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16 юни 2015 г., 10.00 ч.
СПИСЪК НА КОМПАНИИТЕ ОТ ПОРТУГАЛИЯ
№

Компания

Представител

Контакти

Основни
дейности/продукти

Проявен интерес към
българския
пазар/български фирми
Проявява се интерес към
български фирми в областта
на селското стопанство и
аграрната промишленост,
искащи да се включат в
проектите за подкрепа на
Европейския Съюз, които са в
сила в България.

1.

Winresources

Davide Freitas
CEO

e-mail: Geral@winresources.pt
Web: winresources.pt

Проучване на пазара изследвания, фокусирани
върху реалностите на пазара
в зависимост от нуждите на
клиентите;
Бизнес планове, технически
и икономически пред
проектни проучвания;
консултантски услуги и
маркетингови планове.

2.

VIVAFIT

Pedro Ruiz
CEO

e-mail: franchising@vivafit.eu
Web: www.vivafit.eu

Отдаване на франчайзинг за
женски фитнеси (само);
Хранителни софтуери за
здравни клубове

Търсене на предприемачи;
предлагане на мастър
франчайзинг; интерес към
компании насочени в
здравния сектор

3.

SOGMIP

Joaquim Mestre
Administrador /
Board Member

e-mail: sogmip@sogmip.com
Web: www.sogmip.com

Монтаж на тръбопроводни
системи, заваряване,
строителство и механични
инсталации, боядисване.

Предприемачи и доставчици
на горива и газ и други,
свързани с основните
дейности на компанията.
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4.

Porto Reccua
Vinhos

António Lencastre
Cruz

Производство и доставки на
вина и спиртни напитки;
винен туризъм

5.

Mundiventos SISAB

Dr. Carlos Morais
CEO

6.

Infinite Choice

Joao Costa
Manager / Sales
Department

e-mail:
Geral@portoreccuavinhos.com
Web:
Www.portoreccuavinhos.com
e-mail: Cmorais@sisab.org
Web: Www.mundiventos.org /
www.sisab.org
e-mail: jcosta@bionutrigal.com
Web: www.bionutrigal.com

7.

GRUPEL S.A.

PEDRO
QUELHAS
WORLD WIDE
SALES
MANAGER

8.

AZAL – Azeites
do Alentejo S.A.

9.

10.

Проявен интерес към
българския
пазар/български фирми
Вносители и дистрибутори на
алкохолни напитки

Хранителна промишленост

Вносители и дистрибутори на
храни и напитки.

Доставка на суровини като
растителен екстракт, масла,
витамини, аминокиселини
и друг подходящи продукти
за производството на
хранителни добавки и
козметика.

Производители на
хранителни изделия и
козметика.

e-mail: commercial@grupel.eu
Web: www.grupel.eu

Генератори;
електроцентрали;
осветителни тела; резервни
части

Дистрибутори на генератори;
основни електродистрибутори; фирми
отдаващи генератори под
наем

Pedro Gaspar
Export Manager

e-mail: Pedro.gaspar@azal.pt
web: www.azal.pt

Висококачествено
маслиново масло/зехтин

Вериги супермаркети;
прекупвачи; магазини

Olesa - Industria
de Moldes, SA

José Maria Leite
Pinto
General Manager

e-mail: Analuisa@olesa.pt
web: www.olesa.pt

Производство на
пластмасови елементи за
автомобилната индустрия

Търговия и съвместно
производство

Adega Coop.
Ponte de Lima

Celeste Patrocinio
President

e-mail:
presidente@adegapontelima.pt
web: www.adegapontelima.pt

Производство на вино

Фирми насочени към
дейността на компанията
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11.

AirFree

Cristina Araujo

12.

Cefamol

13.

Проявен интерес към
българския
пазар/български фирми
e-mail: cristina.araujo@airfree.com Производство на домакински Дистрибутори на малки
web: www.airfree.com
уреди
домакински уреди: дистрибутори на вентилатори,
овлажнители, прахосмукачки;
- Дистрибутори на продукти
за здраве и красота, с
изключение на медицинско
оборудване, - дистрибутор,
който снабдява търговските
вериги за битова техника,
хипермаркети; - Дистрибутор
на производители като Dyson,
Hoover, Krupps, Kenwood и
т.н.

Manuel Oliveira
General Secretary

e-mail: manuel.oliveira@cefamol
web: www.cefamol.pt

Consulgal

Bruno Vaz
Project manager

e-mail: Bruno.vaz@consulgal.pt
web: www.consulgal.pt

Промотиране на португалски
производители на метални
отливки и изделия от метал
Инженерни и управленски
консултантски услуги

Индустриални и браншови
производители;
производители на части
Представители на публичния
сектор, като например
държавни субекти и други
бенефициенти, както и
представители на частния
сектор и частни инвеститори

14.

Efacec

e-mail: rcardoso@efacec.com
web: www.efacec.com

Fase

Продукти и услуги в сферата
на технологиите и
енергетиката
Инженерни дейности и
технически консултации

Фирми в сферата на
енергетиката и технологиите

15.

Rui Cardoso
Market Unit
Director
Jose Almeida
Board Director

e-mail: rocha.almeida@fase.pt
web: www.fase.pt

Архитектурни и
инженерингови компании;
строителни компании;
правителствени организации,
свързани с публични търгове;
частни инвеститори.
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16.

Lunartex

Antonio Couraceiro e-mail: director@lunartex.pt
General Director
web: www.lunartex.pt

Производство на еластични
и ластични продукти с
високо качество

17.

SIBS

Adam Tencza
Central and Eastern
Division Manager

e-mail: adam.tencza@sibsinternational.com
web: www.sibs-international.com

Системи за плащане, карти,
банкови решения, ИТ
системи

18.

Vista Alegre
Atlantis

Paulo Soares
Commercial
Director

e-mail: paulo.soares@vaa.pt
web: www.myvistaalegre.com

Производство на прибори за
хранене; декорации; изделия
от порцелан, керамика,
кристал и стъкло

Проявен интерес към
българския
пазар/български фирми
Производители на: дамско
бельо; долни дрехи; болнични
дрехи; други текстилни
продукти
Висше ръководство на
публични организации за
събирания на плащания,
висши ръководители на
търговски банки
Фирми за домашно и
кухненско обзавеждане;
ресторанти, хотели и
магазини

