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Aşağı Avusturya (Niederösterreich) eyaleti, Avrupa
Birliği içerisinde yenilikçi ve ilgi çekici ekonomi
bölgeleri arasında bulunmaktadır.
Avusturya`da en büyük coğrafi alana sahip olan
eyalet, uluslararası firmalar da dahil olmak üzere
sürekli olarak artan yeni şirket kuruluşları, işletme
yerleşimleri ile daha fazla şirkete ev sahipliği
yapması ve istikrarlı bir şekilde artan ihracat
değerleri ile ortalamanın üzerinde bir ekonomik
büyümegöstermektedir.
Yüksek nitelikli ürünleri, know-how ve yenilikçi
gücü ile Aşağı Avusturya şirketleri gıda ve tarım
teknolojisi, inşaat malzemeleri, enerji verimliligi
ve yenilenebilir enerji, mekatronik, çevre teknolojisi, atık yönetimi, biyoteknoloji ve medikal teknoloji alanlarında dünya çapında başarılıdır.

Katılım icin son başvuru tarihi 20 Kasım 2012 olup
başvurularınızı aşagıdaki adrese yapabilirsiniz:
Mr. Aycan Damalı
E-Mail: adamali@deik.org.tr
Tel: +90 (0) 212/339 5074
Fax : +90 (0) 212/339 5065

Siz de Aşağı Avusturya`nın tanınmış ve başarılı
şirketleri ile tanışıp, sizin için düzenlenen ikili
görüşmelerden (Business-Dialog) yararlanarak
bölgenin seçkin şirketleri ile iletişime geçebilir,
önemli iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.
Aşağı Avusturya Eyaleti Ekonomi Bakanı Dr.
Petra Bohuslav ve Çukurova Holding Yönetim
Kurulu Üyesi & Türk - Avusturya İş Konseyi
Başkanı (ATBCC) Fikri Şadi Gücüm sizleri
Business Dialogda selamlamaktan mutluluk
duyar.
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EVN | www.evn.at
EVN, en modern altyapılarla elektrik, gaz, ısı, su, atık su yönetimi, termik atık geri dönüşümü ve bunlara bağlı
olan hizmetleri, bir milyondan fazla müşterisine tek bir elden sunmaktadır.
Innovation und Technik GmbH | www.theiutgroup.com
Atık yönetimi alanında uzman olan Innovation und Technik GmbH atık ayıklama, işleme ve imhası konusunda 25
yıldan fazla tercübeye sahiptir. Şirket, alternatif enerji kazanımı ve klima piyasada oldukça iyi bir konuma sahiptir.
Earth Wind & Fire Invest GmbH | www.ewf-invest.com
Earth Wind & Fire Invest Gmbh bir Hholding olarak inşaat, gayrimenkul geliştirme projeleri, plastik ekstrüzyon
(profiller, borular, hortumlar, contalar) ve enerji üretim projelerinin hayata geçirilmesi alanlarında faaliyet
göstermektedir.
EPC HandelsgmbH | www.varibell.com
EPC tarafından geliştirilmiş olan özel kontrol ventili, Varibell ismiyle satılmakta olup, konvansiyonel kontrol
cihazları optimal sonuçlar vermediği veya teknik olarak başarısız olduğu koşullarda kullanılmakta ve bazı özel
durumlarda sorunlara çözüm üretmektedir.
Wilhelm Grillo Handelsgesellschaft mbH | www.grillohandel.at
Grillo, metal geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Varolan kablo parçalama, elektronik atıksöküm-parçalama ve diğer bakım tesislerinin yanında Grillo, aynı zamanda bir dökümhane tesisine de sahip olup,
standard dışı bakır alaşımlarını (moda takıları için özellikle zararlı madde içermeyen alaşımlar) üreten bir şirket
haline gelmiştir.
PEA-CEE GmbH | www.pea-cee.at
PEA-CEE steril odalara ait bileşen tasarımı ve üretimi yapmakta olup, hidrojen teknolojisini kullanarak ilaç, gıda
ve inşaat sektörlerinde hijyen standartlarını oluşturmaktadır. PEA-CEE hijyen konseptinin aynı zamanda steril
odanın ilaç ve gıda endüstrileri için oluşumu ve uygulama hizmetlerini sunmaktadır.
FHW Franz HAAS Waffelmaschinen GmbH | www.haas.com
Haas, gofret, bisküvi, tatlı ve süt ürünleri alanlarına yüksek kalite standartlarına göre makine ve hizmet
sağlamaktadır. Haas ismi altında Franz Haas, Haas-Meincke ve Haas-Mondomix markaları birleşmiş olup, bu
markaların arkasında ihtiyaçlarınız için, geçmişteki başarılı deneyimlerine dayanarak en etkili çözümleri sunan bir
şirketler grubu bulunmaktadır.
Genetics & Livestock Austria GmbH | www.geneticsandlivestock.com
Genetics & Livestock, Food & Commerce’in yan kuruluşu olarak yüksek kalitede kesimlik sığır satışı yapan bir
işletmedir. Özellikle, Avrupa ve Amerika’nın en özel bölgelerinde yetişen besi hayvanları grubuna giren, Holstein
Friesian ve kahverengi besi hayvanlarının satışını yapmaktadır.
Zehetbauer Fertigrasen KG | www.zehetbauer.at
Firma, 35 yıldır hazır çim sahaları kuran şirketler arasında Avrupa‘nın en önde gelen firmalarından biridir.
Dünyaca ünlü sayısız stadyum ve antrenman sahalarının çimleri şu ana kadar gerçekleştirdiği projeleri arasındadır.
ir. Birçok Avrupalı futbol kulübü Zehetbauer çim kalitesine çok güvenmektedir. Özellikle iyi kalitesi ve kısa süreli
kök salmasıyla bilinen‚ Stadtion erdfrei‘ adlı ürünü en fazla ilgiyi çekmektedir.
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Erste Raabser Walzmühle M. DYK GmbH & CO KG | www.dyk-mill.com, www.cms-milling.com
Dyks firması yenilikçi pastane malzemeleri ve karışımlarıyla isim yapmış bir işletmedir. Özellikle malt unu,
serpiştirme granülleri, organik kepekli atıştırmalıkları ile adından oldukça söz ettirmektedir. Organik tahılları
patentli olup, özel olarak öğütülmüş ve hazırlanmıştır. Tohumcukların vitaminleri organik un içerisinde
kaybolmamaktadır.
RIVIERA Handelsges.m.b.H. | www.riviera.at
Geleneksel bir işletme olan Riviera, özellikle yüksek kaliteli doğal kozmetik ve pharaparma malzemeleri üretmektedir. İşletme özellikle Holzhacker Franzbranntwein ve Schwedenbitter, ürünleri ile tanınmakta, OTC ürünleri
ve hayvan sağlığına yönelik ürünleri ile öne çıkmaktadır.
SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH | www.sonnentor.at
SONNENTOR özellikle organik çaylar, baharatlar, reçeller, şuruplar, atıştırmalıklar ve bisküviler üretmekte ve dünya
çapında elli ülkeye ihracat yapmaktadır. Üreticilerin tüm bilgileri paketlerde mevcut olup ürünler doğrudan BIOçiftliklerde hazırlanmaktadır.
Dunapack Mosburger GmbH | www.dunapack-packaging.com
Geri dönüşüm, ambalaj ve paketleme alanında uzmanlaşan Dunapack Mosburger,yılda ortalama 300 milyon m²
oluklu mukavva ve oluklu paketleme yapmaktadır. Dunapack, paketleme endüstrisinde, ekonomik ve ekolojik
anlamda her türlü özel istek ve talepler doğrultusunda ürün hazırlayan yüksek standartlı bir işletmedir.
Franz Kirnbauer KG | www.kirnbauer.at
Bir aile işletmesi olan firma, yapı sektörü için masif ahşap ve ahşap malzemeler sunmaktadır. Çubuk şeklinde
yapıştırılmış ahşap malzemeleri, farklı şekillerdeodun, lamelli kirişler, tabakalı kereste (glulam) gibi özel
çözümler geliştirmekte ve üretmektedir.

