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1. Công ty Dịch vụ hàng không  
www.a ns.cz  

Cung cấp các dịch vụ hàng không; 
quản lý không lưu, tìm kiếm và cứu 
nạn, vận hành và bảo trì cơ sở hạ 
tầng, đào tạo chuyên ngành, kỹ 
thuật, ngoại ngữ… 

2. ALFABLON s.r.o 
www.alfablon.eu  

Thiết kế điện nguyên tử, năng 
lượng và công nghiệp hóa dầu bao 
gồm giám sát, phân tích cơ cấu, 
quản lý rác thải bao gồm xử lý rác 
thải nguyên tử… 

3. BREMATECH a.s. 
www.brematech.cz  

Chế biến rau quả, xây dựng và lắp 
đặt kho lưu trữ, và kho lạnh ULO 
và CA ; xây dựng và chuyển giao 
công nghệ ướp lạnh, nhà máy thủy 
điện nhỏ từ 2-100kW; các dự án 
nông nghiệp, dây chuyển sản xuất 
nguồn năng lượng nhỏ cho nông 
nghiệp và xử lý rác thải nông 
nghiêp; hệ thống làm lạnh cho các 
cửa hàng và siêu thị 

4. Trung tâm nghiên cứu giao 
thông (CDV) 
www.cdv.cz  

Thuộc Bộ giao thông Séc chuyên tư 
vấn, hỗ trợ phát triển giao thông 
và dịch vụ tài chính cho hệ thống 
giao thông, quản lý giao thông 

thành phố, tối ưu hóa phương tiện 
giao thông công cộng, đánh giá ảnh 
hưởng đến môi trường, hệ thống 
thu phí cầu đường, bảo dưỡng hệ 
thống đường cao tốc, đường thành 
thị và nông thôn, hệ thống điều 
khiển giao thông, hỗ trợ giáo dục 
văn hóa và an toàn giao thông 

5. Czech Export Bank 
www.ceb.cz  

Cung cấp tín dụng cho nhà nhập 
khẩu trên toàn thế giới, tài chính 
trước xuất khẩu, đảm bảo, thư tín 
dụng và các dịch vụ khác liên quan 
đến thương mại quốc tế 

6. EGAP - Export Guarantee and 
Insurance Corp. 
www.egap.cz  

Cung cấp bảo hiểm tín dụng với sự 
hỗ trợ của chính phủ Séc cho nhà 
xuất khẩu, nhà đầu tư và ngân 
hàng. 

7. FERRIT s.r.o. 
www.ferrit.cz   

Khai thác mỏ và hệ thống máy 
móc, công cụ cho khai thác, hệ 
thống kéo, giao thông, dẫn đường 
phục vụ khai thác mỏ. 

8. Flash Steel Power, a.s. 
www.flashsteel.cz  
Cung cấp máy móc công nghệ và 
phụ tùng cho công nghiệp năng 
lượng, sản phẩm hoặc phụ tùng kỹ 

thuật cho công nghiệp năng lượng. 
cung cấp hóa chất và phụ gia cho 
ngành công nghiệp hóa chất, ống 
thép, đường ống và sản phẩm 
thép. Bán buôn  vật liệu thép, 
nghiên cứu phát triển vật liệu chế 
tạo. 

9. Kinstellar, s.r.o.,  
www.kinstellar.com  

Tư vấn luật và thuế; luật thương 
mại bao gồm mua bán sát nhập, tài 
chính (đặc biệt cho xuất nhập 
khẩu, dự án và năng lượng), cơ sở 
hạ tầng và khai thác, bất động sản, 
đầu tư trực tiếp nước ngoài 

10. DSP Přerov Ltd. 
kolar@ppf.cz 

Khai thác khoáng sản, xây dựng và 
sản xuất máy nghiền, màng rung, 
đường dẫn, lọc nước, máy đãi, 
toàn bộ hoặc một phần linh kiện 
cho công đoạn khai thác khoáng 
sản thô, đá, hệ thống cố định, bán 
di động và di động 
 
11. METROSTAV a.s. 
www.metrostav.cz  

Công ty xây dựng cung cấp và quản 
lý những dự án xây dựng nhà, công 
trình công cộng, đường xá, bệnh 
viện, cầu, hầm, hệ thống rác thải, 
nước và đường ống nước… 

 
 

12. Mosled s.r.o. 
www.mosled.cz  

Công nghiệp luyện kim, cung cấp 
sản phẩm luyện kim, sắt, thép, 
nhôm; 

13. PPF Group 
www.ppf.eu 

Dịch vụ tài chính, đầu tư trong các 
ngành nghề: ngân hàng, bảo hiểm, 
bất động sản, năng lượng, khai 
thác kim loại, nông nghiệp và 
thương mại 
 
14. ŠKODA JS a.s. 
www.skoda-js.cz  

Sản xuất thiết bị và dịch vụ cho 
nghiên cứu và nhà máy điện 
nguyên tử loại VVER, BWR, và 
PWR.sản xuất hóa chất, hóa dầu và 
dụng cụ lọc dầu cung cấp sản phẩm 
công nghiệp nặng, tàu chở dầu 

15. T-CZ, a.s. 
www.tcz.cz  

Hệ thống ra đa và liên lạc ra đa sân 
bay, ra đa dò tìm và phát hiện cho 
quân đội, không quân và dân sự 

16. Cục Công nghệ - CH Séc 
www.tacr.cz  

Công nghệ khoa học áp dụng cho 
đời sống, nghiên cứu, phát triển và 
sáng tạo.  
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