
Št. Podjetje kontaktna oseba 
lokacija 

podjetja 

Primarna dejavnost 

podjetja 
Opis izdelkov in/ali storitev - interes na tujih tzrgih 

1

Northern Nevada Development Authority & 

Advanced Carbonate Technologies - seznam 

proivodov:  https://www.omri.org/mfg/znz 

Andrew Haskin

Carson City  kmetijstvo in rudarstvo

Pridobivanje in proizvodnja mineralov in drugih spojin za  revitalizacijo 

in izboljšanje kakovosti obdelovalnih kmetijskih zemljišč in površin 

(naravno gnojilo?) - podjetje išče potencialne kupce, uvoznike, 

distributerje, zastopnike,.. Podjetje je odprto tudi za druge oblike 

sodelovanja - tudi z dobavitelji iz Evrope (uvoz, izvoz in distribucija v 

ZDA)
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Bayramoglu Law Offices LLC - Europe - 

https://bayramoglu-legal.com/  
Deniz Bayramoglu

Henderson  Odvetniška pisarna

Pravna pomoč podjetjem in fizičnim osebam na področju priseljevanja 

(migracije) in zaščite intelektualne lastnine (patenti, blagovne znamke in 

avtorske pravice), pomoč pri sodnih sporih. Želijo vzpostaviti kontakte s 

tujimi podjetji, ki iščejo pravno svetovanje in storitve 
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Ioterra https://ioterra.com/ ( Ioterra and 

Breadware, Inc. merged) - 

https://breadware.com/

Daniel deLaveaga, 

Katherine Sawicky  

Abdinav Dubey

Reno

Proizvodnja , servisne 

storitve, nove tehnologije

Podjetje je sestavljeno iz dveh enot: dejavnost prve je področje 

načrtovanja (inženiringa) razvojnih storitev novih izdelkov  (električni 

in strojni - mehanski izdelki, programska oprema,...),  drugi del podjetja 

pa nudi pomoč podjetjem pri  internetni prodaji ob podpori IoT - 

Interneta stvari (Internet svari/ Internet of things) ob uporabi sodobnih 

tehnoloških rešitev in storitev  (podobno kot Amazon ali Alibaba). 

Storitvena poslovna enota je sodelovala pri razvoju in lansiranju več kot 

70 raznovsrtnih izdelkov izdelkov, na področju trženja ob podpori IoT 

pa z več kot sto podjetji. Podjetje iče kontakte s tehnološkimi podjetji 

katerim želijo ponuditi svoje storitve in prodajne aktivnosti ter vstop  na 

trg ZDA.
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NeONBRAND - https://neonbrand.com/ Kurt Wankier

Las Vegas

Storitvena dejavnost in 

svetovanje

Področja delovanja podjetja so digitalni marketing, upravljanje 

socialnih medijev, poslovno svetovanje, razvoj spletne promocije in 

prodaje, …Podjetje išče kontakte s podjetji: - ki se želijo uveljavti na 

trgu ZDA pod lokalno ali lastno blagovno znamko, - s podjetji ki 

potrebujejo pomoč in svetovanje pri marketingu na ameriškem trgu, - s 

podjetji, ki želijo preseliti svojo dejavnost v ZDA,...
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Quantum Mark, LLC - 

https://www.quantummark.com/
Kim G. West

Reno

Storitvena dejavnost in 

svetovanje javnemu in 

privatnemu sektorju

 Svetovalno podjetje - vodenje in nadzor projektov, usposabljanje in 

izobraževanje vodstvenih kadrov,uvajanje novih znanj in tehnologij, 

reševanje ključnih težav in uvajanje trajnostnih rešitev, preoblikovanje 

procesov, ocena in implementacije tehnoloških in vodstvenih procesov. 

Pomoč pri izvajanju poslovnih idej in projektov.

Seznam gospodarstvenikov iz zvezne  države Nevada - obisk delegacije v Sloveniji četrtek 5. marec 2020
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StartUpNV Inc.  - https://startupnv.org/
Maggie Saling,            

Jeff Saling

Reno

Storitvena dejavnost:  

Izobraževanje, finančne 

storitve  in podpora, 

tehnološka podpora

Podjetniški inkubator in pospeševalnik v Nevadi, ki ameriškim in tujim 

podjetjem in startupom ponuja vsestransko podporo, izobraževanje in 

financiranje projektov. Podjetje se želi srečati s podobnimi 

organizacijami v Sloveniji, pa tudi s podjetji, ki iščejo pomoč in 

podporo (v znanju in svetovanju, financiranju ter podpori pri vstopu na 

tuje trge)
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Work In Progress - 

https://www.workinprogress.lv/

Shadoe Wankier

Las Vegas

Izobraževanje, storitvene 

aktivnosti, ponudba 

poslovni prostorov za 

delo, sestanke in 

predstavitve  

 Podjetje ponuja sodelovanje z lokalno poslovno skupnostjo Nevade za 

startupe, podjetnike in mala podjetja. Hkrati ponuja podjetje poslovne 

prostore, zasebne pisarne in prireditvene prostore. Poleg tega podjetje 

ponuja storitve mentorjev, programe za izobraževanje mentorjev ter 

raznovrstno podporo malim in startup podjetjem.

8

The Medrala Law Firm, PLLC - 

http://www.medralaw.com/

Jakub Medrala            

Allana Hill Las Vegas Odvetniška pisarna

Odvetniška pisarna  je usposobljen za opravljanje pravnih storitev, 

vključno z vsemi področji poslovnega prava, sodnih sporov, zaščite 

premoženja, nepremičnin in upniških pravic. Poleg tega šitoka mreža 

strokovnjakov in inovativni poslovni dogovori omogočajo reševanje 

praktično vseh pravnih vprašanj, s katerimi se lahko srečajo stranke, ki 

potrebujejo pravno pomoč. 


