Бизнес срещи с баварски фирми от браншовете „Информационни технологии“,
„Машиностроене“, „Технологии за опазване на околната среда“

на 05.06.2018 г. в Стара Загора, Парк хотел Стара Загора, зала Тервел
на 06.06.2018 г. в София, Хотел Интерконтинентал, Бална зала

Баварска икономическа делегация, водена от държавния министър на
Баварското министерство на икономиката, енергетиката и технологиите
г-н Франц Йозеф Пширер
№

1.

Фирма

Bajog electronic GmbH
Mühlstrasse 4
94431 Pilsting
www.bajog.de

Участник

Кратък фирмен профил

г-н Герд Байог
управител

Bajog electronic GmbH разработва и
произвежда ЕМС- филтри от всякакъв вид
и форма от <1 ампер до 4 000 ампера от
постоянен ток до 25 000 волта променлив
ток, изкуствени мрежи за постоянен ток и
приложения за променлив ток до 1 500
ампера според CISPR-норми, заключване
на звукови честоти (заключване на
звукови честоти за средно ниво на
напрежение) съобразено с всички
сигнални честоти на контрола до > 850
ампера/ 20 000 волта променлив ток,
ръчни уреди за анализ на мрежата (също
и за неспециалисти) при смущения на
напрежението според нормата на ЕС.

Бизнес цели / Намерения
в България

Създаване на нови бизнес
контакти. Търсене на
потенциални доставчици.
За разговорите не е предвиден
преводач!
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No.

2.

Фирма

BREMA-WERK GmbH & Co. KG
Walpersdorfer Str. 10
91126 Schwabach
www.bremawerk.de

Участник

г-н Кристиан Шустер
управляващ съдружник

Кратък фирмен профил

BREMA-WERK GmbH & Co. KG е
производител на индивидуално изготвени
щанцовани и огънати компоненти за
автомобилната, електротехническата,
електронната и ядрената промишленост.

Бизнес цели / Намерения
в България
Търсене на местоположение за
изграждането на завод в Източна
Европа.
Търсене на партньори за съвместна
Работа.
Осигурен е преводач за срещите!

3.

4.

EUROS Embedded Systems GmbH
Campestr. 12
90419 Nürnberg
www.euros-embedded.com

HEITEC AG
Güterbahnhofstraße 5
91052 Erlangen
www.heitec.de

д-р инж. Стефан Канев
управител

EUROS Embedded Systems GmbH е един
от водещите софтуерни специалисти в
областта на вградените системи. От над
30 години разработва портативни
операционни системи в реално време,
също и такива за автомобилната
индустрия, крос-развойна среда за
вградени системи, debugging tools, OPC
UA stack, industrial IoT, edge computing,
data analytics, machine learning, predictive
mainenance и condition monitoring.

г-н Рихард Хайндл
председател на УС

HEITEC AG има повече от 35 години опит
в областта на автоматизацията и
електрониката и предлага софтуерни,
механични и електронни решения,
продукти и услуги. Повече от 1000
служители на различни места в Европа
осигуряват компетентно обслужване на
място. Важни отрасли са: автомобилната
индустрия, логистиката и производството
на опаковъчни машини.

Търсене на потенциални клиенти и
партньори за проекти в областта на
дигитализацията.

Разширяване на бизнес контактите
в сферата на софтуера, механиката
и електрониката, по-специално
дигитализация на производствените
съоръжения, както и делови
контакти за EPS системи.
За разговорите не е предвиден
преводач!
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5.

6.

7.

Фирма

JP Industrieanlagen GmbH
Schlesische Strasse 249
94315 Straubing
www.jp-industrieanlagen.de

MAN Truck & Bus AG
Dachauer Str. 667
80995 München
www.man.eu

RoM Management GmbH
Otto Heilmann Straße 21b
82031 Grünwald
www.rom-mgmt.de

Участник

г-н Йохан Паулус
управител

г-н Кристиан Фишер
Head of Sales Bus
Regions &
International Key Account

Кратък фирмен профил
JP Industrieanlagen GmbH е активна в
областите: специално машиностроене,
автомобилна индустрия, процесна и
автоматизационна техника.
Производството се извършва според
специфичните изисквания на клиента.
MAN Truck & Bus е един от водещите
международни производители на товарни
автомобили и предлага транспортни
решения с годишен оборот от около 10
млрд. евро (2017 г.). Централният офис на
компанията се намира в Мюнхен,
Германия. Продуктовото портфолио
включва товарни автомобили, автобуси,
дизелови и газови двигатели, както и
услуги за пътнически и товарен транспорт.
Качеството, новаторските технологии и
фокуса върху клиентите формират успеха
на MAN Truck & Bus в продължение на
повече от 100 години. MAN Truck & Bus е
компания на Volkswagen Truck & Bus
GmbH с повече от 35 000 служители в цял
свят.

Бизнес цели / Намерения
в България

Създаване на нови бизнес контакти.
Осигурен е преводач за срещите!

Създаване на нови бизнес контакти.
За разговорите не е предвиден
преводач!

Създаване на нови бизнес контакти.
г-н Ролф Мерц
управител

Строителство, енергетика, технологии за
опазване на околната среда

За разговорите не е предвиден
преводач!
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No.

8.

9.

Фирма

Scheid & Partner / PION ONE AG
Elsternweg 7
90513 Zinrndor
www.scheid-partner.com
www.pion-one.com

SCHOTT SYSTEME GmbH
Landsberger Str. 8
82205 Gilching
www.schott-systeme.de

Участник

г-н Ралф Шайд
управител / член на УС

г-н Ханс Йоахим Шот
управител

Кратък фирмен профил
Scheid & Partner е партньор за
комуникационен дизайн, разработване на
база данни, 3D визуализация, както и
увеличена, виртуална, смесена реалност
и изследователска дейност. Притежава
европейски патент за нова
многофункционална турбина.
PION ONE AG е компания за ИТ
разработки, специални бази данни за
изследване и производство на увеличена,
виртуална и смесена реалност. Други
области на дейност са разработване на
софтуер, използване на търговски марки
и патенти.
SCHOTT SYSTEME GmbH е ИТ компания,
която повече от 30 години разработва
CAD/CAM, компютърна графика, модулни
софтуерни решения. Софтуерните
продукти подпомагат цялостния процес на
разработка.

Бизнес цели / Намерения
в България

Създаване на нови бизнес контакти.
Осигурен е преводач за срещите!

Създаване на нови бизнес контакти.
За разговорите не е предвиден
преводач!
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No.

10.

11.

12.

Фирма

ST Architekten GmbH
Eduard-Schmid-Str.2
81540 München
www.st-architekten.com

Strategische Partnerschaft
Sensorik e.V.
Franz-Mayer-Straße 1
93053 Regensburg
www.sensorik-bayern.de

VDMA Bayern
Denninger Str. 84
81925 München
www.vdma.org

Участник

Кратък фирмен профил

г-н Стоян Тодоров
управител

ST Architekten GmbH е архитектурна
фирма със седалище в Мюнхен,
регистрирана в Баварската камара на
архитектите. СТ Инженеринг ЕООД е
100% дъщерно дружество на ST
Architekten GmbH със седалище в Стара
Загора, регистрирано в Камарата на
архитектите в България. Предлага
пълен пакет от архитектурни услуги по
германски стандарт в България.
Разполага с дългогодишен опит в
следните дейности: планиране,
строителен надзор и консултиране.

д-р Хуберт Щайгервалд
управител

Strategische Partnerschaft Sensorik e.V. е
баварска клъстерна платформа в
областта на сензориката с над 80 фирми
членове и около 200 партньора от
индустрията и науката. Основната цел е
увеличаване на пазарните възможности
на баварските фирми. За реализирането
на тази цел сдружението инициира и
подпомага проекти в различни области.

г-жа Карина Мацукато
референт

VDMA е най-голямата браншова
организация в Европа, с повече от 3000
членове от машиностроенето и
разпределена в 37 подбранша. VDMA
Bayern осигурява директен контакт с 450
предимно малки и средни предприятия.

Бизнес цели / Намерения
в България

Създаване на нови бизнес контакти.

Създаване на нови бизнес контакти.
За разговорите не е предвиден
преводач!

Контакти с български асоциации,
институции и фирми.
За разговорите не е предвиден
преводач!
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No.

13.

Фирма

Wolf GmbH
Industriestr. 1
84048 Mainburg
www.wolf.eu

Участник

Кратък фирмен профил

г-н Йохан Фьолтл
ръководител
Business Development

Wolf GmbH е доставчик на
енергоспестяващи системи, т.е. топлинни
генератори, вентилационни и климатични
инсталации, соларни колектори, блокови
топлоелектрически централи. Продуктите
се произвеждат в Германия – „Made in
Germany“. В повече от 50 страни има
дъщерни дружества или дистрибутори.
Стратегическата цел е увеличение на
износа до 50% от общия оборот.
Служители: 2000; годишен оборот: 400
млн. евро

Бизнес цели / Намерения
в България

Контакти с компании и институции в
областта на отоплителната,
климатичната и вентилационната
техника и в областта на
когенерацията.
За разговорите не е предвиден
преводач!

Контакти в София:

14.

XITASO GmbH
Austr. 35
86153 Augsburg
www.xitaso.com

г-н Улрих Хугенбергер
управител

XITASO GmbH предоставя консултантски
услуги в областта на дигитализацията,
идентифицира потенциала за
дигитализация, оптимизира процесите и
разработва индивидуални и иновативни
софтуерни решения за комплексни задачи
и високотехнологични области. Със
специализиран софтуер се свързват
различни процеси и машини за Индустрия
4.0.

- с ИТ компании;
- с факултета по информатика в
„Софийски Университет“;
- с Технически Университет;
- за програма Double Degree.
За разговорите не е предвиден
преводач!
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