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INFORMÁCIE 
 
 

 ADVANTAGE AUSTRIA  

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva 

Suché mýto 1/A 

81103 Bratislava 

 

T +421 2 591 006 00 

F +421 2 591 006 99 

E bratislava@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org/sk  

 

 

Rakúske firmy z odvetvia informačných a komunikačných technológií (IKT) sa vďaka 

svojim produktom radia k špičke na svetovom trhu. Spektrum ich aktivít je pritom 

značne široké, počnúc automatizáciou a končiac vývojom softvérových aplikácií. 

Komplexné rakúske know-how je tak súčasťou mnohých smartfónov: polovodičové 

dosky, NFC komponenty a senzory. Taktiež aj prístupové systémy pre verejné priestory, 

napr. lyžiarske vleky, športové štadióny alebo letiská, sú často "Made in Austria". 

 

 

   
 

 

Využite túto jedinečnú príležitosť a spoznajte nových kooperačných a obchodných a 

partnerov z Rakúska. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

  

 

mailto:bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk
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PROGRAM 
 

Rakúske firmy sa Vám predstavia v rámci nasledujúcich programových blokov. 

 

11.00 – 12.40  

 

 

FIREMNÉ PREZENTÁCIE 

Spoznajte našich rakúskych vystavovateľov. Seba, svoje 

inovatívne produkty a služby, ako aj možnosti vzájomnej 

spolupráce Vám predstavia v rámci krátkych prezentácií. 

12.40 – 14.00  SHOWCASE 

Dozveďte sa viac o možnostiach spolupráce. Navštívte firmy pri 

ich stánkoch v EXPO zóne a informujte sa podrobnejšie o 

príležitostiach pre bilaterálnu kooperáciu. 

14.00 – 15.00 IT-KOMUNITA NA SLOVENSKU 

Užitočný prehľad (nielen) pre rakúske firmy. Aj Vy ste súčasťou 

technologickej komunity na Slovensku - zapojte sa do pódiovej 

diskusie o aktuálnych témach. 

 

 

Program AUSTRIA SHOWCASE 

prebieha paralelne s konferenciou 

TechSummit, v miestnosti Corvinus. 

 

Komunikačným jazykom je angličtina. 
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PREHĽAD FIRIEM 
 

 

DOOR2SOLUTION SOFTWARE GMBH 

INTERAKTÍVNE KATALÓGY A SERVISNÉ PORTÁLY S PRVKAMI VR 

 

MICROTRONICS ENGINEERING GMBH 

DIGITÁLNY EKOSYSTÉM PRE IOT A RIEŠENIA MASCHINE-2-MACHINE 

 

NFON GMBH 

INTIUTÍVNE CLOUD PBX RIEŠENIA 

 

PLANRADAR GMBH 

CLOUDOVÉ RIEŠENIE PRE KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU A MANAŽMENT 

 

PROCON DATA DATENVERARBEITUNG GMBH 

RIEŠENIA PRE OBLASŤ DOPRAVY A LOGISTIKY 

 

STRIEDINGER CONSULTING GMBH 

REGIONÁLNE PLATFORMY PRE SPOLUPRÁCU NA PRACOVNOM TRHU 

 

AUSTRIAN BUSINESS AGENCY 
PODPORA A MOŽNOSTI PODNIKANIA V RAKÚSKU 
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door2solution software GmbH 

Döblinger Hauptstraße 7/73 

1190 Wien 

Österreich 

W  https://www.door2solution.at/ 

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť door2solution software GmbH predstavuje softvérové riešenia pre tvorbu 

interaktívnych katalógov náhradných dielov a servisných portálov pre konštrukciu 

strojov, zariadení a vozidiel (2D, 3D, online, offline). Zameriava sa aj na riešenia 

internetových a elektronických obchodov pre predaj náhradných dielov, 

príslušenstva a reklamných predmetov. Vo svojom portfóliu má tiež riešenia 

virtuálnej reality pre služby, školenia a predaj a 3D vizualizačné komponenty pre tzv. 

Digital Twins riešenia.  

 

PONUKA SPOLUPRÁCE 

Spoločnosť hľadá odbytovo-kooperačných partnerov, pre svoje softvérové riešenia, 

ktorí by prevzali propagáciu a podporu produktov v rámci cieľovej skupiny 

(manažmenty spoločností, servisní manažéri, after-sales manažéri a vedúci 

dokumentačných odborov v priemyselných podnikoch). 

 

Máte záujem o viac podrobností? Chcete firme predstaviť vlastnú ponuku? 

Firma sa Vám bližšie predstaví počas prezentačného bloku Austria Showcase, 

v miestnosti Corvinus na 1. poschodí (11:00 – 12:40 hod.). 

 

 

 

  

INTERAKTÍVNE KATALÓGY A SERVISNÉ PORTÁLY S PRVKAMI VR 

https://www.door2solution.at/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__door2solution.com&d=DwMDaQ&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=2ESSXeETEZCXnFTZN4Rpy0Kmm__UaTMxl0sis_vQlNs&m=imspvDK9cJXUQCAn4-NLoo9QVntsoqZoqMu4NHYuz-w&s=-H-mNoM1DGncrlTj553V5i1shTprY36oL6Cip7aCO6c&e=
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Microtronics Engineering GmbH 

Hauptstraße 7 

3244 Ruprechtshofen 

Österreich 

W  https://www.microtronics.com/ 

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť Microtronics Engineering GmbH ponúka kompletný digitálny ekosystém 

pre internet vecí (IoT) a riešenia Machine-to-Machine (M2M). Pôsobí výhradne v B2B 

sektore a okrem iného hľadá spoločnosti, ktoré chcú na internet priniesť vlastné 

produkty a služby. Spoločnosť v rámci workshopov spolu so zakazníkmi vytvára 

presný koncept, ktorý kladie dôraz nielen na obchodný model, ale aj technickú 

stránku. Zákazník potom obdrží hotovú koncepciu vrátane záruky realizácie. Tá je 

zabezpečená vlastnou osvedčenou technológiou rapidM2M. Technológia rapidM2M 

rieši rôzne technické aj obchodné výzvy - zákazník si napríklad môže, v závislosti od 

svojej spôsobilosti, vyrobiť niektoré diely samostatne. Firma tiež k programu 

QuickM2M Baser Starter ponúka vývojovú dosku, pomocou ktorej si každý môže 

vytvoriť vlastnú aplikáciu. 

 

PONUKA SPOLUPRÁCE 

Spoločnosť chce nadviazať spoluprácu s konzultačnými spoločnosťami, ktoré majú 

záujem o rozšírenie svojho portfólia. 

Zároveň by chcela nadviazať kontakty so systémovými integrátormi, ktorí by 

zabezpečili podporu lokálnych zákazníkov a ktorí by mali záujem zvýšiť rýchlosť, 

efektívnosť a kvalitu vlastných riešení. 

Taktiež sa spoločnosť zameriava na vývojárov a technikov, ktorým ponúka možnosť 

tvorby vlastných riešení na báze rapidM2M Base Starter. 

 

Máte záujem o viac podrobností? Chcete firme predstaviť vlastnú ponuku? 

Firma sa Vám bližšie predstaví počas prezentačného bloku Austria Showcase, 

v miestnosti Corvinus na 1. poschodí (11:00 – 12:40 hod.). 

  

DIGITÁLNY EKOSYSTÉM PRE IOT A RIEŠENIA MACHINE-2-MACHINE 

https://www.microtronics.com/
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NFON GmbH 

Linzer Straße 55 

3100 St. Pölten 

Österreich 

W https://www.nfon.com/ 

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť NFON GmbH so sídlom v St. Pölten je dcérskou spoločnosťou NFON AG. 

Spoločnosť NFON AG sídli v nemeckom Mníchove a je jediným celoeurópskym 

dodávateľom systému Cloud PBX (cloudová pobočková ústredňa). Jej zákazníkmi je 

viac než 20 000 spoločností v 13 európskych krajinách. Spoločnosť NFON 

prostrednictvom systému Cloudya poskytuje jednoduché, nezávislé a spoľahlivé 

riešenie pre modernú obchodnú komunikáciu prostredníctvom cloudu. Intuitívne 

komunikačné riešenia tejto spoločnosti pomáhajú zlepšovať európske firmy. NFON 

predstavuje novú slobodu v obchodnej komunikácii. 

 

PONUKA SPOLUPRÁCE 

Spoločnosť hľadá budúcich partnerov pre oblasti predaja a techniky. 

 

Máte záujem o viac podrobností? Chcete firme predstaviť vlastnú ponuku? 

Firma sa Vám bližšie predstaví počas prezentačného bloku Austria Showcase, 

v miestnosti Corvinus na 1. poschodí (11:00 – 12:40 hod.). 

 

 

  

INTIUTÍVNE CLOUD PBX RIEŠENIA 

https://www.nfon.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nfon.com_&d=DwMFaQ&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=2ESSXeETEZCXnFTZN4Rpy0Kmm__UaTMxl0sis_vQlNs&m=habq66LGsxXgflvGKTqkNCAnBGjUXc3NQGy-V_lr2HQ&s=fLHbmdAmVH1eJVUTSnyU_Moo2rK7qXyYiYFlZyw1qUI&e=
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PlanRadar GmbH 

Seilerstätte 13/23a 

1010 Wien 

Österreich 

W https://www.planradar.com/ 

 

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť PlanRadar zaviedla cloudové riešenie pre konštrukčnú dokumentáciu, 

správu úloh a chýb. S PlanRadarom môžu inžinieri, architekti a facility manažéri 

rýchlo a efektívne sledovať úlohy, chyby a kontrolovať kvalitu na stavenisku. 

Pomocou tabletu alebo smartfónu sa údaje vrátane zaznamenaného dátumu 

postúpia priamo zodpovednému dodávateľovi. Aplikácia pracuje s digitálnymi 

architektonickými plánmi, kde sa informácie zadávajú prostredníctvom textu, 

fotografií alebo hlasových poznámok. 

 

PONUKA SPOLUPRÁCE 

Spoločnosť hľadá partnera pre odbyt svojich riešení. 

 

Máte záujem o viac podrobností? Chcete firme predstaviť vlastnú ponuku? 

Firma sa Vám bližšie predstaví počas prezentačného bloku Austria Showcase, 

v miestnosti Corvinus na 1. poschodí (11:00 – 12:40 hod.). 

 

 

  

CLOUDOVÉ RIEŠENIE PRE KONŠTRUKČNÚ DOKUMENTÁCIU A MANAŽMENT 

https://www.planradar.com/
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PROCON DATA Datenverarbeitung GmbH 

Robert-Hamerling-Gasse 1 

1150 Wien 

Österreich 

W  https://www.procon.wien/ 

 

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť PROCON DATA vytvára špecializované cloud služby pre oblasti dopravnej 

logistiky, sieťovych odvteví a verejný sektor. Pritom vsádza na najmodernejšie 

technológie ako napríklad IoT, komunikáciu Machine-to-Machine, či Cloud 

Computing. Okrem toho spoločnosť ponúka aj rozsiahle odborné poznatky vo forme 

poradenských služieb, ktoré sú určené pre jednotlivé zákaznícke segmenty. 

 

PONUKA SPOLUPRÁCE 

Spoločnosť hľadá odbytovo-kooperačných partnerov svoje softvérové riešenia, 

určené pre oblasť dopravy a logistiky. 

 

Máte záujem o viac podrobností? Chcete firme predstaviť vlastnú ponuku? 

Firma sa Vám bližšie predstaví počas prezentačného bloku Austria Showcase, 

v miestnosti Corvinus na 1. poschodí (11:00 – 12:40 hod.). 

 

 

 

  

RIEŠENIA PRE OBLASŤ DOPRAVY A LOGISTIKY 

https://www.procon.wien/
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Striedinger consulting GmbH 

Lakeside B10a 

9020 Klagenfurt 

Österreich 

W https://www.kaerntenjobs.com/ 

 

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Pracovný trh v pohraničných regiónoch Slovenska a Rakúska je konfrontovaný 

s výzvami, ktoré je možné riešiť prostredníctvom úzkej spolupráce medzi oboma 

stranami. Spoločnosť za účelom takejto spolupráce vytvára regionálne platformy, 

ktoré firmám umožňujú zverejňovať ich ponuky jednoducho, efektívne a za 

výhodných cenových podmienok. Takáto platforma v spojenom regióne Rakúska s 

Slovenska má za cieľ podporiť bilaterálnu spoluprácu firiem z obcoh krajín a 

napomôcť pri nadväzovaní nových obchodných a pracovných konatktov. 

 

PONUKA SPOLUPRÁCE 

Spoločnosť hľadá partnerské firmy pre vytvorenie a prevádzkovanie platformy pre 

spoluprácu na regionálnom pracovnom trhu. Partnerom môže byť napríklad startup 

alebo technologická firma, ktorá má skúsenosti aj s marketingom. 

 

Máte záujem o viac podrobností? Chcete firme predstaviť vlastnú ponuku? 

Firma sa Vám bližšie predstaví počas prezentačného bloku Austria Showcase, 

v miestnosti Corvinus na 1. poschodí (11:00 – 12:40 hod.). 

 

 

  

REGIONÁLNE PLATFORMY PRE SPOLUPRÁCU NA PRACOVNOM TRHU 
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Austrian Business Agency 

Opernring 3 

1010 Wien 

Österreich 

W https://investinaustria.at  

 

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

ABA – Invest in Austria je agentúrou prvého kontaktu pre medzinárodné firmy, ktoré 

si chcú v Rakúsku založiť vlastnú spoločnosť. Služby agentúry ABA – Invest in 

Austria sú pre záujemcov – budúcich investorov zadarmo. 

Informácie a služby, ktoré ABA poskytuje, zahŕňajú napr.: 

 

 politické a hospodárske rámcové podmienky v Rakúsku 
 hľadanie a výber vhodnej lokality pre podnikanie 
 otázky pracovnoprávneho a daňového charakteru 
 dotácie a možnosti financovania podnikania 
 konzultácie s odbroníkmi pri zakladaní spoločnosti 
 vybavovanie formalít (schválenia, povolenia, podávanie žiadostí) 
 sprostredkovanie potrebných konatktov v Rakúsku 
 otázky týkajúce sa fázy po založení podniku 
 konatkty na doborníkov na otázyk investícií a firemnej expanzie 

 

Chcete sa bezplatne informovať o možnostiach podnikania v Rakúsku?  

ABA sa Vám bližšie predstaví počas prezentačného bloku Austria Showcase, 

v miestnosti Corvinus na 1. poschodí (11:00 – 12:40 hod.). 

 

 

  

PODPORA A MOŽNOSTI PODNIKANIA V RAKÚSKU  

https://investinaustria.at/
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