
  
  

 

  

 

 

 

 

СТОПАНСКА МИСИЯ НА АВСТРИЙСКИ ФИРМИ: 

„ПАЗАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА И ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ“ 
 

СОФИЯ,  

ВТОРНИК – СРЯДА, 05.- 06 ЮЛИ 2022 

 

 

УЧАСТНИЦИ   

ФИРМА ДЕЙНОСТ   

 

ALLERSTORFER WERBESERVICЕ GMBH 

http://www.aws.or.at 

 

aWs е дружество с 25-годишен опит във всички аспекти на 

рекламата, комуникацията и изпълнението.  

Компанията съпътвства клиенти и проекти от официалния 

процес на одобрение, през планирането (дизайн и 

технология), през логистиката до крайния монтаж и пускането 

в експлоатация. 

Търси: Клиенти 

Фирмен профил 

 

DELTA BLOC INTERNATIONAL GMBH  

http://www.deltabloc.com 

 

 

Компанията DELTABLOC, базирана в Австрия, е 

специализирана в  разработването на системи за задържане 

на превозни средства от бетон и стомана, както и на 

съвременни шумоизолационни системи. 

Фирмата има няколко дъщерни дружества в Европа и Южна 

Африка, лицензионни партньори по целия свят и нейните 

системи за обезопасяване на превозни средства са 

инсталирани в над 45 държави. 

Търси: Проектантски и строителни фирми в областта на 

пътната и инфрастурктура. 

Фирмен профил 

www.advantageaustria.org/bg  

СТОПАНСКА МИСИЯ  

http://www.aws.or.at/
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/allerstorfer-werbeservice-gmbh-2
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/delta-bloc-international-gmbh?pk=eyJpdiI6IkhlQ1NrWW1vRDIxaUxoekhTdXZPbWc9PSIsInZhbHVlIjoidCszRUJqQ2V1Z2xjTHhXTjRQc2xncjN5RXF6T2drN0ZMcUJmV0pHTlwvYVI1SzlSdXArVXhVVmtJQkRGMUV4UE1jcDhBcnBhZFlicGpabkFCblRLNTA3OGtSZkZ3NDBab0s3VHNnRHB4cWRSWmEyREpObVZzWGxOcnBoSURGVFpEWTNpaVdMT2ZKVEppTDRMXC9HRE1kUTlOanZ0RmJEdFZwbGhSVjdOcnBLbjZEWTFrZkY1YkgyYks4STZYSmY3NGIiLCJtYWMiOiJmYTUyZTA0NTAxODVhNmU3YTAzNjU0MmQ4ZGFmMmYwZjRiM2NjYWZhZjM5NWFlNGYzZGQ5MWQ1MTVlODEwMzFhIn0=
http://www.advantageaustria.org/bg


  
 

  

 

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH 

https://www.fronius.com/en 

 

FRONIUS е световен лидер в областта на иновациите и 

технологиите. Компанията разработва и внедрява иновативни 

методи за наблюдение и контрол на енергията за заваръчни 

технологии, фотоволтаици и зареждане на батерии. 

Търси:  Съвместна дейност с потенциални бизнес партньори 

в секторите, пътна и железопътна инфраструктура.Държавна 

агенция железопътна инфраструктура инфраструктура, 

Метрополитен ЕАД. 

Фирмен профил 

 

PORR AG 

https://porr.at 

 

Пионерски дух в строителната индустрия от 1869 г. PORR AG е 

една от водещите строителни компании в Европа. Ние 

действаме в съответствие с мотото си повече от 150 години: 

„Интелигентното строителство свързва хората“.  

Фирма PORR предлага всички услуги в областта на 

надземното, подземното и инфраструктурното строителство по 

протежение на цялата верига за създаване на стойност в 

строителни сектор. 

Търси:   Съвместна дейност с  партньори в железопътна 

инфраструктура. 

Метрополитен ЕАД. 

Фирмен профил 

REBLOC GMBH 

http://www.rebloc.com 

Компанията REBLOC® съчетава дългогодишен опит в 

производството на бетонни елементи с най-новите иновации и 

концепции за модерна система за обезопасяване на превозни 

средства. 

Патентованата технология REBLOC® позволява да се изпълнят 

най-високите изисквания за безопасност и предлага широка 

гама от бетонни бариери срещу сблъсък /бетонни защитни 

стени, които задават стандарти по отношение на скоростта на 

монтаж и рентабилността. 

Търси:  Компании, специализирани в пътно оборудване, 

маркировка, указателни табели, надземни указателни табели, 

охрана на пътно-строителни обекти и др. 

Производители на сглобяеми бетони, които са специализирани 

в гражданското инженерство (сглобяеми продукти като основи, 

шахти, тръби, инфраструктурни продукти от областта на 

отводняването на вода) и в идеалния случай дори имат продукти 

за пътно строителство или бетонни бариери в своята гама. 

Фирман профил 

https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/fronius-international-gmbh-4
https://porr.at/
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/grund-pfahl-und-sonderbau-gmbh-standort-klagenfurt
https://www.advantageaustria.org/jp/company/en/rebloc-gmbh


  
 

  

 

 

RÖHM GMBH 

https://www.roehm.com/de/roehm-gmbh-

methacrylat-produkte 

Фирма Röhm предлага продукти и решения от плексиглас за 

шумоизолация в пътната инфрастурктура. 

Освен високата си прозрачност, стените от плексиглас имат и 

отлична UV устойчивост и са издръжливи на атмосферни 

влияния. 

Това позволява на фирма Röhm да дава  30-годишна гаранция 

за този продукт. 

Търси: Държавни институции, проектантски и строителни 

фирми в областта на пътната и железопътната 

инфрастурктура. 

Фирмен профил 

ТHALES AUSTRIA GMBH 
https://www.thalesgroup.com/de 

 

Компанията предлага дългогодишен ноу-хау в областта на 

контрола на железопътния трафик и технологиите за 

безопасност. 

Железопътна инфраструктура, системи за управление на влака, 

електронни блокировки, броячи на оси, точкови машини, LED 

сигнали. 

Търси:  Съвместна дейност 

с  партньори в железопътна 

инфраструктура. 

Фирмен профил 

https://www.advantageaustria.org/hr/AT_11_Roehm.pdf
https://www.advantageaustria.org/bg/company/bg/thales-austria-gmbh?pk=eyJpdiI6IlRmVzhLdkgrbVcybFMzT2VneTB1VkE9PSIsInZhbHVlIjoicmJXUGxNSlppTEQ5UldYZzVyUjFWYVRzSlJrSTFmZVJhZDVwVUJ5VXBVc1hQNkhuaFdKNDJaVTZ1aHlwZ2FhUE5CMFh4TDJ5RWpyb1dScnRESWxYcCtReW5GYUtyK0sxbzRQbStRa0JBalFuSmZcL015aHd3cU9jVXdram9HblloM1U3V2tnanE2WXU4Z0RDSUhhUklvS09DR1pMTVcza3FaV1JPNjEzbUNXWm9DZUdnSkdWYjBXRDN6bnVyZXNkUCIsIm1hYyI6ImQ3OWQ3MjJlNTljZmYwNDA1NGJhOTNkM2ZlZmNmMDcwNWYyZjgyZjE0ZjJkODk3YjViZGE5MDk4NTI2ZmI0MjkifQ==

