
 

 

 

Forum Tehnic și Întâlnirea Oamenilor de Afaceri  

în organizarea Ambasadei Ungariei la București  

și a Asociaţia de Afacerilor Ungare în România  

 

Data: 15 octombrie 2015. 

Locul: Ambasada Ungariei la București (Str. Jean-Louis Calderon nr. 63-65, 

București). 

 

12:30 – 13:00 Înregistrarea participanților/Cafea  

13:00 – 13:10 Cuvânt de deschidere 

   E. S. Botond Zákonyi, Ambasadorul Ungariei la București  

13:10 – 13:30 „În loc de ciocan, aveți mai mult spor cu mașina de bătut 

cuie” 

Imre Kovács, Director Executiv, Fémiksz Kft. (Ózd, Ungaria) 

13:30 – 13:50  Optimal solutions for cutting and grinding tasks 

András Biró, sales account manager, GRANIT Csiszolszerszám 

Kft. (Discuri Abrazive GRANIT SRL) (Budapesta, Ungaria) 

13:50 – 14:10  Producător flexibil, de încredere  

Imre Gubacsi, Director Executiv și Mihály Duca, Director Vânzări 

Export, Omikron Kft. (Kecskemét, Ungaria) 

14:10 – 14:30 Weinberg construcții – Calea dezvoltării … 

János Velkey, Director Marketing și Vânzări, Weinberg ’93 Építő 

Kft. (Weinberg ’93 Construcții SRL.) (Sárospatak, Ungaria) 

14:30 – 14:50  Pauză de cafea 

14:50 – 16:00  Discuții One-to-One  

16:00 – 18:00 Întâlnirea oamenilor de afaceri  

Obs.: participarea la eveniment este gratuită, dar înregistrarea prealabilă este 

obligatorie! Vă rugăm confirmarea prezenței Dvs. până la data de 09 

octombrie 2015! (RSVP: E-mail: econoffice.buc@mfa.gov.hu, T.: 0040-21-231-

2128.) 

Pe întreaga durată a evenimentului stabilirea contactelor va fi facilitată de interpret 

de maghiară – română! 
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PREZENTAREA COMPANIILOR 

Fémiksz Kft. 

 A Fémiksz Kft. Înființat în 1994 în Ungaria. 

 Activitatea de bază a companiei este prelucrarea sârmelor de oțel cu 

conținut scăzut de carbon, producția și comercializarea de sârmă de oțel 

dură, semi-moale și moale, respectiv de cuie de diferite forme, cuie de 

sârmă. 

 Vânzările nete ale companiei pe anul 2014 au fost de aproximativ 2,8 milioane 

euro. Anul trecut firma a avut 45 de angajați. 

 Cod CAEN: 2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice. 

Granit Csiszolószerszám Kft. 

 GRANIT Csiszolószerszámgyártó Kft. este cel mai mare producător de 

scule abrazive de calitate din Ungaria, care își deservește clienții cu peste 50 

de ani de experiență profesională. 

 Cele mai importante produse ale companiei sunt sculele abrazive din 

ceramică și rășini sintetice aglomerate, pe bază de granule de corindon și 

carbură de siliciu, respectiv discuri abrazive și de debitare ranforsate cu 

fibră de sticlă. 

 Vânzările nete ale companiei pe anul 2014 au fost de aproximativ 7,7 milioane 

euro. La începutul lunii septembrie 2015 firma a avut 182 de angajați. 

 Cod CAEN: 2391 – Fabricarea de produse abrazive. 

Omikron Kft. 

 Patronii firmei au înființat OMIKRON Kft în 1990 în localitatea Hetényegyháza, 

aflată la 7 km de orașul Kecskemét.  

 Domeniul de activitate al companiei este producția de utilaje pentru 

cultivarea solului. În momentul de față sunt o companie de renume 

națională și internațională (Croația, Serbia, Slovacia, România). Cu utilajele 

lor, care sunt dezvoltări proprii, pot deservi cele mai diverse cereri între 

80 CP și 250 CP. 

 Vânzările nete ale companiei pe anul 2014 au depășit 1 milion de euro. La 

începutul lunii septembrie 2015 firma a avut 25 de angajați. 

 Cod CAEN: 2830 – Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări 

forestiere. 

Weinberg ’93 Építő Kft. 

 Weinberg '93 Kft. este o companie înființată în 1993, deținută în totalitate în 

proprietate privată. 

 Domeniul de activitate a companiei este construcția de hale comerciale și 

producția de structuri de oțel. Capacitatea de producție structuri de oțel: 

6-8 mii tone/an. 

 Vânzările nete ale companiei pe anul 2014 au depășit 17,8 milioane euro. La 

începutul lunii septembrie 2015 firma a avut 110 de angajați. 

 Cod CAEN: 4120 – Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 


