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Опис чеських компаній
Короткий опис компанії:

HUTIRA – BRNO, s.r.o. / ТОВ «ХУТІРА – БРНО»
www.hutira.cz

Історія ТОВ «ХУТІРА – БРНО» розпочалась у 1990 році.
Основний вид діяльності ТОВ «ХУТІРА – БРНО» - це постачання обладнання для фільтрації,
зниження та регулювання тиску газу, облік щодо використання газу в транзитних та
розподільчих трубопроводах газових організацій, а також системах розподілу газу. З часом
компанія розширила свою пропозицію в галузі водної та енергетичної промисловості.
У 2014 році компанія побудувала 2 нові багатофункціональні цехи та нові офісні
приміщення. Сьогодні в компанії працює майже 120 працівників.
Компанія пропонує:
Газ
- регуляційні комплекти
- контрольно-вимірювальні станції невеликих розмірів для побутового використання
- земні газові модулі - унікальні рішення, розроблені спеціально для історичних районів міст,
а також для умов сучасної архітектури
- станції газорозподільних мереж
- комплексне рішення газового господарства в контейнерному варіанті
- реконструкція газорозподільних станцій
- станції управління когенераційними комплексами
Вода
- очисні споруди «ХУТІРА – ЦЦВ»
- водомірні шахти малого розміру - водопостачання питної води для приватних будинків та
споруд
- Комплексне рішення (включаючи фітинги), яке придатне до швидкого та нескладного
монтажу.
Шафи
- пластикові шафи для розміщення контрольних пристроїв та комплектів
Нагрівальні елементи
- ТОВ «Хутіра – Брно» є дистриб'ютором систем опалення та елементів фірми Amarc srl.
Пивоварні контейнери
- компанія є виробником контейнерних рішень для пивоварних заводів SMART BREWERY

Компанія для співпраці шукає операторів в галузі водопостачання, газопроводів,
монтажні газові компанії, потенційних кандидатів в галузі очисних споруд.
Короткий опис компанії:

INDUSTRY CLUSTER 4.0
www.ic40.cz

INDUSTRY CLUSTER 4.0 є важливим об'єднанням машинобудівних і ІТ-компаній ПівденноМоравського краю, який був заснований з метою посилення їх конкурентоспроможності та
інноваційної діяльності, зокрема, за допомогою впровадження концепції
Кластер був заснований 15.02. 2016 року. Членами-засновниками цієї асоціації стали 19
компаній, в даний час кластер налічує 25 членів.
Діяльність кластера поділяється на 3 галузі:
1. оцифрування та автоматизація виробничих процесів (Промисловість 4.0)
2. підготовка людських ресурсів з технічних спеціальностей (Технічна освіта)
3. вдосконалення експортних можливостей компаній (Міжнародна торгівля)
Представники Кластеру зацікавлені у зустрічі з Кластерами, дослідницькими
організаціями, виробничими фірмами університетами, що зацікавлені у спільних
проектах у галузі оцифрування, автоматизації виробництва та впровадження
елементів «Промисловість 4.0» у виробничу практику.

Короткий опис компанії:

PIONS s. r. o.
www.pions.cz

Компанія надає комплексні консалтингові послуги, зокрема з питань дотацій, дотаційного
проектування, управління дотаціями, та інші послуги, що пов'язані з проблематикою дотацій
та їх отримання. Компанія виконує для замовників маркетингові, фінансово-економічні
аналізи, аудиторські перевірки щодо дотацій, консультації з питань економіки та фінансів,
організації тендерів з вибору постачальника, створення проектної документації, юридичні
консультації. Послуги у галузі державних закупівель й дотацій
Компанія зацікавлена у зустрічі з Партнерами, які вже здійснюють підприємницьку
діяльність в Чеській Республіці або хотіли би розпочати підприємницьку діяльність.

Короткий опис компанії:

Strokom, s.r.o. / ТОВ «СТРОКОМ»
www.strokom.cz
Компанія «Строком» була створена в 2003 році як інноваційна компанія, яка займається
розробкою та виробництвом прецизійних інженерних комплектуючих, насамперед для
автомобільної промисловості. За ці роки підприємство стало найбільшим чеським
виробником поворотних компонентів для автомобільних турбокомпресорів. Виробничий
портфель поступово розширився за рахунок частин для паливних систем, прецизійних
частин для вимірювань та інших систем.
Компанія зацікавлена у зустрічі з:
- замовниками в галузі автомобільної промисловості, напірних клапанів;
- виробниками паливних систем, турбокомпресорів;
- дилерами запасних частин паливних систем, великими гуртовими дистриб'юторами
запасних частин;
- виробниками прецизійних частин і виробів;
- постачальниками складових частин для точного машинобудування та інших виробів.

26-27 вересня / Палац Спорту
пр. Петра Григоренка, 2
Під час професійної міжнародної виставки PromEnergy2019 на протязі двох
днів скористайтеся можливістю провести В2В зустрічі з представниками
чеського бізнесу

