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Компанія
1.

Сфера інтересів

Побажання щодо
зустрічі

Представник
компанії

Важливою частиною пропозиції ELAN Inventa є
облаштування нових спортивних залів та шкільних
спортивних залів, а також реконструкція старих.
Компанія зацікавлена брати участь у розробці та
модернізації спортивної інфраструктури в Україні
та хотіла б разом з Міністерством спорту та
Міністерством освіти України розробити
довгостроковий план модернізації шкільних
спортивних залів.
Компанія також хотіла б продовжити переговори,
що розпочалися в 2018 році з адміністрацією міста
Тернопіль щодо нового спортивного залу в
Тернополі. Компанія хоче розпочати переговори з
адміністрацією Тернопільської області щодо
планів розвитку спортивної інфраструктури в

- Міністерство молоді та
- Спорту
- Міністерство освіти і науки
- Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
- Представник міста
Тернополя
- Представник
Тернопільської області
- Федерація баскетболу
України
- холдинг ALTIS

Silvester Štok /
Силвестер Шток
Sales Director/директор з
продажів
Silvester.stok@elan.si

Тернопільській області.

Elan Inventa, d.o.o.
Begunjena Gorenjskem 1
4275 Begunjena
Gorenjskem
Slovenija
M/моб.: +386 41 608 812
M/моб.: +7 919 772 3490
E-mail/эл. почта:
Silvester.stok@elan.si
www.elan-inventa.com
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2.

DUOL спеціалізується на розробці проектів та
будівництві у сфері спорту, промисловості та
сільського господарства.
Компанія є експертом у будівництві повітряних
куполів для екстремальних погодних умов і
підсилює всі елементи (мембрани, повітряні
генератори, анкерні системи…), щоб витримувати
надзвичайно низькі або високі температури з
сильним вітром і сильним снігом. Він витримує
дуже високі температури (до +70 ° C) до
надзвичайно низьких температур (до -60 ° C).
Купол може бути встановлений за дуже короткий
проміжок часу і дуже легко переміщається. Він
відповідає всім стандартам безпеки, має тривалий
термін служби і є екологічно чистим.
На даний момент компанія встановила в Україні
більше 30 споруд, більшість з яких - спортивні
об'єкти.
Компанія зацікавлена у розвитку співпраці у сфері
спорту, промисловості та тимчасових
сільськогосподарських сховищ.

3.

ALPINA - це бренд, що гарантує високу якість,
майстерність, нестандартні рішення та
функціональний дизайн. Серед багатьох
асортиментів продукції, ALPINA є всесвітньо
відомим, як перший вибір олімпійських чемпіонів і
чемпіонів світу в перегонах на бігових лижах.
Проте найвищі знання та стандарти, необхідні для
задоволення очікувань чемпіонів, інтегровані у всі
спортивні та модні взуття компанії, поширюючи
атмосферу ALPINA по всьому світу.

- Міністерство сільського
господарства
- Міністерство спорту
- Київська обласна область

Mr. DUSAN OLAJ
П. ДУШАН ОЛАЙ
General Manager
Генеральний директор
dusan.olaj@duol.eu

- Спортивні федерації
- Власники спортивних клубів
(футбол, теніс, хокей,
волейбол)
- виробники продуктів
харчування

DUOL engineering
Kapalniska pot 2, 1351
Brezovica, Slovenia
Tel: +386 (0) 1 3601 400
Fax: +386 (0) 1 3601 438
E-mail: duol@duol.eu
www.duol.eu

-

- Міністерство оборони
- Міністерство внутрішніх
справ
- Лижна асоціація
- Альпіністське об'єднання,
- Асоціація мисливців тощо.

Iztok Malačič/
ІЗТОК МАЛАЧІЧ
Director for corporate
governance and
restructuring
Директор з
корпоративного
управління та
реструктуризації
Iztok.Malacic@alpina.si
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http://www.alpina.si/
4.

5.

Iskratel

З більш ніж 70-річним досвідом роботи компанія
Iskratel є провідним європейським постачальником
ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) для
цифрової трансформації телекомунікацій,
транспорту, громадської безпеки та енергетики.
Завдяки власним науково-дослідним та
виробничим центрам, понад 900 співробітникам і
глобальній присутності в більш ніж 50 країнах,
Iskratel поєднує досвід з творчістю та інноваціями.
Поточна діяльність та проекти Iskratel:
TELCO - Створення хмари телекомунікацій в
реальності.
ТРАНСПОРТ - Правильне управління цифровою
трансформацією.
ЕНЕРГІЯ - Посилення енергії інформацією
ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА - Охорона громадськості.

Компанія PulkoventiliRušed.o.o. має багаторічні
традиції у виробництві газового обладнання
високого тиску

Компанія Iskratel хотіла б
посилити співпрацю в Україні
у сфері рішень безпечного
міста («Safe City») для
великих міст. Зокрема,
компанія хотіла б отримати
інформацію про те, чи існує
національне регулювання в
цій сфері та які установи
відповідають за
впровадження рішень у цій
сфері.

Igor Vodnik
Ігор Водник
Sales director -region East
Директор з продажів –
східні регіони
I.Vodnik@iskratel.si
Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanskacesta 24a
SI 4000 Kranj, Slovenia
+386 4 207 20 00
+386 4 207 27 12
info@iskratel.si
https://www.iskratel.com/
en/
Drago Žepič
Драго Зепіч
+386 40 27 2355
drago.zepic@gmail.com
Aleš Pulko
Алеш Пулко
CEO/Керівник компанії
a.pulko@pvr.si
Mariborskacesta 48a
SI-2352 SelnicaobDravi |
Slovenia
+386 2 6730 344
+386 2 6730 350
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6.

7.

Gostol TST - всесвітньо відомий виробник
дробоструменевих машин зі знаннями та досвідом
більше 70 років. Вона має представників у більш
ніж 20 країнах. Компанія пропонує технічні
рішення, оскільки має власну розробку, інжиніринг,
виробництво та післяпродажне обслуговування.
Виробнича програма компанії включає
дробоструменеві машини, камери для
дробоструменевої (піскоструменевої очистки),
вібраційні машини для фінального
оздоблення/очистки,
рішення з автоматизації дробоструменевої
очистки, дробометні камери
AIPA, k.o. є організацією, основною метою і
діяльністю якої є колективне управління, захист і
забезпечення прав авторів, виконавців і
продюсерів аудіовізуальних творів.
У жовтні 2010 року Управління інтелектуальної
власності Словенії видало AIPA ліцензію на
регулювання цієї галузі. AIPA здійснює діяльність
відповідно до Закону про авторське право та
суміжні права.

info@pvr.si
http://www.pvr.si/en/aboutus/pvrcompany?___store=en
Svetlana Gashytska
Світлана Гашитська
Export Manager
Менеджер з експорту
Svetlana.Gashytska@gost
ol-tst.eu
T: +386 5 380 12 98
M: +386 70 738 370
https://www.gostol-tst.eu/
Компанія хотіла б
обговорити наступні теми:
- ситуація у сфері
авторського права в Україні
- законодавство про
колективне управління
авторськими та суміжними
правами в Україні
- система колективного
управління в Україні
- функціонування
колективних товариств в
Україні
- відносини між
національними органами
влади та колективними
організаціями

Gregor Štibernik
Грегор Стібернік
Managing Director
Керуючий директор
Dvorakova 5, 1000
Ljubljana, Slovenia
+386 175 56 219
www.aipa.si
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