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Descriere activitate

Pakainé dr.Kováts
Judit

UNIVERSITY OF
SOPRON

Sopron

http://international.unisopron.hu/home

Pakai Péter

Panfa Wood- and
Furniture Cluster

Sopron

https://panfa.hu/

Effix-Marketing Kft

Sopron

http://effix.hu/

Renumita Universitate din Sopron are în componența sa patru
facultăți: Facultatea de Pedagogie Benedek Elek, Facultatea de
Silvicultură, Facultatea de Economie Alexandre Lamfalussy și
Facultatea de Inginerie, Științe ale lemnului și Arte aplicate
Simonyi Károly.
Universitatea din Sopron se concentrează asupra educației și
cercetării, dezvoltându-și punctele tari conduse de viziunea sa
și tradițiile caracteristice Universității din Ungaria de Vest și
predecesorul său, Academia din Selmecbánya.
Obiectivele principale ale Universității din Sopron sunt de a-și
spori capacitatea de cercetare și de a promova
internaționalizarea. Universitatea intenționează să ofere mai
multe programe de studii prin instruirea în limba engleză.
Pannon Wood and Furniture Cluster a fost înființat de 15
membri în 2001. Din septembrie 2012, activitățile de
management au fost efectuate de Effix-Marketing Ltd. PANFA a
devenit clusterul de inovare acreditat în 2013.
Ofera partenerilor o gamă completă de servicii în domeniul
marketingului. Firma are experiență în consilierea de
marketing, cercetarea pieței, comunicările de marketing
integrate, proiectarea grafică, organizarea de evenimente,
campanii de marketing tradiționale și online, filmele de PR și
reclamele. Are o vastă experiență în domeniul cercetării,
comunicării și organizării evenimentelor în domeniul forestier
și al industriei lemnului. Firma realizează broșuri la un standard
înalt pentru WWF, pădurile naționale, parcurile naționale și
întreprinderile din industria lemnului. Firma se ocupă de
managementul clusterului InnoDental Dental and Health
Tourism si Clusterul Pannon pentru lemn și mobilier
(denumirea sa scurtă este PANFA). Firma doreste sa-și extindă
relațiile cu mediul extern.

Horváth Ferenc

Fa-Feri Kft

Nagykanizsa

faferi.hu

Kósza László

Fa-Feri Kft

Nagykanizsa

faferi.hu

Győrvári László

Zalaerdő Kft

Zalaegerszeg http://www.zalaerdo.hu/

Varga Veronika

HOWA KFT

Sopron

Horváth Árpád

VITA FUTURA
Bútor és Furnérozó
Műhely Kft
Enterprise Europe
Network-ZMVA

Sopron

Vékásyné Gál
Zsuzsanna
Vékásy Ferenc József

Zalaegeszeg

http://www.howabutor.hu/

Piese de mobilier pentru magazine si hoteluri, elemente de
interior din lemn, accesorii pentru industria lemnului. Mobilier
pentru magazine: rafturi specializate pentru produse, standuri,
dulapuri etc.
Firma are experiență și o gamă largă de clienți pentru producția
de mobila. Principalele produse, servicii:
- producția și distribuția de mobilier interior pentru magazine și
hoteluri, elemente de design interior din lemn, mobilier tapițat,
structuri de mobilier și corpuri de mobilier;
- tăierea și distribuția materiei prime pentru industria lemnului
și a ambalajelor (plăci: plăci aglomerate din lemn, ciment, plăci
aglomerate laminate, plăci fibrolemnoase de densitate medie
(MDF), plăci aglomerate brute, OSB, placaj și cherestea);
- distribuția armăturilor industriale din lemn;
- furnizarea industrială a lemnului
Prelucrarea materiei prime din lemn; exploatare forestieră;
Vanzare lemn; Activitatea de export - în principal prin
intermediul exportatorului maghiar - către Europa de Vest
(Austria, Italia, Slovenia)
Căutam vânzători de materii prime din lemn, produse
semifinite la costuri favorabile
Se ocupa cu planificarea și fabricarea de mobilier de 20 de ani.
Firma detine mașini CNC moderne. Produsele fabricate sunt:
mobilier de baie, dulap, comoda, raft, echipamente pentru
birourile medicale

http://www.enterpriseeurope.hu; Organizatorul evenimentului de matching
www.zmva.hu/een

Bohár-Kaczor Lívia

Zala County
Foundation for
Enterprise
Promotion

Zalaegerszeg www.zmva.hu

Instituția gazda a Centrului Enterprise Europe Network din
regiunea Zala

