
naziv www dejavnost tip sodelovanja

A.R.A.D. SNC

smo trg.agenti za prehrambene izdelke: 

paradižniki pelati, stročnice, omake, 

polenovke, orkasje za torte, kavo, ribji 

proizvodi v konzervi

iščemo proizvajalce prehrambenih izdelkov 

in sladic za prodajo na ITA tržišču

ALESSANDRO VISINTIN
trg. agent za oblačila in obutev v 

severovzhodni Italiji

išče proizvajalce obutve in oblačil za 

prodajo na ITA tržišču + prodaja svojih 

proizvodov na SLO tržišču; zanimajo ga  

tudi drugi sektorji in proizvajalci, ki bi radi 

plasirali proizvode na ITA trg

ALLOYS ITALIA SRL www.alloysitalia.it

proizvajamo strojno in pnevmatsko opremo 

za navtični sektor, vosek za smuči; mazivo 

za motorje, specifično mazivo za orožje; 

varilne palice za aluminij; avtomatska 

naprava za gašenje požarov; protipožarna 

naprava za ladje

proizvode, ki jih prodajamo: stroji, naprave 

in oprema za varjenje; ekskluzivni 

zastopnik za inovativni proizvod za gašenje 

požarov (FKO Fire Knock Out), ki omogoča 

takojšnje gašenje in zmanjšanje škode agente in distributerje ter kupce opreme in 

strojev, ki jih ponujamo

CRISTIAN MIANI

trgovski agent za sektor pohištva: nape, 

pohištvo za bare, oprema za profesionalne 

kuhinje

išče proizvajalce tovrstne opreme za 

plasiranje na italijansko tržišče in kupce za 

slovensko tržišče

EIDOS ENGINEERING SRL www.eidosengine.com
projektiranje v sektorju kovinarstva, sistemi 

za izolacijo vibracij, mass damper

• Iskanje partnerjev za prenos tehnologij 

• Prodaja proizvodov za nadzor vibracij in 

hrupa 

• Prodaja storitev

EN.RI.COM SRL
trgovski agent za sektor obvnovljivih virov 

energije

išče proizvajalce (kotli, panoji, integrirani 

sistemi, ipd)za zastopanje na ITA tržišču

FOGAL REFRIGERATION 

SRL www.fogalsrl.com

proizvodnja nizkoenergijskih hladilnih 

omar, vitrin, odprtih hladilnikov za trgovine 

jestvin in ostale porabnike, tudi s 

personaliziranih po željah kupca

iščemo distributerje in prodajalce, ki 

strankam nudijo poprodajno pomoč  in 

skrbijo za tehnično asisteco oz. popravila 

ter interior dizajnerje oz. arhitekte ali 

končne kupce

FRIULRIVEST SRL www.friulrivest.it
dobavitelj delov za pohištvo (predali, 

omarna vrata, deli za postelje ipd)

išče kupce za lastne proizvode ter 

proizvajalce oz. dobavitelje potrošnega 

materiala, železnine za pohištvo ter 

embalaž

GORIZIANE GROUP SPA www.goriziane.it

vzdrževanje vozil, popravila vojaških vozil s 

kolesi in gosenicami ter železniških 

vagonov in lokomotiv

iskanje partnerjev v sektorju železnic za 

nudenje storitev vzrževanja in popravila 

vozil   

HANDEL SOLLEVAMENTI 

SRL www.handelsrl.com

načrtovanje, realizacija in vzdrževanje vseh 

tipov žerjavov in dvižnih sistemov; prodaja 

dodatkov oz. opreme po meri za slednje 

iskanje končnih kupcev ali sodelavcev pri 

prodaji v sektorju navtike, športa, 

kovinarstva

MARTEX SPA www.martex.it
prodaja pohištva za pisarne ter hotele in 

stanovanja

iščemo partnerje za prodajo naših izdelkov 

ter proizvajalce za nakup in obdelovanje 

ter predelavo surovin

MAZZOLENI & FACORI SRL www.mazzoleniefacori.it logistika, špedicija, komerciala

iščemo partnerje, ki iih zanimajo naše 

storitve

MULTIMED DI RADETIC M.G.
trgovski agent za sektor pohištva in druge 

sektorje

išče proizvajalce pohištva in drugih 

sektorjev, ki jih zanima prodor na italijanski 

trg

OUTILS SAS DI ZANDONA 

DINO E C. www.outils.it

sektor kovinarstva: elektrode iz volframa in 

bakra,  posebni deli iz volframovega 

karbida in njegovih zlitin prodajalci ali uporabniki naših proizvodov
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PANDA COMIMPEX SRL www.pandacoimpex.it

kupoprodaja vseh tipov odpadkov iz 

barvnih in nebarvnih kovin

prodaja palic iz Aluminija, brona in 

medenine certificiranih proizvajalcev

prodaja palic, cevi, plošč in drugih železnih 

plošč

zanima nas prodaja in predstavništvo ter 

zastopanje tujih proizvodov na italijanskem 

trgu

PETRA SRL www.petra-petra.it

specializirani smo v tehnikah tesnjenja 

proti pronicanju vode in tesnilnimi sistemi v 

prisotnosti podtalnice

kontakte agentov oz. distributerjev in 

prodajalcev gradbenega materiala za 

iskanje novih strank

kontakte z organi, ki upravljajo vodovje 

(vodovodi, jezovi, čistilne naprave), 

nepremičninske agencije ali inženirski 

biroji za rešitev problemov s podtalnico

SDAG SPA www.sdag.it
skladiščenje, nakladanje in razkladanje, 

najem prostorov

iščemo uporabnike naših storitev

nudimo prostore v našem terminali na 

mejnem prehodu pri Šempetru pri Gorici

iščemo partnerje za razvoj projektov na 

sledečih sektorjih

• sledljivost blaga v tranzitu, posebno 

zmrznjenega ali ADR

• prenos in uvedba novih tehnologij

• izboljšanje kakovostnih standardov in 

specializacija ponujenih storitev

SDGZ www.sdgz.it
pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru 

na italijanski trg

slovenska podjetja, ki bi rada svoje storitve 

opravljala na italijanskem tržišču

SFS INTEC SPA www.sfsintec.biz/it kovinarstvo

iščemo partnerje za sodelovanje s podjetji, 

ki nudijo storitev površinskega obdelovanja 

kovin -naših proizvodov (npr.kovinske 

komponente za okna in vrata),   še 

posebno kar zadeva galvanizacijo v 

estetske in proti korozijske namene

SINCROMIA SRL www.sincromia.it Grafični oblikovalci, tiskarna

iščemo partnerje za storitve po tisku: 

knjigovezenje knjig in brošur v vseh 

različnih tehnikah vezenja, paketiranje in 

kartonaža 

SLOBEC DI SLOBEC DAVID

www.slobec.com, 

www.abmsoluzioni.it   

sistemi za uničevanje smradu in prahu na 

industrijskem in gospdodinjskem področju 

– tehnologije za sanacijo in razvlaževanje 

zidov – industrijski detergenti – saniranje 

kontaminiranih zemljišč – proizvodi in 

oprema za gradbeništvo in kmetijstvo - 

inovativni sistemi za cestno razsvetljavo z 

visokim energetskim prihrankom – 

pohištvena pvc oprema

išče proizvajalce za zastopanje na ITA 

tržišču in kupce za svoje proizvode v SLO 

SOC. AGR. FRIUL PRATI SS www.friulprati.it
gojenje in polaganje naravnih travnatih 

preprog

iskanje garden centrov, nepremičninskih 

agencij, hotelov, gradbenih podjetij ter 

ostalih kupcev naših proizvodov

STUDIO R.P.M. SRL www.studiorpm.it

raziskave in razvoj ter načrtovanje v 

kovinsko predelovalni industriji (čiščenje 

voda, embalaže, avtomobilski sektor, 

vakumska tehnologija, wellness, bela 

tehnika, premikanje proizvodov)

partnerje/podjetja, ki potrbujejo zunanji 

projektantski biro za razvoj lastnih 

proizvodov v različnih sektorjih, tudi v 

vidiku in s cijlem zmanjšanja stroškov pri 

proizvodnji in optimizaciji proizvodne linije, 

restyling obstoječih proizvodov za boljše 

pozicioniranje na trgu 
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