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Company name

Website

Sector

Company profile (Lithuanian)

Company profile (English)

ADVANCED SLOPE ENGINEERING
www.aseltd.eu
S.R.L (ASE S.R.L.)

Infrastructure

Italų įmonė Advanced Slope Engineering S.r.l specializuojasi patentuotų monitoringo
sistemų, paremtų iniciatyviomis mikro technologijomis ir loT principais, gamyboje.
Pagrindinės siūlomų sistemų savybės - pilnai automatizuotas veikimas, nuotolinis
valdymas bei kontrolė, didelių duomenų kiekių apdorojimas ir loT principas, taikomas
kuriant naujas bei kontroliuojant senas infrastruktūras problematiškuose kontekstuose.
Daugiau informacijos: www.aseltd.eu

AIRBRAVO SRL

Apparatus and
machines for industrial
suction and filtration

Įmonė Airbravo specializuojasi oro taršos valymo įrenginių gamyboje. Beveik 40 metų
Airbravo kuria įvairias sistemas ir komponentus, padedančius mažinti pramoninės
taršos poveikį darbuotojams bei aplinkai ir atitinkančius visus šiandienos reikalavimus.
Daugiau apie įmonę: www.airbravo.com

Electronic Engineering

Ajile - inžinerinės elektronikos įmonė, kuri specializuojasi saugos/apsaugos produktų
gamyboje. Ajile, atsižvelgdama į individualius kiekvieno kliento poreikius, kuria
aparatinę bei programinę įrangą tokiems sektoriams kaip: mašinos bei įrenginiai,
elektroniniai medicinos prietaisai, geležinkelių transportas ir kt.
Daugiau informacijos apie įmonę: www.ajile.it

ALBA DEL CILENTO SRLS

Biomedical

Alba del Cilento Srl - konsultacijų įmonė, kuri pagrinde, tačiau ne išimtinai, dirba
"Alba Cilento SRLs" is a consulting firm, mainly, but not exclusively, for the regulatory
Biomedicinos sektoriuje. Daugiausia dėmesio įmonė skiria Bordline medicinos prietaisų
Biomedical sector, particularly dedicated to Manufacturers Borderline Medical Devices
gamintojams, kurie kuria produktus remiantis augaliniais dariniais ir/ar cheminėmis
that realize products based on plant derivatives and / or based on substances.
medžiagomis.

CESI SPA

www.cesi.it

CESI - techninio konsultavimo įmonė, turinti daugiau kaip 60 metų patirtį energetikos
sektoriuje. Savo konsultacines paslaugas įmonė srl tiekia daugiau kaip 40-ties šalių
Renewable energy - ICT vyriausybėms, finansinėms institucijoms, perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriams.
and Energy
Atsinaujinanti energija - sritis, kur CESI specializuojasi daugiausiai.
Daugiau informacijos: www.cesi.it

CESI is a technical consulting company with more than 60 years of experience in the
energy sector. The company provides its services in more than 40 countries to
governments, regulatory authorities, utilities, TSOS, DSOs, generation companies.
Renewable Energies is one of its key businesses.

CON.I.S.TER.

www.conister.it

Building

A compact dynamic group designing, constructing and managing works in the building,
industrial engineering, infrastructural, forestry and reclamation sector. With the
experience and multi-disciplinary competence by its associates, offers its customers a
large range of tailor made solutions.

AJILE S.R.L.S.

CORRIERE ROSA SRL

www.airbravo.com/

ajile.it

www.corriererosa.it

Logistic

Corriere Rosa srl - transporto ir logistikos įmonė, turinti daugiau kaip 100 transporto
priemonių, vykdančių pervežimus tarptautiniu lygmeniu. Kad užtikrintų aukščiausios
kokybės logistikos paslaugas Corriere Rosa savo klientams siūlo 5.000 kv.m sandėlį,
kuris kartu su kitais dviem priestatais iš viso sudaro 6.000 kv.m.
Daugiau informacijos apie įmonę: www.corriererosa.it
Įmonė ENKI s.r.l. išskirtinai vykdo "individualius" projektus ir lydi savo klientus
skirtinguose inžinerijos, prototipų kūrimo ir gamybos procesuose. Įmonė specializuojasi
1, 2A, 2B ir 3 klasės medicinos prietaisų gamyboje ir yra kone idealus partneris vystant
tokius produktus kaip partneris mikromėgintuvėlių, mikrobalionų, mikrokateterių ir kitų
mikrokomponentų kūrime bei gamyboje.
Daugiau informacijos: www.enki-microtubes.com
Nuo įsikūrimo pradžios 1954 metais įmonė Finder visuomet siekė gaminti aukščiausios
kokybės produktus. Šiandien Finder klientams siūlo daugiau kaip 12,500 skirtingų
produktų, tokių kaip impulsinės ir fotoelektrinės rėlės, industrinės, miniatiūrinės ir
tarpinės rėlės, laikmačiai bei kiti priedai, skirti tiek komerciniam tiek rezidentiniam
naudojimui.
Įmonė FOS srl yra pagrindinis įmonių grupės "Gruppo FOS" rėmas ir specializuojasi
tokiose srityse kaip ICT, Elektronika, Technologijos.
FOS jau daugelį metų aktyviai veikia R&D ir visai nesenai atidarė savo padalinį Kaune,
kuris bus skirtas biomedicinos tyrimams ir naujiems projektams.
Daugiau informacijos: www.gruppofos.it
Italijos įmonių grupė, daugiau kaip dešimtmetį savo veiklą siejanti su traukinių bėgių
konstrukcijomis bei kelių eismo valdymo ir kontroliavimo sistemomis. Siekdama
tikslingai panaudoti savo ilgametę patirtį su elektros energijos sistemomis, "Overhead
Contact" linijomis, valdymo ir signalizavimo technologijomis, ig4rt grupė ieško plėtros
galimybių užsienyje ir naujų partnerių dalyvauti tarptautiniuose infrastruktūriniuose
projektuose.

TARGET (Lituano)

ASE S.r.l. produces a patented monitoring system based on innovative microtechnologies and IoT principles. The system introduces automation, big data application
Įmonė ieško verslo ir prekybos partnerių.
and IoT approach during construction of new and control of old infrastructures in
sensitive contexts or difficult area.

Pagrindinis tikslas - surasti naujų prekybos partnerių, kurie galėtų konsoliduoti
AIRBRAVO įmonės produktų pardavimus.
Airbravo is a company which specialises in air purification technology in the industrial
Mums svarbu suprasti bei išsiaiškinti ekonominius ir prekybinius vietinės rinkos
environment. For over 40 years it has been producing and developing systems and
aspektus.
components, in line with current regulations, to reduce the impact of industrial pollution.
Tikslas: platintojai, pramoninių įrenginių, taršos aptikimo prietaisų bei pramoninių
filtrų gamintojai;

Electronic engineering company specialized in safety devices. We design hardware
and software in compliance according to safety directives for the sectors: machines,
electromedical devices, rail transport.

Mūsų potencialūs klientai:
- GYVYBĖS MOKSLAI: įmonės, gaminančios medicininius elektroninius
prietaisus (pavyzdžiui ligoninėm);
- INFRASTRUKTŪRA: įmonės, gaminančios prietaisus geležinkelių bėgių patikrai
(antžeminės sistemos); prietaisai traukinių sekimo sistemos kontrolei; įmonės,
kurios kuria įrangą ir mašinas statybų sektoriui (oro platformos, laivų statyklos)
- LOGISTIKA: įmonės, teikiančios paslaugas nuo gamybos grandinės pradžios
iki prekės galutinio pristatymo momento (padėklų sunkvežimiai, bokštiniai kranai,
bendros krovinių tvarkymas).

Įmonė ieško verslo ir prekybos partnerių.

Norime pažinti atsinaujinančios energijos sektorių Lietuvoje, siekiant suprasti,
kokie yra pagrindiniai veikėjai (valstybinės ir privačios įmonės), galintys mums
duoti naudingų techninių patarimų bei konsultacijų;

www.findernet.com

Electromechanical

FOS SRL

www.gruppofos.it

ICT

ig4rt

www.ig4rt.com

Infrastructure

ITALCERTIFER S.P.A

www.italcertifer.com

Research,
Experimentation And
Certification Of
Components And
Systems For Transport
Driven Transport,

Italų įmonė Italcertifer s.p.a atlieka trečiųjų šalių atitikties vertinimus geležinkelių
sektoriuje, atsižvelgiant į visas Europos sąjungos direktyvas. Nuo pat veiklos pradžios,
pagrindinis įmonės siekis buvo sukurti laisvą ir liberalią Europos valstybių geležinkelių
sistemą, o vienas pagrindinių tokios liberalios rinkos veiksnių yra atitikimo techninėms ir
Italcertifer works as a third-party in the assessment in the railway sector according to
saugumo specifikacijoms vertinimas, kuris gali būti pritaikomas visoms subsistemoms,
the European Regulations .
kuriančioms bendrą Europos geležinkelių tinklą. Tokį vertinimą gali atlikti tik kvalifikuota
nepriklausoma trečioji šalis, kurią pripažįsta visos ES šalys narės.
Daugiau informacijos: www.italcertifer.com

Mus domina Notifity Body veikla geležinkelių sektoriuje, taip pat domimės
naujomis bendradarbiavimo galimybėmis, kurias siūlo RailBaltica projektas.
Ieškome naujų vietinių partnerių;

LAMPRE SRL

www.lampre.com

Metal

Įmonė Lampre specializuojasi laminuoto plieno lakštų, padengtų pvc, gamyboje.

Laminated steel with pvc

Įmonė ieško verslo ir prekybos partnerių.

We are headquartered in Ottawa, Canada, with regional offices worldwide and sales
teams on every continent. Our heritage in networked video, coupled with our strong
focus on quality and reliability, has allowed us to maintain our position as an industry
leader in the video surveillance market.

Įmonė ieško verslo ir prekybos partnerių.

Maintenance and repair of medical instruments

Ieškome naujų verslo partnerių, kurie jau dirba su ligoninėmis ortopediniame ir/ar
endoskopiniame sektoriuje;
Taip pat ieškome endoskopinių lešių bei lanksčiosios endoskopijos dalių tiekėjų
ir/ar gamintojų;

MEDITECK SRL

www.mediteck.it

Medical

NITEKO SRL

www.niteko.com

Illumination a LED

Niteko Srl - yra Italijos įmonė, kuri specializuojasi gatvių apšvietimo, pramoninių, sporto
bei didelių plotų LED šviestuvų projektavime ir gamyboje. Išskirtiniai patentai ir Italijoje
pagaminta produkcija užtikrina aukštą produktų kokybę ir trumpą 3 savaičių pristatymą.
Daugiau informacijos: www.niteko.com

Looking for an economic partner.

Know the renewable energy sector in Lithuania in order to understand whether
the main players (TSOs and private investors) make use of technical advice.

Looking for an economic partner.
Meetings with firms that already entered medical sector which deal with
distribution or eventually with production.
It is the ideal partner for firms which produce hi-tech medical products and are in
need of support for producing customized components

FINDER SPA

ICT

Find potenital clients
- LIFE SCIENCE : firms that produce electromedical devices (i.e. tools for
hospital usage).
- INFRASTRUCTURE : firms that produce devices for railway trafic cheking
(ground systems); devices for train track control (aboard systems); firms that
produce machines for building sector (air platforms, other dockyard machines).
- LOGISTICS : firms from production chain for merchandise handling (pallet
trucks, tower crane, general loads handling).
- MANUFACTURER : safety of industrial automation systems

Ieškome naujų verslo partnerių;
ENKI is a manufacturing company conceived for the realization of "customerized"
Norėtume susitikti su įmonėmis, kurios jau veikia medicinos sektoriuje ir su
projects, to support the customer in the various phases of engineering, prototyping and
kuriomis galėtume dėrėtis dėl platinimo bei pardavimų;
production; ENKI is specialized in the design of medical devices of class 1, 2A, 2B and
Idealus partneris - hi-tech medicininių prietaisų gamintojai, turintys poreikių įsigyti
3.
specialius komponentus;

Biomedical

www.marchnetworks.com

The aim is the research of new commercial partners and interlocutors which can
represent a consolidate net of sales for AIRBRAVO branded products.
Understanding and mastering all economic and commercial aspects of local
market.
Target: distributors, salers and installers of industrial machines, devices and
systems for localized detection of pollutants and industrial filtration.

Analysis of real estate market with particular attention for commercial assets of
medium size
- experts that will be able to make a real estate estimation and to assess the
yield of real estates in Vilnius and across the entire Lithuanian territory.
Understanding if there is a Governamental analysis concerning price trends
(renting and resale) and the evoluion of the market.
- if there are enterprises or funds interested in acquisition or sale of real estates
of commercial type

www.enki-microtubes.com

MARCH NETWORKS SRL

Looking for an economic partner.

Norime išnagrinėti nekilnojamojo turto rinką Lietuvoje, ypatingą dėmesį skiriant
vidutinio dydžio komerciniam nekilnojamam turtui;
Transport and Logistics company.Has 100 trucks for international transports.Regarding Norėtume susitikti su:
the logistics the company has a 5.000 mq deposit and other 3 deposites in construction - ekspertais, galinčiais atlikti nekilnojamo turto skaičiavimus bei prognozes
for further 6.000 mq.
Vilniuje ir visoje Lietuvos teritorijoje;
-norime suprasti, ar egzistuoja tam tikros organizacijos / fondai, besidomintys
komercinio nekilnojamo turto įsigijimu;

ENKI S.R.L.

March Networks srl būstinė yra įsikūrusi Otavoje (Kanada), tačiau dėka plataus
regioninių atstovybių tinklo visuose žemynuose išlaiko aukštą pardavimų lygį visame
pasaulyje. Įmonė March Network yra viena didžiausių lyderių gaminant ir tiekiant IP
video sistemas bei programinę įrangą. Sujungdama video ir aukšto lygio programines
sistemas, įmonė siūlo geriausius vagysčių rizikos mažinimo bei apsaugos sprendimus
verslui.
Daugiau informacijos: www.marchnetworks.com
Įmonė Mediteck užsiima medicinos įrenginių priežiūra ir taisymu. , užsiimanti medicinos
priemonių priežiūra ir taisymu. Per ilgus savo veiklos metus įmonė sukaupė didelę
tradicinių ir specializuotų mikrochirurginių instrumentų, ortopedijos, neurochirurgijos bei
odontologijos instrumentų remonto patirtį.
Daugiau informacijos: www.mediteck.it

TARGET (English)

Design, production and sale of relays, timers, equipment for civil and tertiary sector.

Įmonė ieško verslo ir prekybos partnerių.

Ieškome naujų partnerių Lietuvoje, ypatingai įmonių, veikiančių Gyvųjų mokslų
FOS Srl is the holding of Gruppo FOS. Main business areas are: ICT, Electronics,
srityje; Esame suinteresuoti užmegzti naujas partnerystes; Savo patirtimi bei
Technology Transfer.
kontaktais galime pasidalinti ir su kitomis Italijos įmonėmis, norinčiomis dirbti
FOS has been working intensively in R&D since many years and it has already opened
R&D srityje Lietuvoje;
a branch in Kaunas for activities in biomedical sector and it is looking for cooperation.
ig4rt - Italian Group for Railway and Road Traffic Technology is an alliance of Italian
companies who have been operating for decades in the railway construction industry
(Signalling, Power, Trasmission) both in high speed and in normal tracks. We currently
install mainly on the Italian railways.

Looking for an economic partner.

Research of Lithuanian partners, in particular firms which operates in Life
Science sector in order to enlarge our possibilities of local partnership. We can
share our contacts and exprience with other italian firms aiming to work within
tghe R&D in LIthuania. we have a particular good relation with Invest Lithuania.
Our head office is in Kaunas - Santaka Valley.

Mūsų tikslas pažinti pagrindines Lietuvos statybų įmones, kurios jau dirba
TARGET: general construction companies (main contractors) already introduced
geležinkelių sektoriuje arba pasiryžusios pradėti tokio pobūdžio darbą; Siekiame in the railway market or strongly interested in entering, with which to create
užmegzti naujas partnerystes ir pradėti dirbti Baltijos šalyse.
partnerships for participation in tenders and work in the Baltic countries.

Niteko is an Italian company specialized in the design and manufacture of LED lighting
fixtures for street, industrial, sports applications and large areas. The exclusive patents Mūsų specifinis tikslas: platintojai, šviesos dizaino studijos, įmonės, dirbančios
su šviesos sistemų diegimu, ESCO įmonės (Energy Service Compnay).
along with the production, entirely located in Italy, guarantees a high quality of the
products and a delivery of 3 weeks

Activity of Notify Body in the railway field and connected with the opportunity
emerging from the realization of the RailBaltica line http://www.railbaltica.org/
Looking for local partners.

Looking for an economic partner.

Looking for an economic partner.

- commercial partners, already being part of hospital market in the orthopedic
and/or endoscopic sector;
- suppliers and/or producers of lens for rigid endoscopy and spare parts for
flexible endoscopy.

Specific target: distributors, lighting design studies, firms dealing with installation
of ligthing bodies and ESCO firms (Energy Service Company).
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Company name

PESSINA COSTRUZIONI SPA

Website

Sector

Company profile (Lithuanian)
Tai istorinė ir gerai žinoma Italijos statybos kompanija, šio sektoriaus lyderė, kuri
specializuojasi projektų finansavimo, statybos, renovacijos ir infrastruktūros srityse.
Daugiau informacijos: www.pessinacostruzioni.it

Company profile (English)
Historical Italian construction company leader in the sector and specialised in project
financing, construction, renovation and infrastructure

www.pessinacostruzioni.it

Infrastructure

PIMAR SRL

www.pimarlimestone.com

Pimar Srl – tai įmonė, išsiskirianti savo nuostabia natūralaus akmens apdailos tradicija.
Pimar stands out for its unique tradition in the extraction and shaping of natural stone
extraction and
Išgautas kalkakmenis pasižymi ypatingomis lankstumo savybėmis, gali būti įvairiais
.The limestone extracted from the quarries is used in countless areas of design and
processing of limestone būdais naudojamas ir pritaikomas moderniose pastatų konstrukcijose: viešbučiams,
construction, from architecture to restoration works, from furnishing to design.
natural stone
interjero fasadams, komerciniams ar restauravimo tikslams.
Daugiau informacijos: www.pimarlimestone.com

RESET S.R.L.

www.reset-energy.com

Renewable energies

RESET – naujas inovatyvus startuolis, gaminantis švariosios technologijos įrenginius,
projektuojantis ir kuriantis konteinerines mikrogeneracines jėgaines (<200 kWe), kurių
energija yra gaminama naudojant originalią biomasės dujofikavimo sistemą, skirtą
gaminti carbon-negative elektros energiją, šilumą ir biocharį (www.syngasmart.com).
Daugiau informacijos: www.reset-energy.com
Ri.Mos. Srl – italų įmonė, gaminanti sterilius vienkartinius medicinos gaminius,
daugialypius mezoterapijos ir ginekologijos įrankius, taip pat natūralius produktus
žaizdų gydymui. Moksliniai tyrimai ir planavimas atliekami bendradarbiaujant su
medicinos personalu ir mokslo darbuotojais.
Daugiau informacijos: www.rimos.com
,,Si Consulting“ yra konsultacinė kompanija, užsiimanti veikla geležinkelių ir požeminio
transporto sektoriuose, tikrinant ir patvirtinant geležinkelio produktus.
,,Si Consulting“ pasaulio mastu veikia konsulltavimo, automatikos, informacinių
technologijų, telekomunikacijų, elektrotechnikos, mechanikos, transporto, logistikos,
aplinkos ir teritorijų srityse.
Užsiima geležinkelio, metro, kelių, gamyklų, laivų statybos ir civilinių darbų projektų
patikra.
Rūpinasi rinkos, sąnaudų ir panaudos analize, verslo planavimu, įmonių, viešųjų ir
privačių įstaigų, dirbančių pramonės, logistikos ir transporto srityse, valdymu.
Daugiau informacijos: www.siconsulting.biz

RESET is a cleantech company that designs and builds containerized and modular
microCHP system (<200kWe) powered by a proprietary biomass gasification system,
for the simultaneous production of carbon-negative electricity, heat and biochar (soil
improver) from renewable sources (www.syngasmart.com).

www.rimos.com

Biomedical

SI CONSULTING SRL

www.siconsulting.biz

Infrastructure

www.start-power.com

Infrastructures,
Woodworking,
Metallurgy, Power
electronics, Mechanical
transmission, Plastic,
Galvanic, Railway,
Machine tools

Įmonė START POWER, specializuojanti elektronikos ir elektros įrangos
projektavime/gamyboje šiems sektoriams: pramonės, perdavimo, metalurgijos, plastikų,
galvanizavimo. Medienos sektoriui: aukšto dažnio generatoriai lenkimo ir klijavimo
presams. Geležinkelių sektoriui: aukštos įtampos rektifikatoriai.

Robotų, automatikos ir staklių gamintojų asociacija. Tai viena įtakingiausių Italijos
pramonės sistemos konfederacijos atstovų. UCIMU teikia asocijuotoms bendrovėms
konkrečias konsultacijas ir materialines paslaugas savo veiklai paremti. UCIMU ženklas - Italian Association of Machine Tools Builders
labiausiai kvalifikuotos šio sektoriaus produkcijos skiriamasis ženklas.
Daugiau informacijos: www.ucimu.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

www.ucimu.it

Machine tools

VERTIGO DI CARLO TACCHINO

www.vertigomed.it

Medical

WEBIZZ DI FEDERICO ISABELLA

www.webizz.it

Computer technology

,,Vertigo“ yra Italijos kompanija, turinti nemažai patirties ir tvirtą mokslinį pagrindą
gaminant medicinos ir sporto prietaisus, skirtus žmogaus laikysenai įvertinti bei atkurti.
,,Vertigo“ misija – sukurti 100% naujoviškus ir kokybiškus prietaisus.
Daugiau informacijos: www.vertigomed.it

,,WeBizz“ yra agentūra, įgijusi ,,Google“ partnerio ženklelį, kuri palaiko vidutinio dydžio
B2B agentūras (B2B reiškia komercinus prekių ar paslaugų mainus tarp bendrovių),
valdant interneto turinį ir internetinės internacionalizacijos projektus. ,,WeBizz“
bendradarbiauja su įmonėmis, kurios specializuojasi įvairiuose sektoriuose (AB
,,Ceramiche Caesar“) Italijoje ir užsienyje – taipogi dėka Londone esančio biuro.
Daugiau informacijos: www.webizz.it

Įmonė ieško verslo ir prekybos partnerių.

Siekiame susipažinti su naujais potencialiais partneriais, distributoriais ir
įmonėmis, kurios domisi mūsų technologijų įvedimu Lietuvoje ir kaimyninėse
šalyse (taip pat su teritorinio išskirtinumo susitarimu);

Getting in touch with partners, salers, distributors and interested firms for the
introduction of technology that we produce in Lithuania and neighboring
countries, even with agreements of territorial exclusivity.

Įmonė ieško verslo ir prekybos partnerių.

Vertigo is an Italian manufacturing company with experience and solid scientific
background in building medical & sport device for evaluation
and rehabilitation of the posture.
The mission of Vertigo is to realize innovative devices for a high quality rehabilitation
100% made in italy

Looking for an economic partner.

Research for potential clients. Target: real players of real estate sector such as
general contractors of architecture studies .
The Company is remaking the facade of a building in the centre of Vilnius

Si Consulting operates in the field of railway and urban transports.

Design/construction of electrical and power electronic equipment addressed to these
sectors: industry, mechanic transmission, metallurgy, plastic, galvanic. Woodworking:
high frequency generators destined to presses for bending and glueing. For the rail
sector, production of high voltage rectifiers.

TARGET (English)

Potencialių klientų paieška; Tikslas - pagrindiniai nekilnojamojo turto rinkos
žaidėjai, tokie kaip architektūros studijų rangovai;
Šiuo metu mūsų įmonė dirba su vienu renovacijos projektu Vilniuje;

Manufacturer of disposable sterile medical products, multiinjectors for mesotherapy and
gynecology products as well as natural wound treatment products. Research and
Norime susitikti su įmonėmis, kurios jau dirba medicinos sektoriuje; Su
development are carried out in collaboration with medical personnel and scientific
platintojais ir gamintojais;
researchers.

RI.MOS. SRL

START POWER SRL

TARGET (Lituano)

Mūsų tikslas:
- surasti naujų statybos įmonių, kurioms yra įdomus mūsų produktas;
- surasti mūsų produktų prekybos agentų;
- susipažinti su įmonėmis, jau dirbančiomis geležinkelių infrastruktūros sektoriuje
substotyse;

Įmonė ieško verslo ir prekybos partnerių.

Norėtume susitikti su sanitarijos įmonėmis, kurios dirba fizioterapijos, neuroreabilitacijos, sporto medicinos, osteopatijos ir posturologijos sektoriuose;

Meetings with firms that already entered medical sector which deal with
distribution or eventually with production.

Looking for an economic partner.

- finding new builders interested in our products;
- finding salers for our products.
- Firms that operate in the sector of railway infrastructure in substations are
included (rectifiers) and general semiconductors.

Looking for an economic partner.

Meetings with sanitary staff and firms from the physiotheraputic, neurorehabilitation, sport medicine, osteopathy, posturology sectors.

WeBizz is a Premier Partner Google which helps B2B companies produce and promote
Meeting with potential customers / business partners as well as companies /
profiled digital content and develop online export projects.
Susitikti su potencialiais klientais / verslo partneriais, taip pat su įmonėmis, kurias
entities interested in partnerships with which to participate in European projects
We work with medium-big sized companies (Ceramiche Caesar SPA) in Italy and
domintų bendradarbiavimas ir dalyvavimas svarbiuose europiniuose projektuose.
abroad (we recently opened a UK branch).
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Company name

Company Representative

Position

ADVANCED SLOPE ENGINEERING
Andrea Segalini
S.R.L (ASE S.R.L.)

CEO

AIRBRAVO SRL

Lucio Bellieni

General Manager

AJILE S.R.L.S.

Antonio Lucidi

Ingegnere

ALBA DEL CILENTO SRLS

Francesco Ambrosio

CEO

CESI SPA

Valerio D'Arco

Europe & Mediterranean Countries
Area Manager - Consulting,
Solutions & Services Division

CON.I.S.TER.

Roberto Buffagni

Administrator

CORRIERE ROSA SRL

Gustavo Rosa

Entrepreneur

ENKI S.R.L.

Luigi Giusti

Export Manager

FINDER SPA

Andrej Ryskevic

Commercial director of subsidiary
Finder of Baltic regions

FOS SRL

Giorgio Allasia

Operations Manager - Head of
Technology Transfer

Andrea Ricci

Spokesman

Franco Stellini Pesciarelli

President

ITALCERTIFER S.P.A

Marco Magnarosa

Area Manager

LAMPRE SRL

Pierpaolo Bettoni

Export Manager

MARCH NETWORKS SRL

Claus Ronning

Regional Sales Manager

MEDITECK SRL

Cristiano Scalabrin

Administrator

NITEKO SRL

Olga Kapitonova

Area Manager Central & Eastern
Europe

ig4rt
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Company name

Company Representative

Position

PESSINA COSTRUZIONI SPA

Sergio Baronchelli

Legal Advisor

PIMAR SRL

Laura Gallucci

Export Manager

RESET S.R.L.

Valerio Manelfi

Marketing and Business
Development

RI.MOS. SRL

Luigi Giusti

Export Manager

SI CONSULTING SRL

Matteo Sciutto

Sales Manager

Mauro Canazza

Sales and Marketing Director

Doriano Perin

Technical Director

Vittoria Belletti

Intern

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Vincenzo Lettieri

Marketing Officer

VERTIGO DI CARLO TACCHINO

Egle Klimkaite-Jurkoniene

Key Account Manager

WEBIZZ DI FEDERICO ISABELLA

Isabella Federico

Administrator

START POWER SRL

