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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA SÉC MONG 

MUỐN HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
 

1.   Aircraft Industries, a.s.       

Website: www.let.cz    

Sản xuất máy bay L 410 UVP-E20 chuyên chở 19 hành khách 

Mong muốn tìm kiếm khách hàng, đại lý, các hãng hàng không tại thị trường Việt Nam 

  

2.   CZ Hermex, a.s. 

Website: www.czhermex.cz 

Chuyên kinh doanh, cung cấp dây chuyền lắp ráp để sản xuất đạn dược, bột, công 
nghệ bột và vật liệu nổ. 

Mong muốn gặp các công ty mua vật liệu quốc phòng và công nghệ; mỏ đá, các công ty 
khai thác mỏ 

  

3.     Czech Export Bank, a.s. 

Website: www.ceb.cz 

Ngân hàng nhà nước hỗ trợ các hoạt động và các dịch vụ xuất khẩu 

Quan tâm tới các giao dịch xuất khẩu của doanh nghiệp Séc 

 

4.     Explosia a.s. 

Website: www.explosia.cz  

Nghiên cứu và phát triển, sản xuất, thanh lý, chế biến, mua bán vật liệu nổ và đạn 
dược; công trình khai thác, nổ mìn và các hoạt động lửa, thử nghiệm, đo lường và phân 
tích. 

Tìm kiếm khách hàng có thể mua bột không khói, sản xuất đạn dược nhỏ, trung bình và 
lớn 

http://www.let.cz/
http://www.czhermex.cz/
http://www.ceb.cz/
http://www.explosia.cz/
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5.     Export Guarantee and Insurance Corporation 

Website: www.egap.cz 

Công ty bảo hiểm tín dụng chuyên ngành bảo hiểm xuất khẩu từ các hoạt động liên 
quan đến Cộng hòa Séc 

Tìm kiếm khách hàng, các ngân hàng, tổ chức tài chính hỗ trợ xuất khẩu và nhập khẩu 

 

6.     Global Home k.s. 

Website: www.globalhomegroup.com  

Thiết kế và kinh doanh đồ nội thất 

Tìm nhà cung cấp gỗ và các đối tác hợp tác sản xuất; muốn gặp nhà sản xuất gỗ hải 
sản 

  

7.     ICZ a.s. 

Website: www.i.cz  

Nhà cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống; dịch vụ phần 
mềm ứng dụng, bảo mật và cơ sở hạ tầng cho khu vực công cộng, y tế, quốc phòng, 
giao thông vận tải, tài chính, sản xuất, hậu cần, viễn thông và điện kỹ thuật 

Tìm kiếm khách hàng, đối tác liên doanh và sản xuất hợp tác; muốn gặp đại diện của 
các Bộ, cơ quan Bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải, Y tế - chịu trách nhiệm mua lại và 
đổi mới và phát triển công nghệ 

  

8.     Cluster of Furniture Manufacturers 

Website: www.furniturecluster.cz 

Cụm liên kết 33 công ty – sản xuất, thiết kế và tư vấn nội thất 

Tìm kiếm khách hàng, nhà phân phối hoặc các đại lý và các đối tác sản xuất hợp tác 

  

 

http://www.egap.cz/
http://www.globalhomegroup.com/
http://www.i.cz/
http://www.furniturecluster.cz/
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9.     LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. 

Website: www.lekarnici95.cz 

Phân phối thuốc và vật tư y tế (Novartis, Sandoz, Pfizer vv); mua bán dược phẩm 

Tìm kiếm khách hàng, nhà phân phối hoặc các đại lý và các đối tác sản xuất hợp tác 

  

10.   OIKOI ARCHITEKTI s.r.o. 

Website: www.oikoi.eu 

Kiến trúc, kỹ thuật cho các dự án phát triển, quy hoạch đô thị (khu công nghiệp), công 
ty thiết kế 

Tìm kiếm sản xuất - đối tác hợp tác, muốn gặp đại diện chính quyền tỉnh Quảng Trị, đại 
diện nhà máy thủy tinh 

  

11.   Omnipol, a.s. 

Website: www.omnipol.com 

Kinh doanh trong các sản phẩm quốc phòng và thiết bị, thiết bị hàng không vũ trụ, hệ 
thống điện tử; hàng hóa phi quân sự: các hệ thống và thiết bị bảo vệ dân sự (xe, mặt nạ 
bảo vệ, lều vv), chế biến thực phẩm, máy móc ngành công nghiệp dệt may, thiết bị sản 
xuất nước giải khát, thiết bị bảo vệ môi trường (nhà máy xử lý nước thải, trạm khí sinh 
học, máy điện gió) 

Tìm kiếm khách hàng, nhà phân phối hoặc các đại lý và các đối tác sản xuất hợp tác, 
đại diện Bộ quốc phòng 

  

12.   OPTAGLIO s.r.o. 

Website: www.optaglio.com 

Nhà sản xuất hàng đầu thế giới các sản phẩm ba chiều bảo mật cao và có tính năng 
quang học cho các tài liệu, ghi chú ngân hàng, chứng minh thư, hộ chiếu; sản xuất ba 
chiều lá nóng dán tem, nhãn tự dính ba chiều, microholograms pháp y, vv 

tìm kiếm khách hàng - tổ chức phát hành các tài liệu của chính phủ: hộ chiếu, ID quốc 
gia, tài liệu du lịch, thị thực, giấy bạc, tài liệu ủy thác, giấy chứng nhận và giấy phép 

 

http://www.lekarnici95.cz/
http://www.oikoi.eu/
http://www.omnipol.com/
http://www.optaglio.com/
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13.   Pama, spol. s r.o. 

Website: www.pamacorp.com 

Công ty cung cấp hệ thống truyền hình trả tiền và các thiết bị, hệ thống điện tử và thiết 
bị đặc biệt 

Tìm kiếm đối tác liên doanh, muốn gặp các nhà nhập khẩu thiết bị điện tử đặc biệt và 
công ty truyền hình trả tiền 

  

14.   SIGMA DIZ spol. s r.o. 

Website: www.sigma.cz 

Thiết kế và phân phối bơm công nghệ năng lượng học, quản lý nước, công nghiệp và 
nông nghiệp, trạm bơm 

Tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý, sản xuất - đối tác hợp tác; 
muốn gặp nhà sản xuất và nhà cung cấp bơm công nghệ năng lượng học, quản lý 
nước, công nghiệp và nông nghiệp 

  

15.   SIGMA GROUP a.s. 

Website: www.sigma.cz 

Phát triển, quy hoạch, sản xuất, lắp ráp và sửa chữa máy bơm và thiết bị bơm, đơn vị 
công nghệ hoàn chỉnh cho quản lý chất thải và các ngành công nghiệp khác 

tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc các đại lý; muốn gặp đại diện 
các nhà máy phát điện, sản xuất luyện kim, các công ty khai thác mỏ, các nhà máy xử 
lý nước thải 

16.   T-SOFT a.s. 

Website: www.tsoft.cz 

Hệ thống thông tin, hỗ trợ quyết định quản lý khủng hoảng, an ninh công nghệ thông 
tin, an ninh năng lượng, đào tạo và tập thể dục, quản lý rủi ro, mô hình hóa, y tế khẩn 
cấp và dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho các chính phủ, ngân hàng, bệnh viện vv 

Tìm kiếm khách hàng, nhà phân phối, đại lý, sản xuất - đối tác hợp tác; muốn gặp Bộ 
Nội vụ, Bộ quốc phòng, các nhà cung cấp dịch vụ mạng, nhà cung cấp dịch vụ cho 
Quân đội, chính phủ, hành chính công và dịch vụ khẩn cấp, quản lý rủi ro và các nhà 
cung cấp an ninh công nghệ thông tin 

http://www.pamacorp.com/
http://www.sigma.cz/
http://www.sigma.cz/
http://www.tsoft.cz/
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17.   Technology  Agency of the Czech Republic 

Website: www.tacr.cz 

Cơ quan nhà nước Séc cho đổi mới công nghệ hỗ trợ các dự án nghiên cứu ứng dụng 
và triển khai thực nghiệm và đổi mới 

muốn gặp SATI (Cơ quan Nhà nước về đổi mới công nghệ) của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; đại diện nghiên cứu của các viện, các công ty và các tổ chức hoạt động R & D 

  

18.   T MACHINERY a.s. 

Website: www.tmachinery.cz  

Sản xuất thiết bị khai thác mỏ như khai thác khoáng sản cho tổ hợp ngầm khai thác mỏ, 
máy nghiền than, chọc mặt băng truyền, máy xúc sân khấu 

Tìm kiếm khách hàng, nhà phân phối hoặc các đại lý, đối tác liên doanh và sản xuất - 
đối tác hợp tác; muốn gặp đại diện của TKV 

  

19.   VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

Website: www.vitkovicepower.cz 

Nhà sản xuất và nhà cung Website: các hệ thống điện, nhà máy xử lý nguyên liệu, thiết 
bị hóa học và hóa dầu, kết cấu thép 

Tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp, đối tác liên doanh và các đối tác sản xuất hợp tác; 
muốn gặp các nhà thầu EPC cho các dự án điện (than, khí, hạt nhân), các công ty kỹ 
thuật, các nhà cung cấp linh kiện cho các dự án điện, khai thác các nhà máy điện hiện 
có, đầu tư xây dựng các nhà máy điện mới 

  

Trần Đình Hiệp 

Vụ Thị trường châu Âu 
 

http://www.tacr.cz/
http://www.tmachinery.cz/
http://www.vitkovicepower.cz/

