG 

Mockenstraße 34 

69711 Hard 

 

Mr. Emre Canoglu 

Head of Turkey Office 

 

 

T +43 01 33 33 

E emre.canoglu@alpla.com 

W www.alpla.com 

 

 

 

ALPLA is one of the leading companies involved in 

plastic packaging. Around 21,600 employees 

worldwide produce custom-made packaging systems, 

bottles, caps and moulded parts at 178 sites across 45 

countries. The high-quality packaging is used in a wide 

range of areas, including for food and drinks, 

cosmetics and care products, household detergents, 

washing and cleaning agents, pharmaceutical 

products, engine oils and lubricants. 

ALPLA operates its own recycling plants for PET and 

HDPE in Austria, Poland, Mexico, Italy and Spain, and 

in the form of joint ventures in Mexico and Germany. 

Other projects are being realised elsewhere around 

the world. 

ALPLA არის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია, რომელიც 

ჩართულია პლასტმასის შეფუთვების წარმოებაში. 

მსოფლიოში დაახლოებით 21,600 დასაქმებული 

შეკვეთით ამზადებს შეფუთვებს: ბოთლებს, 

თავსახურებს და ფორმირებულ ნაწილებს. 

პროდუქტს ამზადებენ 178 განხსხვავებულ ადგილზე, 

რომელებიც მსოფლიოს 45 ქვეყანაშია განთავსებული. 

მაღალი ხარისხის შეფუთვა გამოიყენება ფართო 

სპექტრში, მათ შორის საკვებსა და სასმელში, 

კოსმეტიკურსა და მოვლის საშუალებებში, 

საყოფაცხოვრებო-სარეცხ და საწმენდ საშუალებებში, 

ფარმაცევტული პროდუქტებში, ძრავის ზეთებსა და 

საპოხ მასალებში. ALPLA გადაამუშავებს PET-ისა და 

HDPE-ს ნარჩენებს საკუთარ ქარხნებში, რომლებიც 

მდებარეობს: ავსტრიაში, პოლონეთში, მექსიკაში, 

იტალიასა და ესპანეთში და ერთობლივი საწარმოების 

სახით მექსიკასა და გერმანიაში. სხვა პროექტები 

რეალიზდება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. 
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beyondarts GmbH 

Untere Öden 32 

3400 Klosterneuburg 

 

Mr. Gerhard Sindelar 

General Manager 

Mr. Dieter Kschwendt-Michel 

Marketing & APP-Development  

 

 

T +43 699 11 04 35 46 

E sindelar@beyondarts.at 

W www.beyondarts.at 

 

 

 

beyondarts app: The guiding and marketing tool for 

cultural tourism. 

 

Features: The offline beyondarts app, natively 

programmed in iOS (Apple) and Android, is interactive, 

multimedia, multilingual and accessible through 

audio. Available online as a webapp for PC. Integrated 

are "real" 3D and interactive 360 ° VR. By listing local 

tourism businesses within the app and displaying 

them in the interactive, offline GPS map, the 

beyondarts app is the marketing tool for museums, 

cities and regions. beyondarts is Tourism 4.0 - Apps at 

the interface of culture and tourism. 

 

WANTED: Licensees  

Looking for licensee for content production & 

distribution of beyondarts app / guides. 

Target market: culture & tourism, museums, 

galleries, architecture, archaeological parks, city and 

nature walks, theme trails, connection of culture and 

tourism, also for industrial applications such as fairs... 

Features: iOS-Apple, Android, multimedia, barrier-

free, interactive, offline GPS map and offline 

navigation, interactive 360°VR, 3D, AR Augmented 

Reality, all features integrated in the beyondarts app. 

Different business models with return of investment, 

scalable, therfeore affordable for smaller 

destinations. 

beyondarts App: საქალაქო ტურიზმისთვის 

გათვალისწინებული მიმართულების მაჩვენებელი და 

მარკეტინგული ხელსაწყოები. 

ფუნქციები:  beyondarts - ის ოფლაინ აპლიკაცია, უკვე 

დაპროგრამებულია  iOS (Apple) და Android- ში, 

ინტერაქტიული, მრავალენოვანი აპლიკაცია 

ხელმისაწვდომია აუდიოსაშუალების ფორმით, 

ხოლო ონლაინ რეჟიმში ასევე ვებაპლიკაციის სახით 

კომპიუტერისთვის. მასში ინტეგრირებულია 

,,გაფართოებული რეალური“ 3D და ინტერაქტიული 

360° VR (ვირტუალური რეალობა). ამ აპლიკაციაში 

ადგილობრივი  ბიზნესტურიზმის ჩატვირთვით და 

ინტერაქტიული ჩვენებით, ოფლაინ  GPS რუქით,  

beyondarts GmbH სთავაზობს მარკეტინგულ 

პროდუქტს მუზეუმებისთვის, ქალაქებისა და 

რეგიონებისთვის. beyondarts - ის Tourism 4.0 

აპლიკაცია ფაქტიურად გარდამავალი პროდუქტია 

კულტურასა და ტურიზმს შორის. 

ბიზნესშესაძლებლობები: ეძებს ლიცენზიატს 

beyondarts - ის აპლიკაციისთვის შესაბამისი 

ტექსტების შესადგენად. სამიზნე ბაზარი: კულტურის 

და ტურიზმის ცენტრები, მუზეუმები, გამოფენა - 

გალერეები, არქიტექტურული და არქეოლოგიური 

პარკები, ქალაქებსა და ბუნებაში სასეირნო სივრცეები 

და მესეები. 

მახასიათებლები: iOS-აპლიკაცია, ანდროიდი, 

მულტიმედია, შეუზღუდავი, ინტერაქტიული 

ოფლაინ GPS აპლიკაცია და ოფლაინ ნავიგაცია, 

ინტერაქტიული 360° VR, 3D, AR - გაფართოებული 

ვიზუალიზაცია. მთელი ეს ჩამონათვალი 

ინტეგრირებულია beyondarts - ის აპლიკაციაში.  

სხვადასხვა ბიზნესმოდელი საინვესტიციო 

სარგებლით, მოქნილი და ამავე დროს ფინანსურად 

ხელმისაწვდომი ასევე დაბალბიუჯეტიანი 

მიზნებისთვის. 
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DELTA BLOC International GmbH 

Kirchdorfer Platz 2 

2752 Wöllersdorf 

 

Mr. Viorel Rotarciuc 

Key Account Manager 

 

 

T +43 57 715 4700 

E viorel.rotarciuc@deltabloc.com 

W www.deltabloc.com 

 

 

 

Founded in the year 2000 and headquartered in 

Austria, DELTABLOC® is the world’s leading 

developer of concrete and steel vehicle restraint 

systems and of modern noise protection systems. For 

over 20 years we have been making every effort to 

create a safe environment for all road users. From 

permanent and temporary safety barriers to noise 

protection systems and steel guardrails, we are the 

only company in the sector to provide such a full and 

impressive range of products and specialist expertise. 

We have several subsidiaries in Europe and South 

Africa, licence partners worldwide and our restraint 

systems are installed in over 45 countries. 

DELTABLOC® is always breaking new ground in the 

area of passive road safety and noise protection under 

the brand names DELTABLOC®, PHONOBLOC®, 

STEELBLOC® and CITYBLOC®. 

DELTA BLOC International GmbH დაარსდა 2000 წელს. 

სათაო ოფისი აქვთ ავსტრიაში, DELTABLOC არის 

მსოფლიოში ბეტონების წამყვანი დეველოპერი 

ჯებირებისა (გზაზე მანქანათა დამჭერი ფოლადების 

კონტრუქცია) და ხმების დამცავი მოწყობილობების. 

20 წელზე მეტია კომპანია ცდილობს შეუქმნას 

უსაფრთხო გარემო გზების მომხმარებლებს. მუდმივი 

და დროებითი უსაფრთხოების ბარიერებიდან 

ხმაურის დაცვის სისტემებისთვისა და 

ჯებირებისთვის, DELTABLOC არის ერთადერთი 

კომპანია ბაზრის ამ სექტორში, რომელიც 

უზრუნველყოფს ასეთ სრულ და შთამბეჭდავ 

ასორტიმენტსა და სპეციალისტების გამოცდილებებს. 

კომპანიას ასევე ჰყავს რამდენიმე შვილობილი 

კომპანია ევროპასა და სამხრეთ აფრიკაში, 

სალიცენზიო პარტნიორები მთელ მსოფლიოში და 

მანქანების შემაკავებელი სისტემებით 

დაინტერესებული 45-ზე მეტი ქვეყანა.  DELTABLOC 

ყოველთვის დგას პასიურ საგზაო უსაფრთხოების 

სფეროსა და ხმისგან დამცავ ბრენდის სახელწოდების 

უკან DELTABLOC, PHONOBLOC, STEELBLOC და 

CITYBLOC. 

კომპანია დაინტერესებულია შეხვდეს პოტენციურ 

პარტნიორებს. 

ქალაქის ინფრასტუქტურის და გზის მშენებლობის 

დეპარტამენტებს, განსაკუთრების გზების 

უსაფრთხოების საკითხებში. 

გზების სამშენებლო და დამპროექტებელ კომპანიებს 

ინფრასტუქტურის სამინისტროს 

უსაფრთხოების დეპარტამენტს 
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Global Hydro Energy GmbH 

Niederanna 41 

4085 Niederanna 

 

Mr. Alperen Asiltas 

Sales Engineer 

 

 

T +43 7285 514 

E alperen.asiltas@global-hydro.com.tr 

W www.global-hydro.eu 

 

 

 

GLOBAL Hydro is the primary contact worldwide for 

small hydropower technologies and secures a liveable 

environment for the future through innovative 

solutions. As an independent Austrian company with 

many years of experience in hydropower, it specialises 

in Kaplan, Pelton and Francis turbines with capacities 

of 100 kW to 30 MW. 

 

Products & services: 

Global Hydro provides turnkey solutions for 

hydropower plants, planning services and supplies 

electromechanical equipment and plant automation 

systems. 

Production capacity: approx. 60 turbines / year 

Employees worldwide: approx. 250 

Proportion of products exported: >90% 

 

Wanted: Global Hydro always welcomes direct 

contacts from customers, investors, planning 

companies and consultants. 

GLOBAL Hydro არის კონტაქტის შუამავალი 

მსოფლიოში მცირე ჰიდროენერგეტიკული 

ტექნოლოგიებისთვის და უზრუნველყოფს მომავლის 

სიცოცხლისუნარიან გარემოს ინოვაციური 

გადაწყვეტილებების საშუალებით. როგორც 

დამოუკიდებელი ავსტრიული კომპანია, რომელსაც 

აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება 

ჰიდროენერგეტიკაში, ის სპეციალიზირებულია 

Kaplan, Pelton და Francis ტურბინებზე, რომელთა 

სიმძლავრეა 100 კვტ-დან 30 მეგავატამდე. 

 

პროდუქტები და მომსახურება: Global Hydro 

უზრუნველყოფს ანაზღაურების გადაწყვეტილებებს 

ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, დაგეგმვის 

მომსახურებით, ელექტრომექანიკური 

აღჭურვილობისა და ქარხნების ავტომატიზაციის 

სისტემების მიწოდებით. წარმოების მოცულობა: 

დაახლ. 60 ტურბინა წელიწადში თანამშრომლები 

მთელ მსოფლიოში: დაახლ. 250 ექსპორტირებული 

პროდუქციის წილი: >90% 

 

სასურველია: Global Hydro ყოველთვის მიესალმება 

უშუალო კონტაქტებს მომხმარებლებისგან, 

ინვესტორებისგან, დაგეგმვის კომპანიებისა და 

კონსულტანტებისგან. 
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Liebherr - Azeri LLC 

Liebherrstraße 1 

2100 Korneuburg 

 

Mr. Kubilay Karahan 

Managing Director of Liebherr - Azeri LLC 

Mr. Aliagha Babayev – Devision Manager 

Mr. Hasan Seyidov – Devision Manager 

 

 

T +43 50809510 

E kubilay.karahan@liebherr.com 

W www.liebherr.com 

 

 

 

The Liebherr Group has a decentralized organizational 

structure and comprises 13 product segments. The 

highest level of management within the Group is a 

shareholders’ committee made up exclusively of 

members of the Liebherr family. The Liebherr Group 

is a family-run technology company with a broadly 

diversified product portfolio, which includes a total of 

13 product segments. The creative exchange between 

the segments promotes the development of 

innovations and visionary technologies, fascinating 

products and services, which make a real difference. 

Liebherr aims to inspire their customers with all their 

solutions. In doing so, the limits of what was previously 

feasible are being redefined time and time again, 

meaning Liebherr often also contributes to the 

technological progress. 

• Earthmoving 

• Material handing technology 

• Deep foundation machines 

• Mining 

• Mobile and crawler cranes 

• Tower cranes 

• Concrete technology 

• Maritime cranes 

• Aerospace and transportation system 

• Components 

 

Liebherr Group-ს აქვს დეცენტრალიზებული 

ორგანიზაციული სტრუქტურა და მოიცავს 13 

პროდუქტის სეგმენტს. ჯგუფის მენეჯმენტის 

უმაღლესი დონე არის აქციონერთა კომიტეტი, 

რომელიც შედგება ექსკლუზიურად Liebherr ოჯახის 

წევრებისგან. Liebherr Group არის საოჯახო 

ტექნოლოგიური კომპანია, ფართო 

დივერსიფიცირებული პროდუქტის 

პორტფოლიოთი, Liebherr Group მოიცავს 13 

პროდუქტის სეგმენტს. სეგმენტებს შორის 

კრეატიულობის გაცვლა ხელს უწყობს ინოვაციებისა 

და ხედვითი ტექნოლოგიების, მომხიბლავი 

პროდუქტებისა და სერვისების განვითარებას, რაც 

რეალურ წინსვლას  ქმნის. Liebherr მიზნად ისახავს 

მოიზიდოს მომხმარებლები სწორი გამოსავლის 

ძიებით. ამით, ის შეზღუდვები, რომლებიც ადრე იყო 

დრო და დრო ხელახლა განისაზღვრა, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ Liebherr ხშირად ხელს უწყობს 

ტექნოლოგიურ პროგრესსაც. 

• მიწის გადამტანი მანქანები 

• მასალის გადაცემის ტექნოლოგია 

• ღრმა საძირკველის მანქანები  

• სამთო მოპოვება 

• მობილური და მცოცავი ამწეები  

• კოშკის ამწეები  

• ბეტონის ტექნოლოგია  

• საზღვაო ამწეები 

• კოსმოსური და სატრანსპორტო სისტემა 

• კომპონენტები  
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PANOMAX GmbH 

Landesstraße 23 

5302 Henndorf am Wallersee 

 

Mr. Klaus Meiringer 

CEO 

 

 

T +43 6214 20601 

E k.meiringer@panomax.com 

W www.panomax.com 

 

 

 

Panomax is a software and technology company, 

which built an outstanding interactive software 

platform to show extreme high resolution live 360° 

images via internet to guests and users. This software 

has much more features than just showing the live 

images like most of other systems do. 

Panomax is based on three main advantages: extreme 

high image quality, most innovative and interactive 

software and finally it is easy to use for anybody. 

This software was developed 100% by ourselves and 

we do the sales, installation, support and maintenance 

by ourselves or our sales partners. 

We sell Panomax for Ski resorts, Hotels, Cities, 

Airports, Ports, Cruise ships as an innovative and 

authentic marketing tool and for big construction sites 

as a long-time documentation tool. 

 

Wanted: Looking for customers and sales partners. 

Panomax არის პროგრამული და ტექნოლოგიური 

კომპანია, რომელმაც შექმნა შესანიშნავი 

ინტერაქტიული პროგრამული პლატფორმა, 

რომლითაც ექსტრემალურად მაღალი რეზოლუციის, 

ცოცხალ, 360 ° სურათებს აჩვენებს სტუმრებსა და 

მომხმარებლებს ინტერნეტის საშუალებით. ამ 

პროგრამას გაცილებით მეტი თვისება აქვს, ვიდრე 

უბრალოდ ცოცხალი სურათების ჩვენება, როგორც 

ამას სხვა სისტემების უმეტესობა აკეთებს. 

Panomax ემყარება სამ მთავარ უპირატესობას: 

გამოსახულების უკიდურესად მაღალი ხარისხი, 

ყველაზე ინოვაციური, ინტერაქტიული და 

ყველასათვის მარტივად გამოსაყენებელი პროგრამა.  

კომპანიამ თავად შექმნა კონკრეტული პროგრამა და 

თავადვე უზრუნველყოფს გაყიდვებს, მონტაჟსა და 

შემდგომ მხარდაჭერას.  

კომპანია ყიდის Panomax- ს სათხილამურო 

კურორტებზე, სასტუმროებში, ქალაქებში, 

აეროპორტებში, პორტებში, საკრუიზო გემებზე, 

როგორც ინოვაციურ და ავთენტურ მარკეტინგის 

ინსტრუმენტს. 

 

კომპანია ეძებს მომხმარებლებსა და გაყიდვების 

პარტნიორებს. 
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Pörner Ingenieurgesellschaft m.b.H. 

Hamburgerstraße 9 

1050 Wien 

 

Mr. Albert Traxler 

Sales International, Representative for CIS 

 

 

T +43 5058990 

E albert.traxler@poerner.at 

W www.poerner.at 

 

 

 

Pörner is the worldwide number one in bitumen 

oxidation. The Biturox® Oxidation Process produces 

high-quality bitumen from a wide range of crudes and 

refines intermediate products through chemical 

converison. Up until now, 50+ Biturox® plants have 

been licensed and constructed by Pörner worldwide. 

The Pörner Group with more than 500 employees is the 

leading independent company in Central Europe for 

process plant engineering. Since 1972 the Pörner 

Group has implemented over 2,000 projects in the 

refinery, petrochemical, chemical and pharmaceutical 

industries as well as energy and environmental 

technology. Headquartered in Vienna, Austria, the 

company is represented at 9 other locations in Europe, 

among them EDL Anlagenbau Gesellschaft in Leipzig, 

Germany providing technologies to produce high-

valubale products. 

 

Alone in the past decade about 60 revamp projects 

have been implemented under the label “REVAMPED 

by Pörner”- in time and on budget. With more than 50 

licensed Biturox® plants Pörner Group is worldwide 

No 1 in Bitumen technology. 

 

 

Pörner არის ნომერი პირველი ბიტუმის 

ოქსიდაციაში, რომელიც წარმოქმის მაღალ ხარისხიან 

ბიტუმის ნედლეულს ქიმიური გარდაქმნის გზით. ამ 

დროისთვის, ლიცენზირებულია 50-ზე მეტი Biturox-

ს ქარხანა, რომელიც აშენდა Porner-ის მიერ მთელს 

მსოფლიოში. 

Porner-ის 500-ზე მეტი თანამშრომლისგან შემდგარი 

ჯგუფი არის წამყვანი დამოუკიდებელი კომპანია 

ცენტრალურ ევროპაში ქარხნების მშენებლობის 

ინჟინერიაში. 1972 წლიდან Porner-ის ჯგუფს 

განხორციელებული აქვს 2000-ზე მეტი პროექტი 

როგორც გადამამუშავებელი, ნავთობქიმიუი, 

ქიმიური და ფარმაცევტული მრეწველობის 

ქარხნებისათვის, ასევე ენერგიისა და საგარეო 

ტექნოლოგიებისთვის. სათავო ოფისი აქვს ვენაში, 

ავსტრიაში, თუმცა კომპანია წარმოდგენილია 

ევროპის 9 სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორისაა EDL 

Anlangenbau Gesellschaft ლაიფციგში, გერმანიაში 

მაღალი ღირებულების პროდუქციის წარმოებისთვის. 

 

აღსანიშნავია ისიც, რომ გასულ ათწლეულში 60-მდე 

განახლების პროექტი განხორციელდა წარწერით: 

“განახლებულია Porner-ის მიერ“- ბიუjეტურად და 

დროულად. 

50-ზე მეტი Biturox-ის ქარხანაა ლიცენზირებული 

porner-ის მიერ, მსოფლიოში N 1 ბიტუმის 

ტექნოლოგიით. 

 

 

  

https://www.biturox.com/en/
https://www.poerner.at/en/references/bitumen/
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SML Maschinengesellschaft mbH 

Bundesstraße 1a 

4860 Lenzing 

 

Mr. Nikolay Kristich 

Sales Manager - Moscow Office  

Mr. Arthur Jamrozek 

Area Sales Manager 

 

 

T +43 7672 912 0 

E kna@sml.at 

W www.sml.at 

 

 

 

SML Maschinengesellschaft mbH specialises in the 

development of high-performance extrusion lines for 

the global plastics and packaging industry. Founded in 

1995, SML has established a reputation as a partner 

with a strong customer focus that offers innovation, 

quality and increased productivity. 

 

Business areas: 

• Cast film lines for the production of thin and 

flexible films (thicknesses of between 8 and 

150µm) 

• Sheet lines for the production of semi-rigid 

films (thicknesses of between 150 and 

2,500µm) 

• Coating and lamination lines for the 

production of flexible composites for the 

packaging industry, breathable composites 

and composites made from aluminium and 

paper 

• Winders for films and composites 

• Austrofil multifilament spinning lines for 

technical and carpet yarns 

SML Maschinengesellschaft mbH 

სპეციალიზირებულია მაღალი ხარისხის 

ექსტრუზიის ხაზების განვითარებაში გლობალური 

პლასტმასის და შეფუთვის ინდუსტრიისთვის. 

დაარსდა 1995 წელს, SML-მა დაამყარა რეპუტაცია, 

როგორც პარტნიორმა, რომელიც მაქსიმალურადაა 

მომხმარებელზე ორიენტირებული და გთავაზობთ 

ინოვაციებს, ხარისხსა და მაღალ პროდუქტიულობას. 

 

ბიზნეს სფეროები: 

• ჩამოსხმული ფირის ხაზები თხელი და 

მოქნილი ფირის წარმოებისთვის (სისქე 8-დან 

150 მკმ-მდე) 

• ფურცლის ხაზები ნახევრად ხისტი ფილმების 

წარმოებისთვის (სისქე 150-დან 2500 მკმ-მდე) 

• დაფარვისა და ლამინირების ხაზები 

შეფუთვის მრეწველობის მოქნილი 

კომპოზიტების, სუნთქვითი კომპოზიტებისა 

და ალუმინისგან და ქაღალდისგან 

დამზადებული კომპოზიტების 

წარმოებისთვის 

• სახვევები ფილმებისა და კომპოზიტებისთვის  

• Austrofil multifilament spinning ხაზები 

ტექნიკური და ხალიჩების ძაფებისთვის 
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Voith Hydro GmbH & Co KG  

Linzerstraße 55   

3100 St. Pölten  

 

Mr. Fatih Haskilic  

Regional Market Manager  

 

T +43 2742 80622323  

E fatih.haskilic@voith.com  

W www.voith.com/hydro  

 

 

 

140 წელზე მეტია რაც Voith ის ტურბინები და 

დანადგარები გამოიყენება  

ჰიდროელექტროსადგურებში მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით.  ჰიდროელექტროსადგურებისთვის 

საჭირო სრული ასორტიმენტის მთელი ჯაჭვის 

მომწოდებლის რანგში Voith ლიდერია. მისი 

პროდუქტები გამოიყენება ტრადიციულ 

ჰიდროელექტროსადგურებში. 

• თანამედროვე ჰიდროელექტროსადგურები 

• გაუმჯობესება და მოდერნიზაცია 

• შემოწმება 

• კომპონენტების და ნაწილების მიწოდება 

• ინსტალაცია და შემოწმება 

• მოვლა,შეკეთება და სხვა საჭირო სერვისები 

• ფუნანსური ხელშეწყობა 

• ვეძებთ პოტენციურ კლიენტებს 

 

 

 

  

For more than 140 years, hydropower plants all over the 

world have been fitted with components from Voith. As 

a full-line supplier for hydropower plant equipment, 

Voith is one of the world's leading manufacturers in this 

field. This applies to traditional hydropower. 

 

• New hydropower plants 

• Enhancement/modernization 

• Model testing 

• Engineering services and Design 

• Supply of hydropower plants and components 

• Installation/commissioning 

• Service/ maintenance 

• Financial support 

 

• Wanted: Looking for customers 

http://www.voith.com/hydro
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Waagner Biro steel and glass GmbH 

Leonard-Bernstein-Straße 10 

Saturn Tower (7th floor) 

1220 Wien 

 

Mr. Johann Sischka 

Director 

Mr. Ivaylo Dzhambazov 

Regional Manager 

 

T +43 1 28844549 

E johann.sischka@waagner-biro-steelglass.com 

W www.wb-sg.com 

 

 

 

With over 165 years of steel and glass technology and 

expertise, Waagner Biro steel and glass has always 

been at the heart of bold architectural visions, 

impressive contemporary architecture and the 

creation of widely acclaimed landmarks. 

Waagner Biro steel and glass' constructions don't only 

excite the specialists: the dome of the Reichstag in 

Berlin, the envelope of the Yas Marina Hotel in Abu 

Dhabi, the glazed Great Courtyard of the British 

Museum in London, the Red Bull Hangar-7 in Salzburg 

and the floating roof on the Sony Center in Berlin are 

but a few of our projects that are visited and admired 

by millions of people every year. 

 

Our services: 

 

• Steel & Glass Structures 

• Complex Geometry Facade 

• Structural Glazing 

• Retractable Roofs 

• Bespoke Unitised Facades 

• Bomb Blast & Security Rated Facades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 წელზე მეტი ფოლადისა და მინის 

ტექნოლოგიებითა და გამოცდილებით, Waagner Biro-

ს ფოლადი და მინა ყოველთვის იყო თამამი 

არქიტექტურული ხედვების, შთამბეჭდავი 

თანამედროვე არქიტექტურისა და ფართოდ 

აღიარებული ღირსშესანიშნაობების შემქმნელი. 

Waagner Biro-ს ფოლადისა და მინის კონსტრუქციები 

მხოლოდ სპეციალისტებს არ აღაფრთოვანებს. 

რაიხსტაგის გუმბათი ბერლინში, Yas Marina 

სასტუმროს კონვერტი აბუ დაბიში, ბრიტანეთის 

მუზეუმის მოჭიქული დიდი ეზო ლონდონში, Red 

Bull Hangar -7 ზალცბურგში და მცურავი სახურავი 

სონის ცენტრში ბერლინში არის Wagner Biro-ს 

მხოლოდ რამდენიმე ნამუშევარი, რომელსაც 

ყოველწლიურად სტუმრობენ და ამ სანახაობით 

აღფრთოვანებული რჩება მილიონობით ადამიანი. 

 

ჩვენი მომსახურება: 

 

• ფოლადისა და მინის კონტრუქციები 

• კომპლექური გეომეტრიული ფასადები 

• სტრუქტურული მინა 

• ამოსაწევი სახურავები 

• ერთიანი ფასადები 

• ბომბგამძლე და მაღალი უსაფრთხოების 

მქონე ფასადები 
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NOTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Seite 18 von 18 

     

MORE INFORMATION 

 

For more Information regarding the Austrian economy, visit us www.advantageaustria.org/ge . 

 

 

 

http://www.advantageaustria.org/ge

