B2B Talks and Economic Forum Austria - Ukraine

B2B-переговори та Економічний Форум «Австрія-Україна»

ЗАЯВКА на безкоштовну участь | Registration form
14.03.2018 | 09.00 – 12.00 B2B-переговори
13.00 – 16.45 Економічний Форум
Місце проведення: Київ | Фермонт Гранд Готель Київ, зала «Атріум» вул. Набережно-Хрещатицька, 1
Venue: Kyiv | FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV - Atrium Hall, vul. Naberezhno-Kreshchatytska 1 A
Заповнену реєстраційну анкету надішліть, будь ласка, до 07.03.2018 на вказану електронну адресу: kiew@advantageaustria.org
Please send the completed registration form until 07.03.2018 to our email address: kiew@advantageaustria.org
Назва компанії (повна)
Company profile
Учасники, їхні посади
Participants, their positions

Адреса
Address
Телефон (моб.)
Phone N (mob.)
Електронна пошта
Email
Інтернет-cторінка
Website
Сфера діяльності
Company profile

Мета співпраці
Seeking cooperation in…

Мова спількування
I speak:





українська / Ukrainian
російська / Russian
англійська / English
німецька / German

Будь ласка, вкажіть який саме захід Ви хотіли б відвідати?
Please indicate which event you would like to attend:
 лише B2B-переговори / only B2B Talks
 лише Економічний Форум / only the Economic Forum
 B2B-переговори ТА Економічний Форум / B2B Talks AND Business Forum
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ - Між B2B-переговорами та Економічним Форумом «Австрія-Україна» буде перерва
(приблизно 1 година), у зв’язку зі зміною місця проведення наступного заходу.
PLEASE NOTE – In-between the B2B Talks and the Economic Forum Austria Ukraine there is a break
(approx. 1 hour) since the event venue setup needs to be changed.
З якими австрійськими фірмами Ви хотіли б провести переговори?
Please indicate the Austrian companies you would you like to meet
 ANDRITZ HYDRO GmbH (Гідроелектростанції)
 Arctic Cat GmbH (Всюдиходи (All Terrain

 Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.




















Vehicles))
AVL List GmbH (Приводні системи)
BERTSCH Holding GmbH (Техніка для
електростанцій, техніка для харчової
промисловості
(м’ясопереробна та молочна промисловість)
Bischoff & Compagnons Property Networks
GmbH (Розробка проектів з нерухомості)
D2 Consult International GmbH (Підземне
будівництво. Тунелі, метро)
Delta Holding GmbH (Архітектура, генеральне
проектування, будівельний менеджмент)
Frequentis AG (Засоби комунікації та
інформаційні системи)
HERZ Energietechnik GmbH (Комплексний
оферент оновлювальних енергетичних систем)
Hulla & Co Human Dynamics KG (Консалтинг у
громадському секторі)
ICS Energietechnik GmbH (Постачання енергії
для промисловості)
Isel Austria GmbH & Co KG (Фрезерні системи та
комплектуючі з ЧПУ)
Kapsch CarrierCom AG (Телематичні та
телекомунікаційні E2E)
Kössler GmbH & Co KG (Відновлювані енергії –
мала гідроенергетика)
KRAL AG (Насоси з ходовим гвинтом)
LKW WALTER Internationale
Transportorganisation AG (Організація
перевезень комплектних вантажів)
Marzek Etiketten GmbH (Етикетки та упаковка)












(Інжиніринг, побудова та виготовлення
комплексних машин та устаткувань)
M-U-T Maschinen-UmwelttechnikTransportanlagen GmbH (Техніка захисту
навколишнього середовища. Техніка для
очищення стічних вод. Підйомно-транспортна
техніка)
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
(Лікарські засоби RX та OTC)
Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Division
Mobility (Електрифікація залізниці)
SKIDATA AG (Організація паркувального простору в
аеропортах)
Spechtenhauser Sicherheits- und Umwelttechnik
(Впровадження безпечних та екологічних
технологій)
Starlinger & Co GmbH (Комлексні виробничі
установки для плетених мішків з полімерів)
T&F Trade & Finance Ges.m.b.H. (Проектний
консалтинг)
VA Intertrading AG (Оборотні та інвестиційні
можливості і транспортні послуги)
Vega International Car Transport and Logistic
Trading GmbH (Транспортування автомобілів)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener
Versicherung Gruppe (VIG) (Послуги страхування)
ZOTRON Dipl.-HTL-Ing. Dittmar Zoder (Електричні
системи)

Для того, щоб уникнути суперечок щодо порушення авторських прав, ані фотографії, відео- або звукові
записи не можуть бути зроблені без цілковитого дозволу організатора під час цього заходу.
Реєструючись, учасник заявляє про свою безвідкличну згоду щодо будь-яких зроблених під час заходу
фотографій чи звукозаписи, їх необмежене використання, поширення та публікацію в оригінальному або
переробленому вигляді з метою представлення заходу або просування послуг організатора на сайтах
організатора, в тому числі у соціальних мережах.
In order to avoid copyright disputes, no video recordings, photographs or sound recordings may be made without
the explicit permission of the organizer during this event.
By registering, the participant declares his irrevocable consent to any pictures and or sound recordings of the
participant being made, as well as unrestricted use, dissemination and publication of these recordings in
changed or unchanged form for the purpose of reporting on the event or promotion of the organizer's services on
websites of the organizer, including social media.

