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1 Europa Dvojka 
Ltd. Şti.

Trubín 147, 96623 Lovčica – 
Trubín

İş Danışmanlığı ve 
Avrupa Pazarına Giriş 

Yardımı

Yeni pazarlara ulaşmanıza ve işinizi Avrupa pazarlarında geliştirmenize yardımcı 
olmak için buradayız. Hizmetlerimiz, yalnızca şirketin yasal kuruluşununın yanı sıra, 
Slovakya'da yerel olarak uygulamalı asistanlık sağlamaktadır. Firma, çeşitli standart 

ve özel yapı çözümleri sunmaktadır. Anahtar ürünleri arasında, Avrupa Birliği'nde 
şirket kurulmasına ve işletmelerin yürütülmesine destek sağlamak vardır. Bu sayede, 

Avrupa ofislerinden ulaşılacak yeni partnerlerle satışlarınızı artırmak ve şirketinizi 
büyütmek hedeflenmektedir. Türkiye ve Slovakya arasında yeni fırsatlar ve çözümler 

geliştirmek için yeni köprüler kurmak gayretindeyiz.

www.innovaeuropa.com 
MSc. Ümit PEKÖZ 

MBA
upekoz@innovaeuropa.com +421915375477

2 T-Industry Ltd. 
Şti.

Hostaky 910/49, Myjava, 
90701, Trenciansky Kraj

Aydınlatma yönetim 
sistemleri, sokak 

aydınlatma kontrol 
sistemleri

Akıllı aydınlatma çözümleri (iç ve dış aydınlatma, sokak aydınlatması),
Telemetri çözümleri (endüstriyel ölçümler ve iletişim), Akıllı şehir - akıllı enerji 

platformu (akıllı şebeke teknolojileri)
www.tind.sk Juraj Tomlain duro@tind.sk +421907712955

3 McLLOYD´S Ltd. 
Şti.

Kamenárska 1365/9, 
Marcelová, 946 32 , Okres 
Komárno, Nitriansky kraj

Gıda sektörü

McLLOYD's Ltd. Şti., sadece organik ürünleri imal etmek ve dağıtmak üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Tüm ürünler glütensiz ve sertifikalı olmakla beraber herhangi bir   

allerjen içermez. Ayrıca ürünler, vejetaryen ve vegan tüketiciler için uygundur. 
Ekstrüzyonlu atıştırmalıkların ve patates cipsinin eklenmesine yönelik koruyucu 

maddeler içermeyen üretimine odaklanıyoruz.
Ana hedeflerimizden biri de, müşterilerimize, gıdaları yüksek, güvenebilecekleri ve 
gluten içermeyen bir ürün geliştirmektir. Bebeklerden yaşlılara, her yaş kategorisini 

memnun etmeye çalışıyoruz.

www.mclloyds.eu Ján Cibulka cibulkaj@cibi.sk +421 905 427 549 Zuzana Bodžárová zuzana.b@cibi.sk +421915716904

4 ELCOM Ltd. Şti., 
Prešov

Jesenná 2695/26
Nakit otomasyon 
cihazları ve IT 

çözümleri

ELCOM, bir elektronik alanında araştırma, geliştirme ve üretim şirketidir. Endüstri, 
sağlık, bankacılık ve reklamcılık alanlarında yüksek kaliteli kasa cihazları ve IT 

çözümleri sunmaktadır. Ayrıca, sözleşme imalat hizmetleri (CMS / EMS) sunmaktadır.
Ürünlerimizin ve çözümlerin yüksek kalitesinin teminatı, 50'den fazla ülkedeki, 
özellikle AB ülkeleri, Amerika ve Asya'daki müşterilerin yanı sıra Hong Kong ve 

Singapur gibi son derece rekabetçi bölgelerdeki müşterileri arasındaki popülaritesidir.
Bu, yetenekli profesyonellerden, taslakların eksiksiz hazırlanmasından, doğru 

üretimden ve en önemlisi müşterinin ihtiyaçlarına yönelik özenli yaklaşımdan oluşan 
geliştirme takımının çalışmalarının sonucudur. Geniş ve sağlam satış ve servis 

merkezleri sayesinde ürünler müşterilere kolaylıkla ulaştırılmaktadır. 
ELCOM'un önceliği kalite standartlarını korumaktır. Bu nedenle taslak, geliştirme ve 

üretime çok önem vermektedir. Elektronik bileşenler üretiminde en son teknoloji 
kullanılarak, ekolojik kurşunsuz üretim için en sıkı AB şartlarını karşılamaktadır. 

Büyük çaplı ve zorlu projeler için yüksek kapasiteli üretim tesisleri kullanılmaktadır. 
Üretimin kalitesi, otomotiv endüstrisinden gelen taleplerin de karşılanmasını 

sağlamaktadır.
Ürünler müşteriye ulaşmadan önce birden çok kontrolden geçmektedir. ISO 9001 

normunun gerektirdiği kriterleri karşılamamızın nedenlerinden biri de budur.

www.elcom.eu Anton Artim, Ing. anton.artim@elcom.eu +421 917 215 561

5 Miroslav 
Strachan

065 11  Nová Ľubovňa 722, 
Prešovský kraj

Tarım sektörü Sığır yetiştiriciliği WWW.strachan.sk Miroslav Strachan miroslav@strachan.sk +421905311372

6 MONER
Námestie SNP 525, 06544 

Plaveč
Çelik konstrüksiyonlar, 

mühendislik

Moner, bir müşteri taleplerine göre 1993 yılından beri ağır çelik konstrüksiyon ve 
döküm parçaları üretmektedir.

Şirket know-how ve deneyim üzerine kurulmuştur. MONER şirketi. s.r.o. ayrıca gerekli 
teknik donanıma sahiptir:

Tünel Makineleri
Çelik fabrikaları ve haddehaneler için makineler

Konveyörler
İnşaat makineleri

Ezme Tesisleri
Vinç Makineleri

Şase imalatı
Metalurjik teknik olanaklar
Enerji ve İnşaat Endüstrisi

MONER, üretiminin % 90'ından fazlasını Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa ve 
İsviçre'ye ihraç etmektedir. MONER, Slovak ve uluslararası pazar için istikrarlı bir 
ortak olarak öne çıkmaktadır. Firma, gri dökme demir ve demir dışı metallerden 
yapılan dökümler: pompalar, valfler ve endüstriyel armatürler, makineler gibi 

dökümhane kısmı üretiminde ve  otomotiv ve gemi inşa endüstrisi için inşaat, vinç 
ekipmanları, enerji endüstrisi, metalürji alanlarında uzmanlaşmıştır. Dökümleri PN, 

DIN ve EN standartlarına uygundur.

www.moner.sk Slavomir Nemergut moner@moner.sk 00 421 918462227

7 SARIO
Trnavská cesta 100, 

Bratislava
Kamu sektörü

Slovak Yatırım ve Ticaret Geliştirme Ajansı (SARIO), Slovak Cumhuriyeti Ekonomi 
Bakanlığı gözetiminde çalışan devlet tarafından ödenen bir kuruluştur. Ajansın görevi, 

küreselleşmiş dünya pazarında başarılı olmak ve yüksek performanslarla dönüşüm 
sağlamak için Slovak şirketlerini teşvik ederken doğrudan yabancı yatırım olanaklarını 

artırmaktır.

www.sario.sk Igor Uhlik igor.uhlik@sario.sk  00 421910828109 Dominika Zalubelová dominika.zaubelova@sario.sk 00 421 910 828 276

Slovak İş Dünyası Heyeti, İstanbul Türkiye


