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Списък с фирмите участници от Северен Рейн-Вестфалия в кооперационната борса на 26.09.2019 г. в град София 

Фирма Участник(-ци) Дейност Форма на сътрудничество 

AirMed PLUS GmbH 
www.airmedplus.de 

г-н Биргер Ниспел 
управител 

Производство и търговия с анти-
декубитални системи (дюшеци и 
изключително тихи компресори към 
тях) и други медицински продукти  
от ежедневна необходимост 

Дистрибутор с достъп до пазара  
за медицинска техника особено  
за възрастни хора 

Erbslöh Relingsystem GmbH 
www.wkw.de 

г-жа Вийбке Енгелке 
директор отдел 
багажни релси 

г-н Волфрам Котвих 
ръководител проектно 
инженерство 

Преработка на алуминий, стомана и 
пластмаса и производство от тези  
на релси за багажници на автомобили, 
декоративни и функционални елементи, 
оборудване за индустрията, заготовки, 
компоненти за кабриолети, лайсни, 
обвивки за батерии и други 

Изпълнители за сглобяване на релси 
за багажници на автомобили за 
избрани проекти на фирмата и 
изпращане на готовата продукция  
до нейните клиенти. Цялостната 
услуга, извършвана от потенциал-
ния български партньор, включва 
приемане на компонентите, сглобя-
ване, контрол на качеството, опако-
ване и изпращане до клиентите 

Insta GmbH 
www.insta.de 

г-н Александър Бургбахер 
управител 

г-н Ралф Бекер-Хенеке  
ръководител 
реализация на проекти 

Разработка и производство на 
електроника, системи, софтуер  
и електромеханика за цялостни 
решения за отопление, вентилация, 
охлаждане, осветление и управление 
на осветлението, слънцезащитно 
управление и други на сгради 

Изпълнение на услуги в сферата  
на информационните технологии  
от софтуерни фирми, разработващи 
вграден софтуер (Embedded 
Software) и тестващи софтуер 

  

http://www.airmedplus.de/
http://www.wkw.de/
http://www.insta.de/
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Keller HCW GmbH 
www.keller.de 

г-н Ралф Колтхоф 
ръководител снабдяване 

г-н Михаел Рихтер 
ръководител проекти 

г-н Хорст Шмит 
консултант бизнес 
развитие България 

Разработване, конструиране  
и производство на машини и 
съоръжения за производство  
на керемиди и тухли 

Моделно изработване по поръчка  
на подемна техника, стоманени 
изделия и контролни табла и 
шкафове 

Pro-f Automation GmbH / 
Pro-f Holding GmbH 
www.pro-f.eu 

г-н Свен Финкемайер 
управител 

Услуги в сферата на програмирането  
за индустриални съоръжения и авто-
матизация. SPS (PLC), роботика, 
електрозахранване, управление  
на проекти (програмиране, оптимизи-
ране на производствени съоръжения, 
въвеждане в експлоатация, изграж-
дане на контролни табла и шкафове) 

1) Софтуерни фирми, занимаващи се 
с SPS (PLC) програмиране и роботика 
в сферата на машиностроенето за 
взаимно изпълнение на проекти от 
цяла Европа 

2) Кооперационни партньори или 
придобиване на фирми, занимаващи 
се с електрическо инсталиране и 
окабеляване на машини в това  
число контролни табла и шкафове 

Remmert GmbH 
www.remmert.de 

г-жа Елена Матис  
бизнес развитие 

Цялостна концепция за автоматизи-
рана складова техника, интелигентен 
логистичен софтуер и автоматизирани 
решения за дългомерни товари и 
ламарина (консултиране, планиране, 
изработване, монтаж, внедряване и 
следпродажбено обслужване) 

Дистрибутор 

http://www.keller.de/
http://www.pro-f.eu/
http://www.remmert.de/
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Schaeferbarthold GmbH 
www.schaeferbarthold.com 

г-н Георг Гвиозда 
ръководител продажби 

Търговия на едро на автомобилни 
части и аксесоари за германските  
и френските първокласни марки 
(BMW, Mercedes, Audi, Opel, Ford, 
Citroën, Peugeot, Renault и други) 

Дистрибутори и търговски  
представители на комисионна 

Teikoku Electric GmbH 
www.teikokupump.de 

г-н Барна Ола  
управител 

Продажба на помпи, специални и 
процесни помпи за химическата, 
нефтохимическата и фармацев-
тичната индустрии, произведени  
от фирмата майка в Япония 

Дистрибутор и търговски 
представител на комисионна  
на безсалникови помпи 

TOUCAN-T Carpet 
Manufacture GmbH 
www.toucan-t.de 

г-н Фолкер Книйс 
международни продажби 

Производство и продажба на мокети 
за офиси, хотели, ресторанти и други 
помещения/сгради от корпоративния  
и обществен сектор 

Търговски представител с контакти  
с архитекти, строители, проектанти 

 

http://www.schaeferbarthold.com/
http://www.teikokupump.de/
http://www.toucan-t.de/

