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ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana 
Direktor, Mag. Wilhelm Nest 

Prešernova 23 

1000 Ljubljana, Slovenija 

T +386 1 513 97 70 

F +386 1 513 97 80 

E ljubljana@advantageaustria.org 

W www.advantageaustria.org/si 
  

 

 

KONTAKT 

http://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/Buero-Laibach.sl.html
mailto:ljubljana@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/si
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AVSTRIJSKA PODJETJA – PARTNERJI NA 
SVETOVNEM NIVOJU 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mag. Wilhelm Nest 

ADVANTAGE AUSTRIA  

Ljubljana 

 

ADVANTAGE AUSTRIA LJUBLJANA vas pozdravlja 

na poslovnem srečanju Smart Agriculture 

Slovenija v City Hotelu v Mariboru. Današnje 

srečanje je dobra priložnost za utrjevanje že 

obstoječih in navezovanje novih poslovnih stikov 

med slovenskimi in avstrijskimi podjetniki. Upamo, 

da boste s srečanja odšli s kakšno novo poslovno 

priložnostjo.  

 

ADVANTAGE AUSTRIA nudi avstrijskim podjetjem in 

njihovim mednarodnim poslovnim partnerjem s 

pomočjo več kot 110 pisarn v več kot 70 državah 

sveta obsežno ponudbo storitev. Vsega skupaj 750 

sodelavcev in strokovnih svetovalcev vam pomaga 

izbrati primerne dobavitelje in poslovne partnerje iz 

Avstrije. Letno prirejamo več kot 1.200 prireditev, 

katerih cilj je navezovanje poslovnih stikov.  
 

Tako vas vabimo, da ob prireditvi stopite aktivno v kontakt z avstrijskimi 

podjetji. V nadaljevanju najdete kratek pregled le-teh s kontaktnimi podatki in 

kratkim opisom njihovih dejavnosti. 
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• Esculenta GmbH     

• Farm-ING Smart Farm Equipment GmbH 

• freaquent froschelectronics GmbH 

• Freeeway AG 

• Glock Technology GmbH     

• Habisch Markus Gerhard Ing. (MAGROS 

Unternehmensberatumg e.U.) 

• Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H. 

• Silicon Austria Labs (SAL) 

• SOLID Solar Energy Systems GmbH    

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.esculenta.at/
https://farm-ing.at/
https://www.freaquent.com/
https://www.freeeway.com/
https://eu.glock.com/en
https://magros.at/
https://magros.at/
https://www.bauer-at.com/en/
https://silicon-austria-labs.com/en/
https://www.solid.at/en/
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Esculenta GmbH 

 

Schirka 10 

8403 Lebring 

Kontaktna oseba: 

Ing. Norbert Mitteregger 

T: +43318244840 

E: office@esculenta.at 

W: https://www.esculenta.at/ 

EsCulenta GmbH kot IT storitveno podjetje že od leta 1996 razvija 

programske izdelke za različne sektorje in potrebe strank. Poudarek je na 

obdelavi podatkov za upravljanje sistemov kakovosti (QS) v prehrambenem 

sektorju, "ELKE", programskemu sistemu za popolnoma digitalno in 

mobilno izvajanje kontrol na podlagi kontrolnih seznamov in programskih 

izdelkov za zdravstveni sektor. Na področju razvoja aplikacij smo z digitalno 

nepozabnico "notatum" za najdi-označi-zopet najdi in opravi novi na trgu. 
 

 
 

 Farm-ING Smart Farm Equipment GmbH 

 

 

Poigen 39 

3580 St. Bernhard-Frauenhofen 

Kontaktna oseba: 

Ing. Gregor Witzmann 

T: +43298920202 

E: office@farm-ing.at 

W: https://farm-ing.at/ 
Farm-ING je PRAVI partner za inženirske storitve in celovite izdelke za 

trajnostno kmetijsko tehnologijo. Specializirano je za področja strojništva, 

umetne inteligence (UI), robotike, mehatronike, GIS in uporabe dronov, vse v 

kombinaciji z uporabo na polju. 

Na dolgi rok si želi Farm-ING postati PRAVI specialist za poljske robote ter 

se osredotoča na avtomatizacijo. Poleg tega omogoča podjetje, da se s 

pomočjo uporabe najsodobnejše tehnologije prihrani delovna sila na 

kmetijah. 

 
 

 

 

tel:+43318244840
mailto:office@esculenta.at
https://www.esculenta.at/
https://farm-ing.at/
tel:+43298920202
mailto:office@farm-ing.at
https://farm-ing.at/
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freaquent froschelectronics GmbH 
 

 

Moserhofgasse 60/I 

8010 Graz 

Kontaktna oseba: 

g. Reinhold Frosch 

T: +433166970550 

E: info@freaquent.com 

W: https://www.freaquent.com 

freaquent froschelectronics GmbH nudi nizkofrekvenčne (LF) in 

visokofrekvenčne (HF) naprave za branje/pisanje, antene in rešitve, ki 

navdušujejo z najvišjimi stopnjami zaznavanja (do 450 transponderjev na 

sekundo) in oddaljenostmi odčitavanja. 

Sistem za tehtanje, ki ga je razvil freaquent froschelectronics in je trenutno v 

fazi prototipa, naj bi se v prihodnosti uporabljal v kombinaciji s sistemom 

zaznavanja RFID za določanje elektronskega ID-ja goveda in prašičev ter 

njihove teže pri prečkanju platforme. 
 

 

Freeeway AG 
 

 

 

 

 

 

 

Thomas A. Edison Straße 2; Techlab 

7000 Eisenstadt 

Kontaktna oseba: 

g. Friedrich Barwinek 

T: +43268221707 

E: contact@freeeway.com 

W: http://www.freeeway.com 

Freeeway AG je pionir na področju monetizacije rešitev interneta stvari, tako 

da ponudnikom rešitev interneta stvari nudi prilagodljivo kombiniranje več 

dejavnikov prihodkov od najema strojne opreme, programske opreme kot 

storitve, storitev ter mobilnih podatkov v stranki prilagojenem naročniškem 

modelu IoT ter avtomatizacijo celotnega cikla ustvarjanja prihodkov iz IoT. 

Freeeway povezuje vaše kmetijske stroje, vozila in senzorje. Ne glede na to, 

ali gre za usklajevanje traktorjev z uporabo signalov GPS, natančno obdelavo 

polj ali daljinsko upravljanje ter vzdrževanje strojev za gozdarstvo in žetev, 

kartice in storitve Freeeway SIM zagotavljajo prava orodja za izdelavo vašega 

izdelka in pokrivanje poslovnih potreb. 

https://www.freaquent.com/
tel:+433166970550
mailto:info@freaquent.com
https://www.freaquent.com/
https://www.freeeway.com/
tel:+43268221707
mailto:contact@freeeway.com
http://www.freeeway.com/
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Glock Technology GmbH 

 

Bengerstraße 1 

9112 Griffen 

Kontaktna oseba: 

g. Jürgen Jesenko 

T: +43224790300600 

E: office@glock-ecotech.com 

W: https://www.glock-ecotech.com/ 
GLOCK ecotech GmbH s sedežem v Griffnu/Avstriji proizvaja inovativne, 

učinkovite in trajnostne naprave za soproizvodnjo toplotne in električne 

energije. Podjetje pri tem stavi na dragocen, regionalno razpoložljiv vir biomase. 

Tako se 365 dni v letu zagotovi energija, ki je odporna na krize, neodvisna od 

vremenskih razmer in uvoza. Kot rešitev plug & play igrajo te naprave ključno 

vlogo pri samozadostni in CO2 nevtralni oskrbi z energijo ter varnosti omrežja v 

prihodnosti. Glock ecotech GmbH podpira načrtovanje in izvedbo projektov ter je 

na voljo kot servisni partner. 

 

 

Habisch Markus Gerhard Ing. (MAGROS Unternehmensberatumg e.U.) 

 

 

Freidorf-Gleinz-Weg 8 

8523 Frauental a.d. Laßnitz 

Kontaktna oseba: 

Ing. Markus Gerhard Habisch 

T: +436644147864 

E: markus.habisch@magros.at 

W: http://www.magros.at 
Podjetje MAGROS je družba z enim zaposlenim, specializirana za svetovanje 

na kmetijskem in živilskem področju. Skupaj s strankami – podjetji in 

organizacijami v kmetijskem in živilskem sektorju – skrbi lastnik Markus 

Habisch za to, da se pravilno sooča z izzivi prihodnosti. Ciljno usmerjeno in 

pragmatično se uvedejo nove strategije, najde se pravo poslovno področje za 

internacionalizacijo v smeri ZDA, Japonske ali Južne Amerike in izboljša se 

privlačnost blagovne znamke vašega podjetja. 
 

 

 
 

 

 

tel:+43224790300600
mailto:office@glock-ecotech.com
https://www.glock-ecotech.com/
https://magros.at/
tel:+436644147864
mailto:markus.habisch@magros.at
http://www.magros.at/
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Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H. 

 
 

 

Kowaldstraße 2 

8570 Voitsberg 

Kontaktna oseba: 

g. Tadej Safaric 

T: +4331422000 

E: bauer@bauer-at.com 

W: http://www.bauer-at.com 
Bauer Group s sedežem v Voitsbergu, Avstriji, razvija in izdeluje inovativne 

tehnologije odpadnih voda in namakalne tehnologije. 

Podjetje zaposluje 650 delavcev na 16 lokacijah po celem svetu in dostavlja 

svoje visokokakovostne izdelke v preko 100 držav sveta. Škropilni sistemi 

Bauer namakajo 2,50 milijonov hektarjev po vsem svetu, v uporabi je 60.000 

cistern za gnojevko in številni separatorji, črpalke in drugi izdelki za odpadne 

vode. 

 

 

Silicon Austria Labs (SAL) GmbH 

 

 

Europastraße 12 

9524 Villach 

Kontaktna oseba: 

ga. Alexandra Ortner 

T: +434242563000 

E: alexandra.ortner@silicon-

austria.com 

W: https://silicon-austria-labs.com/ 

SILICON AUSTRIA LABS - je vrhunski evropski raziskovalni center za 

elektronske sisteme. Njihove aplikacijsko usmerjene raziskave se 

osredotočajo na teme, kot so industrija 4.0, pametno zdravje, internet stvari 

ali rešitve za energetski prehod. Na lokacijah v Gradcu, Beljaku in Linzu 

trenutno približno 270 zaposlenih dela na v prihodnost usmerjenih rešitvah 

za varstvo okolja, zdravje, energijo, mobilnost in varnost.  

 

 

 

 

https://www.bauer-at.com/en/
tel:+4331422000
mailto:bauer@bauer-at.com
http://www.bauer-at.com/
https://silicon-austria-labs.com/en/
tel:+434242563000
mailto:alexandra.ortner@silicon-austria.com
mailto:alexandra.ortner@silicon-austria.com
https://silicon-austria-labs.com/
https://silicon-austria-labs.com/
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SOLID Solar Energy Systems GmbH 
 

 

 

 

 

Puchstraße 85 

8020 Graz 

Kontaktna oseba: 

ga. Lena Istomina 

T: +433162928400 

E: office@solid.at 

W: https://www.solid.at 
SOLID Solar Energy Systems je sistemsko tehnološko podjetje, ki nudi k 

strankam usmerjene rešitve ter rešitve na ključ, pogodbe o dobavi energije 

za načrtovanje in obratovanje velikih solarnih termalnih sistemov, z več kot 

25-letnimi izkušnjami na področju sončne toplotne energije in več kot 300 

nameščenimi napravami po vsem svetu. V korist svojih strank združuje 

SOLID znanje in izkušnje pri uporabi na trgu, v raziskavah in razvoju, na 

področjih načrtovanja ter delovanja velikih solarnih termalnih sistemov in 

solarnih termalnih hibridnih tehnologij. 
 

 

  

 

tel:+433162928400
mailto:office@solid.at
https://www.solid.at/
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ZAPISKI 
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ADVANTAGE AUSTRIA LJUBLJANA 

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je uradno predstavništvo avstrijskega 

gospodarstva v Sloveniji. Naš osrednji cilj je krepitev gospodarskih odnosov 

med Avstrijo in Slovenijo.  

 

Slovenskim podjetjem nudimo različne povezave z avstrijskim gospodarstvom. 

Organiziramo B2B prireditve z vseh področij in tradicionalna gospodarska 

srečanja, kjer se slovenska podjetja lahko srečajo z avstrijskimi, spoznajo 

njihovo ponudbo in postavijo temelje za nove poslovne priložnosti. 

 

Želite stopiti v stik z avstrijskim gospodarstvom in se udeležiti naših 

prireditev? Kontaktirajte nas! Z veseljem smo vam na voljo! 

 

 
 

Več informacij na http://www.advantageaustria.org/si  

Imate še vprašanja?   

Tel.: +386 1/513 97 70  

E-Mail: ljubljana@advantageaustria.org 

http://www.advantageaustria.org/si
mailto:ljubljana@advantageaustria.org

