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at
raKousKo / austria

•	braun maschinenfabrik gmbh, Vöcklabruck
•	compensa handel g.m.b.h, Wien
•	efd induction gmbh, Wien
•	e-m-m-a gmbh, Hennersdorf
•	engel austria gmbh, Schwertberg
•	erema engineering recycling maschinen und anlagen 

ges.m.b.h., Ansfelden
•	ggb austria gmbh, Wien
•	graessner gmbh, Wien
•	e. hartner & co gmbh, Wien
•	hasco austria gmbh, Guntramsdorf
•	 igm robotersysteme ag, Wiener Neudorf
•	 iWz industriebedarf gmbh, Wien
•	Keba ag, Linz
•	Kwapil & co. gmbh, Wien
•	 luger gmbh, Purkersdorf
•	mark metallwarenfabrik gmbh, Spital am Phyrn
•	meusburger georg gmbh & co. Kg, Wolfurt
•	pfeiffer vacuum austria gmbh, Wien
•	piovan central europe gmbh, Brunn am Gebirge
•	rakouské velvyslanectví - obchodní oddělení, Praha 1
•	saacKe g.m.b.h., Wien
•	tirotool Werkzeugsysteme gmbh, Innsbruck
•	untha shredding technology gmbh, Kuchl
•	Watt drive antriebstechnik gmbh, Markt Piesting
•	Wfl millturn technologies gmbh & co. Kg, Linz
•	zoller austria gmbh, Ried im Innkreis

be
belgie / belgium

•	emea power transmission distributors association (eptda), 
Brussels

•	gates europe bvba, Erembodegem
•	 industeel arcelormittal, Marchienne-au-Pont
•	Keyence international (belgium) nv/sa, Mechelen
•	osg belgium sa slovakia organizačná zložka, Wavre
•	thermo-clean group, Heusden Zolder

by
bĚlorusKo / belarus

•	byelorussian steel WorKs / bĚlorusKÝ metalurgicKÝ 
závod, Zhlobin

ci
pobŘeŽÍ slonoviny / ivory coast

•	cooprovaya, Abidjan

cn
ČÍnsKá lidová republiKa
people‘s republic of china

•	cintec heavy equipment co., ltd, Guiyang, Guizhou
•	cmec international exhibition co. ltd., Beijing
•	dalian a-power precision machinery co., ltd., Dalian
•	dalian daduan forging co., ltd, Dalian
•	dalian hya international co., ltd, Dalian
•	dalian yongda metal products co., ltd., Dalian
•	guiyang talent friction material co., ltd., Guiyang, Guizhou
•	guizhou aerospace industry co., ltd, Xiaohe District. Guiyang
•	guizhou aerospace Kaihong science & technology co., ltd, 

Zunyi, Guizhou Province
•	guizhou aerospace Wujiang electro-mechanical equipment co., 

ltd, Zunyi, Guizhou
•	guizhou green environmental protection equipment engineering 

co., ltd, Guiyang, Guizhou
•	gui zhou henfux leader grinding machinery co., ltd., Dan 

Zhai County, Guizhou
•	guizhou honglin machinery co., ltd, Guiyang
•	guizhou tongsheng pump mfg.co., ltd, Guizhou Province
•	guizhou tongxing trading co.,ltd., Guiyang city Guizhou Province
•	changzhou changjiang Welding materials co., ltd., Zhonglou 

Changzhou
•	china council for the promotion of international trade 

machinery sub council, Beijing
•	china commerce international exhibition, Beijing
•	 Jiangsu Qz machinery manufacturing co., ltd, Huai‘an
•	 Jiangsu sunrise WaterJet thechnology co., ltd, Huai‘an, 

Jiangsu
•	 Jiangsu yangli group co., ltd., Yangzhou, Jiangsu
•	 Jiangyin xinlian Welding eQuipment co., ltd.,  

Qiaoqi Chenjiagu Xiake Town, Jiangyin
•	 Jinan tmmt stone co. ltd, Jinan, Shandong
•	Kent precision co., ltd, Wuxi city, Jiangsu province
•	yingKou longren heavy industries co., ltd, Yingkou, Liaoning 

Province
•	maanshan middle asia machine tools manufacture co., ltd, 

Maanshan
•	shenyang c&a machinery i/e co., ltd, Shenyang
•	nanJing Jsc trading company limited, Jianye District, Nanjing
•	ningbo shengda sunshine pneumatic machinery co., ltd., Ningbo
•	ningbo sono manufacturing co., ltd., Fenghua, Ningbo City
•	danai pumps co., ltd, Dalian
•	yingKou sanxing roll forming machine co., ltd, Liaoning
•	dalian sun seals limited, Dalian, Liaoning
•	shanghai bearing corp, Shanghai
•	shanghai sanyu industry co., ltd., Shanghai
•	suzhou Jingcheng technology co., ltd., Suzhou
•	suzhou xinneng precise machinery co., ltd., Wujiang City, Jiangsu
•	suzhou zhongsu reprocessing machinery co., ltd.,  

Hanguo Industrial District, Fenghuang Town
•	taixing chenguang high-tech development co., ltd., Taixing
•	tongli slewing ring co. ltd, Maanshan
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•	Wuxi general crane and carrier co., ltd., Binhu District,  
Wuxi City

•	xincheng unite heavy industry (dalian) co., ltd, ChangXing 
Island, Dalian

cz
ČesKá republiKa / czech republic

•	1.plastcompany, spol. s r.o., Brno
•	100% rework s.r.o., Brno
•	3e praha engineering a.s., Praha 7
•	3m Česko, spol. s r.o., Praha 4
•	4isp s.r.o., Úvaly
•	4teK europe s.r.o., Tábor
•	a components s.r.o., Brno
•	a.p.s. s.r.o., Mořkov
•	abb s.r.o., Praha 4
•	abbas, a.s., Brno
•	able electric, spol. s r. o., Liberec 8
•	acerostar s.r.o., Praha 6
•	aceso praha, s.r.o., Praha 6
•	adash spol. s r.o., Ostrava
•	adast engineering, s.r.o, Adamov
•	adate, s.r.o., Brno
•	aditeg s.r.o., Vrbovec
•	adoz, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
•	advantage-fl.cz s.r.o., Praha 1
•	aeK svařovací technika s.r.o., Třebíč
•	agie charmilles, s.r.o., Brno
•	air liquide cz, s.r.o., Praha 5
•	air liquide Welding cz, s.r.o., Praha 9
•	aK-technik, Praha
•	alba precision, spol. s r.o., Brno - Tuřany
•	alcomex spring Works, s.r.o., Moravany u Brna
•	alema a.s., Lanškroun
•	alexander binzel - svářecí technika spol. s r.o., Hořice
•	alfa in a.s., Okříšky
•	alfatech stolany, s.r.o., Heřmanův Městec
•	alpen-maykestag s.r.o., Hradec Králové
•	alta, a.s., Brno
•	altia Jihlava s.r.o., Jihlava
•	alwaid s.r.o., Milonice
•	a.m. spol. s r.o., Liberec
•	amada miyachi europe, Černošice - Praha západ
•	amm otáhal s.r.o., Kobylí
•	ampo s.r.o., Žďár nad Sázavou
•	anaJ czech, s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí
•	anamet s.r.o., Praha 5 - Smíchov
•	anocote limited, czech republic branch, organizační složka, 

Hradec Králové
•	apex dynamics czech s.r.o., Otrokovice
•	applastic s.r.o., Třinec
•	aQuacomp hard s.r.o., Ledeč nad Sázavou

•	aramis technologies s.r.o., Havlíčkův Brod
•	arango - tomáš svitek, Praha 5
•	arburg spol. s r.o., Brno
•	arcelormittal commercial long czech s.r.o., Ostrava - Kunčice
•	arcelormittal distribution czech republic, s.r.o., Praha 1
•	arcelormittal distribution solutions czech republic, s.r.o., Ostrava 

- Kunčice
•	arcelormittal engineering products ostrava s.r.o.,   

Ostrava - Kunčice
•	arcelormittal fce cz s.r.o., Praha 1
•	arcelormittal ostrava a.s., Ostrava - Kunčice
•	arcelormittal tubular products Karviná a.s., Karviná
•	arcelormittal tubular products ostrava a.s.,  

Ostrava - Kunčice
•	arcimpex s.r.o., Sviadnov
•	arcus engineering, spol. s r.o., Brno
•	arena comet scs Česká republika s.r.o., Slaný
•	argo-hytos s.r.o., Vrchlabí
•	arc-h a.s., Plzeň
•	arc-heating s.r.o, Plzeň
•	asociace českých a slovenských zinkoven,  

Ostrava - Moravská Ostrava
•	astro Kovo plzeŇ, s.r.o., Třemošná u Plzně
•	at oil s.r.o., Jihlava
•	atas elektromotory náchod a.s., Náchod
•	ateQ, organizační složka, Brno
•	atomo proJeKt s.r.o., Praha 7
•	auratech cz s.r.o., Jičín
•	autocont control systems spol. s r.o., Ostrava 2
•	automa - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.,  

Děčín IX - Bynov
•	av engineering, a.s., Zlín
•	aWac, spol. s r.o., Praha 4
•	aweld spol. s r.o., Rokycany
•	aWeld welding and abrasives, Frýdek-Místek
•	axa cnc stroJe, s.r.o., Hořovice
•	axiom tech s.r.o.; edge alliance, Zlín
•	a-z eleKtro, Praha 6
•	azK - ing. zbyněk Kaisler, Uherský Brod
•	azurr - technology, s.r.o., Dolní Bečva
•	bas rudice spol. s r.o., Jedovnice
•	beeWatec s.r.o., Boskovice
•	belmet s.r.o., Lelekovice
•	bevel, s.r.o., Brno
•	bibus s.r.o., Brno
•	biesterfeld silcom, s.r.o., Praha 4
•	biochem clintech s.r.o., Brno
•	blaser swisslube cz, s.r.o., Troubsko
•	blatenské strojírny blatná s.r.o., Blatná
•	blum-novotest s.r.o., Kroměříž
•	bmc - tech s.r.o., Brno
•	boco pardubice machines, s.r.o., Pardubice
•	boKi robotizovanÉ systÉmy spol. s r.o., Dobrovíz
•	boki-tz, tomáš Kara-ivanský, Milevsko
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•	bÖllhoff, s.r.o., Hostivice
•	bomar, spol. s r.o., Brno
•	bottling printing s.r.o., Rýmařov
•	první hanácká boW, spol. s r.o., Olomouc
•	briKlis, spol. s r.o., Malšice
•	brousicí stroje Kučera s.r.o., Dolní Roveň
•	bruKo technologie s.r.o., Praha 6
•	bufab cz s.r.o., Brno - Tuřany
•	cadservis, s.r.o., Opava
•	canmet s.r.o., Brno
•	carl zeiss spol. s r.o., Praha 5
•	cecho - bohumil cempÍreK s.r.o., Žďár nad Sázavou
•	centralplast s.r.o., Přepychy
•	centrum pro povrchové úpravy, Jaroměř
•	ceramtec czech republic, s.r.o., Šumperk
•	cipres filtr brno s.r.o., Brno
•	civest praha s.r.o., Praha 9 - Běchovice
•	classic oil s.r.o., Kladno
•	cleversoft, Praha 10
•	cloos praha, spol. s r.o., Jesenice u Prahy
•	cnc invest, s.r.o., Praha 10
•	cnc-inaxes s.r.o., Dobruška
•	 ing. zdeněk Švéda - color set, Dvakačovice
•	comau czech s.r.o., Ostrava
•	comprex cz, s.r.o., Velké Meziříčí
•	comtes fht a.s., Dobřany
•	consenta, spol. s r.o., Praha 1
•	contra praha, s.r.o., Praha 4
•	corrotech s.r.o., Tišnov
•	cs pro-tec praha s.r.o., Praha 1
•	cummins czech republic s.r.o., Čestlice
•	cyberbond cs s.r.o, cyberbond group, Liberec - Ostašov XX
•	cyklopack, s.r.o., Vendryně
•	cyKlos, výrobní družstvo choltice, Choltice
•	cz.tech Čelákovice, a.s., Čelákovice
•	agentura pro podporu podnikání a investic czechinvest, Praha 2
•	Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade, Praha 28
•	Česká exportní banka, a.s., Praha 1
•	Česká spořitelna, a.s., Praha 4
•	Česká svářečská společnost anb, Praha 6
•	Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha 4
•	ČesKoslovensKá obchodnÍ banKa, a. s., Praha 5
•	Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Praha 7
•	ČKd blansKo-os, a.s., Brno
•	datapartner s.r.o., České Budějovice
•	datel ledeč s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	dayton progress s.r.o., Benátky nad Jizerou
•	delcam Česká republika, Brno
•	denios s.r.o., Strakonice
•	deom s.r.o., Praha
•	deutsche leasing Čr, spol. s r.o., Praha 4
•	dieffenbacher - cz, hydraulické lisy, s.r.o., Brno
•	s.o.s. difaK s.r.o., Praha 3 - Žižkov
•	dill s.r.o., Ostrava

•	dimont hdx s.r.o., Ostrava
•	dioss nÝŘany a.s., Nýřany
•	dK machinery a.s., Ždírec
•	dme czech republic s.r.o., Vsetín
•	dmg mori seiKi czech s.r.o., Brno
•	dolphin consulting s.r.o., Praha 9
•	drÄger cz, s.r.o., Praha 4
•	dragon Jh s.r.o., Jindřichův Hradec
•	driga s.r.o., Praha 5 - Zbraslav
•	dtihK / ČnopK, Praha
•	dts-praha a.s., Praha 6
•	dukane ias, s.r.o., Statenice-Černý Vůl
•	dürr systems czech republic a.s., Ledeč nad Sázavou
•	ebK eret bernard, s.r.o., Plzeň 23
•	ecKold & vavrouch, spol. s r.o., Brno
•	ecosond, s.r.o., Praha 5
•	edm trade s.r.o., Praha 8
•	eichler company s.r.o., Žďár nad Sázavou
•	eKo - ŠimKo s.r.o., Náchod
•	eKol s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	elasteflex lysice s.r.o., Lysice
•	elcom, a.s., Praha 4
•	elektrika.cz spol. s r.o., Šlapanice u Brna
•	elektro sochor spol. s r.o. - Šmeral group, Brno
•	elektroprůmysl.cz - bc. Jaroslav bubeníček, Brno
•	elesa+ganter cz s.r.o., Praha
•	emp s.r.o., Slavkov u Brna
•	emuge - franKen servisní centrum, s.r.o., Brno
•	enetex technology, s.r.o., Olomouc
•	ensinger s.r.o., Dobřany
•	envicomp s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	enviform a.s., Třinec
•	envirotech systems, s.r.o., Želetice
•	eos Ksi Česká republika, s.r.o., Praha 4 - Braník
•	eplan software & services, Liberec
•	eprin - ve sluŽbách identifiKace, Brno
•	eQuicom s.r.o., Brno
•	ercesa s.r.o., Praha 10
•	eri-trade, s.r.o., Syrovín
•	essentra components s.r.o., Brno
•	euroimpex cz s.r.o., Klecánky (Praha-východ)
•	european industrial supply company s.r.o., Most
•	everstar s.r.o., Šumperk
•	evropsko-ruská banka, a.s., Praha
•	eWm hightec Welding sales s.r.o., Benešov
•	exactcut s.r.o., Brno
•	 fanuc czech s.r.o., Praha 8 - Libeň
•	 fcc průmyslové systémy s. r. o., Praha 8
•	 fcc public s.r.o., Praha 8
•	 ferdinand gross czech, s.r.o., Praha 4 - Podolí
•	 ferier, s.r.o., Ostrava - Poruba
•	 ferrum, s.r.o., Moravské Budějovice
•	 festo, s.r.o., Praha 4
•	 filtrační technika s.r.o., Praha 6
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•	 finetec systems, s.r.o., Praha 3
•	 fK system - povrchové úpravy, s.r.o., Modřice
•	 f.m.t. group s.r.o., Sedliště
•	 format spol. s r.o., Křenovice
•	 formetal, s.r.o., Měšice
•	 fornaxa - tĚsnĚnÍ, spol. s r.o., Příbram VII
•	 fortell, s.r.o., Lanškroun - Žichlínské Předměstí
•	 forte-Wespa-roKycany s.r.o., Plzeň - Doudlevce
•	 francouzsKo-ČesKá obchodnÍ Komora, Praha 8
•	 fronius Česká republika s.r.o., Praha 10
•	 fuchs oil corporation (cz), spol. s r.o., Strančice
•	 fyzikální ústav av Čr (hilase & eli beamlines), Praha 8
•	galateK a.s., Ledeč nad Sázavou
•	galiKa ag, obchodní zastoupení, Praha 4
•	gama ocel, spol. s r.o., Ratíškovice
•	ganes, s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	gapa mb, s.r.o., Mladá Boleslav
•	gds technology s.r.o., Valašské Meziříčí
•	ge money bank, a.s., Praha 4
•	gea heat exchangers a.s., Liberec 25
•	gefco ČesKá republiKa s.r.o., Praha 8
•	gema europe s.r.o., Praha 4
•	gimatic czech republic s.r.o., Přezletice
•	glentor s.r.o., Praha 10
•	gms velkoobchod, s.r.o., Lanškroun
•	goro, spol. s r.o., Praha 9
•	gotech s.r.o., Brno
•	grantex s.r.o., Praha 1
•	gÜdel a.s., Brno
•	gÜhring s.r.o., Líně - Sulkov
•	gumex, spol. s r.o., Strážnice
•	h.a. Kovochem spol. s r.o., Mníšek pod Brdy
•	haberkorn ulmer s.r.o., Mokré Lazce
•	habra s.r.o., Chrudim
•	hahn automation, s.r.o., Úvaly
•	haJdo, spol. s r.o., Litovel
•	hala-welding.cz s.r.o., Ústí nad Labem
•	hans oetiker, spol. s r.o., Nová Bystřice
•	hansa flex spol. s r.o., Praha 10
•	hanyKo praha s.r.o., Praha 5
•	harting s.r.o., Praha 6
•	hauKe s.r.o., Břeclav
•	haWe systems s.r.o., Olomouc
•	hbp měřicí technika s.r.o., Praha
•	heidenhain s.r.o., Praha 10
•	heltos, a.s., Slavonice
•	hennlich s.r.o., Litoměřice
•	o.z. cema-tech, hennlich s.r.o., Žďár nad Sázavou
•	o.z. hennlich tĚsnĚnÍ, hennlich s.r.o., Litoměřice
•	o.z. lin-tech, hennlich s.r.o., Litoměřice
•	 středisko pruŽiny, hennlich s.r.o., Litoměřice
•	herrmann ultrazvuk s.r.o., Brno
•	hestego a.s., Vyškov
•	hexagon metrology s.r.o., Praha 9
•	hiWin s.r.o., Brno - Tuřany

•	hK engineering s.r.o., Chrudim II.
•	hoffmann Qualitätswerkzeuge cz s.r.o., Ejpovice
•	hofi engineering, s.r.o., Klimkovice
•	hommel cs s.r.o., Teplice
•	hotset Čr s.r.o., Plzeň
•	houfeK a.s., Golčův Jeníkov
•	hQh system spol. s r.o., Praha 3
•	hsi com s.r.o., Plzeň
•	hst technologic s.r.o., Vrchlabí
•	huKos s.r.o., Ostrava
•	hüttenes-albertus cz s.r.o., Děčín 32 - Boletice nad Labem
•	hydraulics s.r.o., Sehradice
•	hydrocom, spol. s r.o., Brno
•	hydroma, spol. s r.o., Uherský Brod
•	chambrelan s.r.o., Praha 8
•	charvát group s.r.o., Zbraslavice
•	chemo-phos cz, s.r.o., Praha 5 - Zličín
•	chiaravalli cz a.s., Velké Meziříčí
•	 ibs scherer gmbh, Náchod
•	 ideal-trade service, spol. s r.o., Brno
•	 igitur, spol. s r.o., Chraberce
•	 i.K.v., s.r.o., Lelekovice
•	 imeco th s.r.o., Modřice
•	 imi international - norgren, Humpolec
•	 imtos, spol. s r.o., Brno
•	 infocube s.r.o., Brno
•	 inmach s.r.o., Rokycany
•	 integrovaná střední škola automobilní, brno, Křižíkova 15, Brno
•	 intech, s.r.o., Ústí nad Orlicí
•	 interroll cz, s.r.o., Břeclav
•	 intos, spol. s r.o., Hořovice
•	 iscar Čr s.r.o., Plzeň
•	 italinox s.r.o., Říčany - Jažlovice
•	 italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora, Praha 1
•	 itax precision s.r.o., Praha 9
•	 itW pronovia, s.r.o., Velká Bíteš
•	 Jaga, spol. s r.o., Praha 8 - Bohnice
•	 Jan svoboda s.r.o., Brno
•	 Jap trading, s.r.o., Bystřice
•	 Jc - metal s.r.o., Vsetín
•	 JelÍneK-trading spol. s r.o., Zlín
•	 Jihomoravský kraj, Brno
•	 JirKa a spol., s.r.o., Horní Radechová
•	 J.K.r. spol. s r.o., Příbram
•	 John guest czech s.r.o., České Budějovice
•	Kalina industries s.r.o., Zlín - Lužkovice
•	Kaltenbach, s.r.o., Rajhrad
•	Karas pily s.r.o., Mýto
•	Kardex s.r.o., Praha 1
•	KÄrcher spol. s r.o., Modletice
•	Karla spol. s r.o., Bruntál
•	Kartáčovna Koloveč, Koloveč
•	Kasys s.r.o., Plzeň
•	Kavon cz s.r.o., Pardubice
•	Kemper spol. s r.o., Poříčí nad Sázavou
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•	Keramost, a.s., Most
•	Keramtech s.r.o., Žacléř
•	Kin mt group s.r.o. - Kinex, Praha 9 - Běchovice
•	Kinex cz s.r.o., Praha 9
•	K&l profily s.r.o., Ústí nad Labem
•	KladKostroJe s.r.o., Rakovník II
•	Kment, s.r.o., Žďár nad Sázavou
•	Knomi spol. s ručením omezeným, Praha 4 - Háje
•	Knp, s.r.o. - Kern tool technology, Praha 9 - Kbely
•	Komerční banka, a.s., Praha 1
•	Kontura tools s.r.o., Zlín - Štípa
•	Kopta, s.r.o., Hradec Králové
•	Korbel - ložiska, s.r.o., Kroměříž
•	Kovintrade praha spol. s r.o., Praha 5
•	KovofiniŠ, s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	Kovolak s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	Kovosvit mas, a.s., Sezimovo Ústí
•	Kraintek czech, s.r.o., Hradec Králové
•	KrálovopolsKá slÉvárna, s.r.o., Brno
•	 ing. zdeněk Krátký, Zlín
•	Ktr cr, spol. s r.o., Jevíčko
•	KubouŠeK s.r.o., České Budějovice
•	Kühne + nagel, spol. s r.o., Praha 4
•	KuKa roboter cee gmbh, organizační složka, Praha 9
•	KuliČKovÉ Šrouby KuŘim, a.s., Kuřim
•	 labara s.r.o., Velká Bíteš
•	 labimex cz s.r.o., Praha 4
•	 labtech s.r.o., Brno
•	 lac s.r.o., Rajhrad
•	 laempe+panáčková s.r.o., Praha 7
•	 lapp Kabel s.r.o., Otrokovice
•	 larm a.s., Netolice
•	roman ledvoň, Frýdlant nad Ostravicí
•	 lepíky s.r.o., Praha 9
•	 ligum spol. s r.o., Jablonec nad Nisou
•	 lichna trade cz, s.r.o., Sviadnov
•	 limat v.o.s., Praha 3
•	 lintech, spol. s r.o., Domažlice
•	 liss, akciová společnost, Rožnov pod Radhoštěm
•	 loid spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí
•	 ing. Jiří lonský - lontech, Býšť
•	 lorch schweißtechnik gmbh, Liberec
•	 lubstar, a.s., Zlosyň
•	 lubtec s.r.o., Libice nad Cidlinou
•	m - moos, spol. s r.o., Lipník nad Bečvou
•	m & v, spol. s r.o., Vsetín
•	mag centrum s.r.o., Kutná Hora
•	magma giessereitechnologie gmbh, organizační složka, 

Pardubice
•	mahr, spol. s r.o., Proboštov
•	mapro spol. s r.o., Olomouc - Bystrovany
•	maqfort s.r.o., Praha
•	mareK industrial a.s., Brno
•	marKsys s.r.o., Domažlice

•	marposs s.r.o., Praha 9
•	martis-pérovna s.r.o., Praha 6
•	mastercam, Praha 9 - Kbely
•	masterflex Česko s.r.o., Planá
•	matis s.r.o., Brno
•	matrix a.s., Rychnov nad Kněžnou
•	yamazaki mazak central europe s.r.o., Říčany - Jažlovice
•	m&b calibr, spol. s r.o., Ivančice
•	mbtech bohemia s.r.o., Plzeň
•	mcae systems, s.r.o., Kuřim
•	mde-diago s.r.o., Brno
•	mdl s.r.o., Libina
•	mecas esi s.r.o., Plzeň
•	medicom, a.s. praha, Praha 10
•	megaflex s.r.o., Praha 3
•	megatron, s.r.o., Praha 10
•	meKr‘s, s.r.o., Praha 2
•	mepac cz, s.r.o., Třinec
•	mercut s.r.o., Kudlovice
•	mesing, Brno
•	messer eutectic castolin spol. s r.o., Praha 8
•	messer technogas s.r.o., Praha 4
•	metalpres s.r.o., Zastávka u Brna
•	metrology s.r.o., Brno
•	metrotest s.r.o., Kladno
•	metrum s.r.o., Přerov
•	meva a.s., Roudnice nad Labem
•	mgm, spol. s r.o., Tábor
•	mhi servis s.r.o., Brno
•	micro-epsilon czech republic, spol. s r.o., Bechyně
•	migatronic cz a.s., Teplice
•	miKro, spol. s r.o., Praha 4
•	miKron moravia, s.r.o., Měřín
•	miKronex s.r.o., Praha 4
•	ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha 2
•	ministerstvo průmyslu a obchodu Čr, Praha 1
•	misan s.r.o., Lysá nad Labem
•	mistra s.r.o., Zbraslav
•	mitsubishi electric europe b.v., Praha 5
•	mitutoyo Česko s.r.o., Teplice
•	mm publishing, s.r.o., Praha 10
•	msv metal studénka, a.s., Studénka
•	murtfeldt plasty s.r.o., Měšice
•	mut automotive, s.r.o., Praha 1, Nové Město
•	mut tubes, s.r.o., Praha
•	narex Ždánice, spol. s r.o., Ždánice
•	národní strojírenský klastr, z.s., Ostrava - Vítkovice
•	národní technické muzeum, Praha 7
•	national instruments (czech republic), s.r.o., Praha 8
•	nesKan, s.r.o., Mariánské Lázně
•	neWtech s.r.o., Praha 6
•	nexnet, a.s., Kroměříž
•	nilfisk advance s.r.o., Praha 9 - Horní Počernice
•	nms cz s.r.o., Praha 9
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•	nord - poháněcí technika, s.r.o., Praha 10 - Uhříněves
•	o. c. tech s.r.o., Brno
•	ohnÚt spalovací technika s.r.o., Zlín
•	oK strojservis s.r.o., Humpolec
•	olympus czech group, s.r.o., člen koncernu, Praha 6
•	omnitech spol. s r.o., Tetčice
•	ondráŠeK inK-Jet system spol. s r.o., Frýdek-Místek
•	oteco cz, spol. s r.o., Bučovice
•	palstat s.r.o., Vrchlabí
•	parabel s.r.o., Lukov
•	pbt rožnov p.r., s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
•	pegas - gonda s.r.o., Slavkov u Brna
•	penta trading, spol. s r.o., Říčany u Prahy
•	perlon s.r.o., Ostrava - Přívoz
•	peška & brtna computer service spol. s r.o. - Kovoprog, Tábor
•	pewag s.r.o., Vamberk
•	pierce control automation, spol. s r.o.,  

Ostrava - Vítkovice
•	pikron s.r.o., Ústí nad Labem
•	pilana mct, spol. s r.o., Hulín
•	pilous - pásové pily, spol. s r.o., Brno
•	pKit praha, s.r.o., Světice u Říčan
•	plastics machines, s.r.o., Praha 1
•	plymovent, Rumburk
•	pneumax automation s.r.o., Opava
•	polské velvyslanectví v Čr, oddělení propagace obchodu 

a investic, Praha 1 - Hradčany
•	pöppelmann plasty s.r.o., Brno
•	power-cast ortmann s.r.o., Děčín
•	ppo group cz, s.r.o., Znojmo
•	pragointer - ocel s.r.o. / industeel arcelormittal,  

Praha 2 - Vinohrady
•	pramarK s.r.o., Praha 2
•	pressentechniK s.r.o., Brno
•	presshydrauliKa, s.r.o., Opava
•	presston spol. s r.o., Brno
•	prima bilavČÍK, s.r.o., Uherský Brod
•	pro export plus spol. s r.o., Praha 10
•	pro masK products s.r.o., České Budějovice
•	profiKa s.r.o., Benátky nad Jizerou
•	proKa cz s.r.o., Praha 4 - Krč
•	prominent, spol. s r.o., Kroměříž
•	protechnik consulting s.r.o., Moravská Třebová
•	proWeld - hana pospíšilová, Ostrava - Slezská Ostrava
•	první brněnská strojírna velká bíteš, a.s., Velká Bíteš
•	pv roztoky s.r.o., Roztoky
•	pzK brno a.s., Brno
•	Quins s.r.o., Dobřany
•	raiffeisenbank, a.s., Praha
•	raJch, spol. s r.o., Zlín
•	rakouské velvyslanectví - obchodní oddělení, Praha 1
•	rataJ a.s., České Budějovice
•	rathgeber, k.s., Bystřice nad Pernštejnem
•	raveo s.r.o., Otrokovice

•	realistic, a.s., Karlovy Vary
•	regaz s.r.o., Drslavice
•	regionální hospodářská komora brno, Brno
•	reis robotics Čr - strojírenství spol. s r.o., Chomutov
•	reKo print, s.r.o., Dolní Dunajovice
•	reKumat Wärmeprozesstechnik Čr, spol. s r.o., Štramberk
•	rem-technik s.r.o., Brno
•	renishaw s.r.o., Brno
•	retos varnsdorf s.r.o., Varnsdorf
•	rexim, spol. s r.o., Praha 8
•	bosch rexroth, spol. s r.o., Brno
•	rimatec s.r.o., Praha 5
•	rivetec s.r.o., Albrechtice nad Vltavou
•	rocKWeld s.r.o., Liberec
•	rohožky samba, Kamenný Újezd
•	rollatech cz s.r.o., Jičín
•	rsbp spol. s r.o., Ostrava - Radvanice
•	rsm plast s.r.o., Praha 11
•	rubena a.s., Hradec Králové
•	rWt, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
•	rychlý tom, s.r.o., Hranice IV - Drahotuše
•	Řetězárna a.s., Česká Ves
•	s power export-import cz s.r.o., Jablonec nad Nisou
•	s.a.f. praha spol. s r.o., Praha 9
•	sa trade s.r.o., Praha 2
•	sav czech spol. s r.o., Kroměříž
•	sberbank cz, a.s., Praha
•	sdružení obchodníků s hutními materiály (sohm), Praha 1
•	sdružení přesného lití-cica, Brno
•	s e a l l s.r.o., Spořice
•	semaco tools and software, s.r.o., Jeseník
•	semet s.r.o., Červený Kostelec
•	servis centrum a.s., Brno
•	servisteK s.r.o., Brno
•	sg equipment finance czech republic s.r.o.,  

Praha 5 - Stodůlky
•	schinKmann s.r.o., Kosmonosy
•	schunK intec s.r.o., Brno
•	schunk praha s.r.o., Praha 10
•	schwank cz, s.r.o., Brno
•	schwer fittings, s.r.o., Město Touškov
•	sico rubena s.r.o., Velké Poříčí
•	sic-venim s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory
•	siemens industry software, s.r.o., Praha 4
•	siemens s.r.o., Praha 13
•	sigmet spol. s r.o., Olomouc
•	sika cz, s.r.o., Brno
•	simaf cz s.r.o., Brno
•	simona - plastics cz, s.r.o., Říčany - Jažlovice
•	simulplast, s.r.o., Lipník nad Bečvou
•	sK technik, spol. s r.o., Brno
•	sklenář s.r.o., Dlouhoňovice
•	sKs Welding systems s.r.o., Kosmonosy
•	slavia gratings s.r.o., Velká Bíteš
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•	slb, spol. s r.o., Brno
•	slévárna heunisch brno, s.r.o., Brno - Líšeň
•	slévárna pilana hulín, spol. s r.o., Hulín
•	slůně svět jazyků s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory
•	smart connections s.r.o. - svět průmyslu, Šumperk
•	smart-tec s.r.o., Velké Poříčí
•	smW autoblok s.r.o., Brno
•	solicad, s.r.o., Benátky nad Jizerou
•	solid Weld s.r.o., Rájec Jestřebí
•	solidcam cz, s.r.o., Brno
•	solidvision, s.r.o., Brno
•	sonetech s.r.o., Zlín
•	sp - tech, s.r.o., Nymburk
•	specion, s.r.o., Praha 4
•	spolmont s.r.o., Zlín
•	ssab swedish steel spol. s r.o., Ostrava - Poruba
•	st com s.r.o., Praha 4
•	Kovo staněk, s.r.o., Brumovice
•	star czech s.r.o., Praha 10 - Vršovice
•	stasto automation s.r.o., Týnec nad Sázavou
•	státní úřad inspekce práce, Opava
•	stäubli systems, s.r.o., Pardubice
•	stema-tech s.r.o., Brno
•	still Čr spol. s r.o., Praha 10
•	 stránsKÝ a petrŽÍK, pneumaticKÉ válce, spol. s r.o., Bílá Třemešná
•	stroje JmK s.r.o., Hulín
•	stroJimport a.s., Praha 3
•	stroJÍrensKÝ vĚdecKotechnicKÝ parK s.r.o., Buštěhrad
•	strojírny a stavby třinec, a.s., Třinec
•	stroJÍrny olŠovec s.r.o., Hranice
•	stromac, s.r.o., Slaný
•	stroza, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
•	struers gmbh, organizační složka, Roztoky u Prahy
•	summa spol. s r.o., Šumperk
•	sunnen s.r.o., Strakonice
•	surfin, s.r.o., Brno
•	svaz Kováren Čr o.s., Ostrava
•	svaz průmyslu a dopravy Čr, Praha 9 - Vysočany
•	svaz sléváren České republiky, Brno
•	svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha 1
•	svaz plastikářského průmyslu Čr, Praha 6
•	svět plastů - mach agency s.r.o., Kolín 4
•	 Jan svoboda s.r.o., Brno
•	Karel svoboda, Zlín
•	swisstool export - gruppe, Praha 3
•	synventive molding solutions, s.r.o., Praha 9 - Horní Počernice
•	syscae s.r.o., Praha 3
•	Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno
•	 ing. Josef Šimák, Plzeň
•	ŠKoda machine tool a.s., Plzeň
•	gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, 

mikulov, Komenského 7, Mikulov
•	 integrovaná střední škola automobilní, brno, Křižíkova 15, Brno
•	 integrovaná střední škola, slavkov u brna, tyršova 479, Slavkov u Brna

•	střední odborná škola a střední odborné učiliště andré citroëna, 
boskovice, nám. 9. května 2a, Boskovice

•	střední odborná škola a střední odborné učiliště, hustopeče, 
masarykovo nám. 1, Hustopeče

•	střední odborná škola a střední odborné učiliště, vyškov, 
sochorova 15, Vyškov

•	střední průmyslová škola edvarda beneše a obchodní akademie 
břeclav, Břeclav

•	střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních 
technologií brno, Brno

•	střední průmyslová škola, Jedovnice, na větřáku 463, Jedovnice
•	střední škola a základní škola tišnov, Tišnov
•	střední škola dopravy, obchodu a služeb moravský Krumlov, 

Moravský Krumlov
•	střední škola f. d. roosevelta pro tělesně postižené, brno, 

Křižíkova 11, Brno
•	střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví brno, Brno
•	střední škola polytechnická, brno, Jílová 36g, Brno
•	střední škola stavebních řemesel brno-bosonohy,  

Brno - Bosonohy
•	střední škola strážnice, Strážnice
•	střední škola strojírenská a elektrotechnická, brno, trnkova 113, 

Brno
•	střední škola technická a ekonomická, brno, olomoucká 61, Brno
•	střední škola technická a gastronomická blansko, Blansko
•	Šmeral brno a.s., Brno
•	Špondr cms, spol. s r.o., Brno
•	taima spol. s r.o., Praha 9 - Běchovice
•	taJmac-zps, a.s., Zlín - Malenovice
•	tart, s.r.o., Brno
•	tat - pohonová techniKa s.r.o., České Budějovice
•	tba plastové obaly, Havlíčkův Brod
•	td-is, s.r.o., Plzeň
•	tdz turn s.r.o., Brno
•	t.e.a. techniK s.r.o., Brno - Přízřenice
•	tecnimetal - cz, a.s., Zlín
•	tecnotrade obrábĚcÍ stroJe s.r.o., Kuřim
•	tedox s.r.o., Praha 5
•	technická univerzita v liberci, fakulta strojní, Liberec I
•	technické plastové systémy s.r.o., Dýšina u Plzně
•	technický týdeník - business media cz, s.r.o., Praha 5
•	technik - business media cz, s.r.o., Praha 5
•	technodat, cae - systémy, s.r.o., Zlín
•	technologická agentura Čr, Praha 6
•	technology morava s.r.o., Vsetín
•	technology s.r.o., Jablonec nad Nisou
•	 technology-support s.r.o., Praha 6
•	technotrade spol. s r.o., Olomouc
•	techoil s.r.o., Poříčí nad Sázavou
•	temac, a. s., Zvěřínek
•	 tesa tape s.r.o., Praha 5
•	tesort spol. s r.o., Příbram 5
•	tfp universal a.s., Praha 6 - Přední Kopanina
•	tg drives, s.r.o., Brno
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•	tibbis, s.r.o., Praha 4
•	tKK-hig s.r.o., Šternberk
•	tm technik s.r.o., Brno
•	tmc cr, s.r.o., Brno 2
•	t m t spol. s r.o. chrudim, Chrudim
•	tool-temp cz s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
•	top lantis spol s r.o., Brno
•	top tech s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
•	topmes s.r.o., Praha 10
•	torwegge cz s.r.o., Blansko
•	tos ČeláKovice, Uherský Brod
•	tos KuŘim - os, a.s., Brno
•	tos olomouc, s.r.o., Olomouc - Hodolany
•	tos varnsdorf a.s., Varnsdorf
•	tos znoJmo, akciová společnost, Znojmo
•	toshulin, a.s., Hulín
•	total ČesKá republiKa s.r.o., Praha 8 - Karlín
•	tpv group s.r.o., Třemošnice
•	trade media international s.r.o., Český Těšín
•	trafil czech, s.r.o., Praha 2
•	trafo cz, a.s., Hradec Králové
•	trans-techniK, spol. s r.o., Brno - Slatina
•	tribotec, spol. s r.o., Brno
•	trilogiq cz s.r.o., Praha 8
•	trimill, a.s., Vsetín
•	tron eleKtronicKÉ souČástKy, s.r.o., Brno
•	trumpf praha, spol. s r.o., Praha 5
•	ts plzeň a.s., Plzeň
•	tsi system s.r.o., Brno
•	t+t technika a trh, Brno
•	tubes international s.r.o., Ostrava - Muglinov
•	tungaloy czech s.r.o., Brno
•	turck, s.r.o., Hradec Králové
•	stroJÍrna tyc s.r.o., Mýto
•	ultrazvuK, s.r.o., Hradec Králové
•	unicode m&d, spol. s r. o., Pelhřimov
•	unicredit bank czech republic and slovakia, a.s.,  

Praha 4 - Michle
•	unicredit leasing cz, a.s., Praha 4
•	uniKasset spol. s r.o., Ostrava
•	unionocel, s.r.o., Praha 5 - Stodůlky
•	unipacK - balicí systémy, Třinec
•	unipap a.s., Býšť
•	unis, a.s., Brno
•	unis steel cz s.r.o., Příbram
•	universita tomáše bati ve zlíně, Zlín
•	urdiamant, s.r.o., Šumperk
•	Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 6
•	vabex s.r.o., Hvozdná
•	vacula s.r.o., Vrbno pod Pradědem
•	valk Welding cz, s.r.o., Mošnov
•	valplast cz, spol. s r.o., Brno
•	van leeuWen pipe and tube s.r.o., Vyškov
•	vanad 2000 a.s., Golčův Jeníkov

•	vaňkát cz, s.r.o., Praha 4
•	variotool s.r.o., Plzeň
•	vavruŠKa trade s.r.o., Třemošnice
•	vb leasing cz, spol. s r.o., Brno
•	odbor vědeckovýzkumné činnosti, Praha 6
•	veem trading, s.r.o., Brno
•	 ing. petr hanek - ventos, Rumburk
•	visi, spol. s r.o., Praha 4
•	vÍtKovice holding, a.s., Ostrava - Vítkovice
•	vmm s.r.o., Lanškroun
•	vondra a vondra s.r.o., Damníkov
•	vues brno s.r.o., Brno
•	vÚts, a.s., Liberec XI - Růžodol I
•	vysoké učení technické v brně, Brno
•	výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha 1
•	vzduchotechniK, s.r.o., Chrastava
•	Wagner group - Watech a.s., autorizované zastoupení pro Čr, 

Praha 6
•	Walmag magnetics s.r.o., Kroměříž
•	Walmsley enterprises international spol. s r.o. (automax),  

Praha 6 - Ruzyně
•	Walther flender s.r.o., Kolín
•	Wanzl spol. s r.o., Hněvotín
•	Weicon-ŠafaŘÍK s.r.o., Teplice
•	Wemac s.r.o., Praha 9
•	Wenzel group gmbh & co. Kg, Praha 5
•	Whp techniK s.r.o., Brno
•	Whs-handling spol. s r.o., Třanovice
•	Wiegel cz žárové zinkování s.r.o., Velké Meziříčí
•	Wifi czech republic, s.r.o., Hradec Králové
•	Winter servis s.r.o., Plzeň
•	Wista s.r.o., Zlín
•	Wittmann battenfeld cz spol. s r.o., Písek
•	Witzenmann opava, spol. s r.o., Opava
•	yaskawa czech s.r.o., Rudná u Prahy
•	yate spol. s r.o., Hradec Králové
•	yorK, spol. s r.o., Dobříš
•	zJp, s.r.o., Zábřeh
•	zKl, a.s., Brno
•	z-model, spol. s r.o., Blansko
•	zps - slÉvárna, a. s., Zlín - Malenovice
•	zvu potez a.s., Hradec Králové
•	ŽĎas, a.s., Žďár nad Sázavou
•	Žp trade bohemia, a.s., Praha 6

de
srn / germany

•	abp induction systems gmbh, Dortmund
•	ald vacuum technologies gmbh, Hanau
•	alki - techniK gmbh, Ingolstadt
•	amis maschinen-vertriebs gmbh, Zuzenhausen
•	anca gmbh, Mannheim
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•	baf industrie und oberflächentechnik gmbh,  
Fischbach/Rhön

•	baublies ag, Renningen - Malmsheim
•	bayerisches staatsministerium für Wirtschaft und medien, 

energie und technologie, München
•	bayern handwerk international gmbh, Nürnberg
•	bayern international gmbh, München
•	becK august gmbh & co. Kg, Winterlingen
•	benseler sachsen gmbh & co. Kg, Frankenberg
•	benz gmbh Werkzeugsysteme, Haslach im Kinzigtal
•	benzinger carl gmbh, Pforzheim-Büchenbronn
•	berg & co. gmbh, Bielefeld
•	otto bihler maschinenfabrik gmbh & co. Kg,  

Halblech-Füssen
•	bilz vibration technology ag, Leonberg
•	bilz Werkzeugfabrik gmbh & co. Kg, Ostfildern
•	bopp & reuther messtechnik gmbh, Speyer
•	boss Johs. gmbh & co. Kg, Albstadt
•	brachthäuser mineralöle gmbh, Finnentrop - Heggen
•	bundesministerium für bildung und forschung (bmbf), Bonn
•	burghardt + schmidt gmbh, Remchingen
•	byK-gardner gmbh, Geretsried
•	camteK gmbh, Remshalden - Geradstetten
•	carl stahl gmbh münchen, München
•	cis forschungsinstitut für mikrosensorik und photovoltaik 

gmbh, Erfurt
•	dango & dienenthal filtertechnik gmbh, Siegen
•	datron ag, Mühltal
•	deltatherm hirmer gmbh industrial cooling and heating, Much
•	demmeler maschinenbau gmbh & co. Kg, Heimertingen
•	automatic-systeme dreher gmbh, Sulz - Renfrizhausen
•	dürr ecoclean gmbh, Filderstadt
•	 ebu umformtechnik gmbh, Bayreuth
•	eckstein gmbh, Diez
•	maschinenfabrik gustav eirich gmbh & co. Kg, Hardheim
•	eisenmann anlagenbau gmbh & co. Kg, Böblingen
•	elmatech gmbh, Morsbach
•	 fibro gmbh, Weinsberg
•	 flow europe gmbh, Bretten
•	 fmb maschinenbaugesellschaft mbh und co.Kg, Faulbach
•	 forKardt deutschland gmbh, Erkrath
•	 fraunhofer institute for machine tools and forming technology 

iWu, Chemnitz
•	oskar frech gmbh + co. Kg, Schorndorf-Weiler
•	 friedrich britsch gmbh & co. Kg, Pforzheim
•	 friess gmbh, Monheim
•	gebrüder eberhard gmbh & co. Kg, Nordheim
•	geiger gruppe, Nürnberg
•	georg maschinentechnik gmbh & co. Kg, Neitersen
•	gfe - gesellschaft für fertigungstechnik und entwicklung 

schmalkalden e.v., Schmalkalden
•	gfu-gesellschaft für umformung und maschinenbau gmbh, 

Bitburg
•	gleason - pfauter maschinenfabrik gmbh, Ludwigsburg

•	global enertec ag, Guben
•	grob - WerKe gmbh & co. Kg, Mindelheim
•	güthle pressenspannen gmbh, Ebersbach
•	 “hahnreiter” präzision Werkzeugfabrik, Remscheid
•	haimer gmbh, Igenhausen
•	halltech gmbh, Schwaig
•	harmonic drive ag, Limburg
•	heinrich Wagner sinto maschinenfabrik gmbh, Bad Laasphe
•	henninger gmbh u. co. Kg, Straubenhardt
•	hoffmann fördertechnik gmbh, Wurzen
•	hofmann mess und auswuchttechnik gmbh + co.Kg, Pfungstadt
•	hofmann mess- und teiltechnik gmbh, Pliezhausen
•	paul horn gmbh, Tübingen
•	hsi gmbh, Erfurt
•	hypneu gmbh hydraulik und pneumatik, Chemnitz
•	 icm - institut chemnitzer maschinen-  

und anlagenbau e.v., Chemnitz
•	 imms institut für mikroelektronik- und mechatronik-systeme 

gemeinnützige gmbh, Ilmenau
•	 incoe international europe, Rödermark
•	 inp greifswald, Greifswald
•	 Jakob antriebstechnik gmbh, Kleinwallstadt
•	erWin JunKer maschinenfabrik gmbh, Nordrach
•	Kästner präzisionswerkzeuge gmbh, Steinbach - Hallenberg
•	Kemper storatec gmbh, Waltrop
•	Kirchhoff & lehr gmbh, Arnsdorf bei Radeberg
•	KitagaWa europe gmbh, Ratingen
•	Klein maschinenbau e. K., Straubenhardt-Conweiler
•	KlinK arthur gmbh, Pforzheim - Eutingen
•	Knarr vertriebs gmbh, Helmbrechts
•	Knuth Werkzeugmaschinen gmbh, Wasbek
•	Komage gellner maschinenfabrik Kg, Kell am See
•	Kraussmaffei berstorff gmbh, Hannover
•	Kullen - Koti gmbh, Reutlingen
•	 laservorm gmbh, Altmittweida
•	 lee hydraulische miniaturkomponenten gmbh, Sulzbach
•	 leifeld metal spinning ag, Ahlen/Westf.
•	 leistritz produktionstechnik gmbh, Nürnberg
•	 limo lissotschenko mikrooptik gmbh, Dortmund
•	 loeser gmbh, Speyer
•	 loch präzisions bohrtechnik gmbh, Ergolding
•	 lta lufttechnik gmbh, Nordrach
•	mafac ernst schwarz gmbh & co. Kg, Alpirsbach
•	magni europe gmbh&co.Kg, Schorndorf
•	maier gmbh, Salching
•	maschinenfabrik berthold hermle ag, organizační složka, 

Gosheim
•	maxion Jänsch & ortlepp gmbh, Pößneck/Thüringen
•	mayr antriebstechnik, Mauerstetten
•	messe düsseldorf gmbh, Düsseldorf
•	metra energie-messtechnik gmbh, Speyer
•	metzeler plastics gmbh, vitasheet group, Juelich - Kirchberg
•	m&h inprocess messtechnik gmbh, Waldburg
•	mig-o-mat mikrofügetechnik gmbh, Burbach
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•	mimatic gmbh, Betzigau
•	ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, energie und 

landesplanung, Mainz
•	misumi europa gmbh, Schwalbach
•	mK-tools service gmbh, Altenstadt
•	ml lubrication gmbh, Schweinfurt
•	mta internationale spedition gmbh, Augsburg/Neusäss
•	murata machinery europe gmbh, Willich
•	neoboss gmbh, Bisingen
•	neoplas gmbh, Greifswald
•	nme national machinery europe gmbh, Nürnberg
•	georg oest mineralölwerk gmbh & co. Kg, Freudenstadt
•	ohra regalanlagen gmbh, Kerpen
•	ott-Jakob spanntechnik gmbh, Lengenwang
•	out e.v., Berlin
•	peiseler gmbh & co. Kg, Remscheid
•	pero ag, Königsbrunn
•	posital fraba, Cologne
•	premosys gmbh, Wiesbaum
•	pressen- und maschinenbau erfurt gmbh, Erfurt
•	process-electronic gmbh, Heiningen
•	prometec gmbh, Aachen
•	reime noris gmbh, Feucht
•	rena-tec e.v., Pritzwalk
•	 f. reyher nchfg. gmbh & co. Kg, Hamburg
•	rhodius schleifwerkzeuge gmbh & co. Kg, Burgbrohl
•	riegger diamantwerkzeuge gmbh, Affalterbach
•	rÖhm gmbh, Sontheim
•	rösler oberflächentechnik gmbh, Untermerzbach
•	ruf maschinenbau gmbh & co. Kg brikettiersysteme, 

Zaisertshofen
•	s & b industrial minerals gmbh, Oelsnitz
•	saacKe gebr. gmbh & co. Kg, Pforzheim
•	saarstahl ag, Völklingen
•	s+d spezialstahl handelsgesellschaft mbh, Stelle
•	ser elektronik & schweißtechnik gmbh, Seevetal/Rar
•	schenck rotec gmbh, Darmstadt
•	schneeberger gmbh, Höfen
•	schrÖder - fasti maschinenbau gmbh,  

Wessobrunn-Forst
•	schuler ag, Weingarten
•	schuster maschinenbau gmbh, Denklingen
•	august strecKer gmbh & co.Kg, Limburg/Lahn
•	supfina grieshaber gmbh & co.Kg, Wolfach
•	sWz - spezialWerKzeuge gmbh, Zella-Mehlis
•	tbt tiefbohrtechnik gmbh + co, Dettingen/Erms
•	technische universität ilmenau, Ilmenau
•	 thermobiehl apparatebau gmbh, Gladbeck
•	thielenhaus technologies gmbh, Wuppertal
•	toKa indeva, Weissensberg
•	tribo hartstoff gmbh, Immelborn
•	ttzh tribologie & hochtechnologie gmbh, Garbsen
•	tünkers maschinenbau gmbh, Ratingen
•	uas, united air specialists, inc., Bad Camberg

•	vargus deutschland, Knittlingen
•	Wafios ag, Reutlingen
•	Wagner - Werkzeugsysteme müller gmbh, Pliezhausen
•	Walter maschinenbau gmbh, Tübingen
•	Wanner-technik gmbh, Wertheim - Reicholzheim
•	hans Weber maschinenfabrik gmbh, Kronach
•	Weber, Kronach
•	Weiler Werkzeugmaschinen gmbh, Emskirchen
•	Weima maschinenbau gmbh, Ilsfeld
•	Wemco gmbh Werkzeugmaschinen automation, Overath
•	Werth messtechnik gmbh, Gießen
•	Wilh. stolle gmbh, Bonn
•	Wto gmbh, Ohlsbach
•	zeroclamp gmbh, Icking
•	zinner gmbh, Nürnberg

dK
dánsKo / denmarK

•	 ideal-line, Faaborg - Vester Aabz

es
ŠpanĚlsKo / spain

•	bronmetal, s.a, Larrabetzu
•	european agency for safety and health at Work, Bilbao
•	gh electrotermia s.a., San Antonio de Benageber (Valencia)
•	vinco, vizcaÍna de industria y comercio, s.a., Larrabetzu

fi
finsKo / finland

•	Kemppi oy, Lahti

fr
francie / france

•	aplifil, Rugles
•	caliste marQuis, Rugles
•	 francouzsKo-ČesKá obchodnÍ Komora, Praha 8
•	huron graffenstaden s.a., Illkirch - Cedex
•	 loire industrie, Saint - Chamond
•	numalliance, Saint-Michel-sur-Meurthe
•	pci, Saint - Etienne
•	process, Challans
•	protechnic, Cernay
•	sfh - soc forez hydrauliQue et pneumatiQue,  

Saint Etienne
•	smalley europe, Coignieres
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gb
velKá británie / great britain

•	addison mckee, eaton leonard, eagle, Preston, Lancashire
•	bennett mahler limited, Redditch, Worcestershire
•	 fenner drives, Dewsburry
•	 inductotherm europe ltd., Droitwich, Worcestershire
•	pan stone europe ltd, Wrexham
•	pix transmissions europe limited, Ipswich
•	unison ltd / ingenium ltd, Scarborough, North Yorkshire
•	victor technologies, Chorley

hK
hongKong sar / hong Kong sar

•	new Well international metalware limited, Kwai Chung

hu
maĎarsKo / hungary

•	bervina, Budapest
•	 isd dunaferr co. ltd., Dunaújváros
•	nct ipari eleKtroniKai Kft., Budapest
•	sic hungary rubber products Kft., Pásztó
•	sic hungary Kft., Paszto

ch
ŠvÝcarsKo / sWitzerland

•	affolter technologies sa, Malleray
•	alfleth engineering ag, Lenzburg
•	baltec, Pfäffikon
•	bühler ag, Uzwil
•	eWag ag, Etziken
•	 fehlmann ag maschinenfabrik, Seon
•	güdel ag, Langenthal
•	mägerle ag, Fehraltorf
•	mikron tool s.a. agno, Agno
•	precitrame machines sa, Tramelan
•	reishauer ag, Wallisellen
•	rihs maschinenbau ag, Pieterlen
•	schneeberger J. maschinen ag, Roggwil
•	simpson technologies gmbh, Steinhausen
•	solo swiss group, Bienne 7
•	star micronics ag, Otelfingen
•	swisschuck ag, Effretikon
•	teximp s.a., Küsnacht
•	triag international ag, Allenwinden
•	urma ag Werkzeugfabrik, Rupperswill

in
indie / india

•	 Jyoti cnc automation pvt., ltd., Rajkot
•	the plastics export promotion council, Mumbai

it
itálie / italy

•	adige sys s.p.a., Levico Terme TN
•	adriatecnica s.r.l., Trieste
•	agrati a.e.e. srl, Zingonia (BG)
•	amadiomeccanica, Ascoli Piceno
•	asolo polimeri srl, Asolo (TV)
•	blm s.p.a., Cantu (CO)
•	camfart s.r.l., Pian Camuno (BS)
•	cemb s.p.a., Mandello del Lario (LC)
•	civest group s.r.l., Sesto S. Giovanni (MI)
•	cold sheet metal pad srl, Nervesa della Battaglia
•	debem srl, Busto Arsizio
•	dietronic srl, S. Angelo Lodigiano 
•	eurochiller s.r.l., Castello D’Agogna (PV)
•	 f.lli mazzon s.p.a., Schio (VI)
•	 faccin s.r.l., Visano
•	 famar s.r.l., Avigliana (TO)
•	 faprosid s.r.l., Adro (Bs)
•	 far s.r.l., Quarto Inferiore - Bologna
•	gasparini industries s.r.l., Istrana (TV)
•	ghiringhelli rettificatrici s.p.a., Luino (VA)
•	giuliani division of igmi s.p.a., Faenza (RA)
•	gnutti transfer s.p.a., Ospitaletto (BS)
•	hrsflow, San Polo di Piave (TV)
•	 iemca division of igmi s.p.a., Faenza (RA)
•	 imanpacK pacKaging & eco solutions spa, Schio (VI)
•	 imf group, Luino
•	 i.m.s.a. s.r.l., Barzago
•	 into mech, Torino
•	 italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora, Praha 1
•	 liguria international, Genova
•	manentimacchine srl, Gussago (BS)
•	marcegaglia, Gazoldo degli Ippoliti (Mantova)
•	mecolpress spa, Flero
•	microstudio s.r.l., Besnate (VA)
•	moretto s.p.a., Massanzago PD
•	nebes elettromeccanica srl, Serravalle a Po, MN
•	radiciplastics s.p.a., Chignolo d Ísola
•	robbi group s.r.l., Veronella (Verona)
•	rosa ermando s.p.a., Rescaldina (MI)
•	s.a.u. s.p.a., Polinago
•	sicmi srl, Sissa Trecasali
•	simplex rapid s.r.l., San Giuliano Milanese (MI)
•	speroni s. p. a., Spessa
•	torch sed srl, Lodi Vecchio
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•	triveneta macchine europa srl., Padova
•	uni gasket s.r.l, Villongo (BG)
•	utek lean production division, Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia)

Kr
KoreJsKá republiKa / republic of Korea

•	dongshin hydraulics co., ltd., Busan
•	hwacheon machine tool co. ltd., Kwangsan-Gu, Kwajgju
•	myung - il foamtec co., ltd., Daegu

nl
nizozemsKo / the netherlands

•	eclipse combustion b.v., Gouda
•	gse technology b.v., Deurne
•	Quaker chemical b.v., Uithoorn
•	style cnc machines bv, Bunschoten

pl
polsKo / poland

•	agencja promocji eksportu Jarosław Krykwiński, Częstochowa
•	apx technologie sp. z o.o., Opacz
•	aWm-serWis Jerzy guzowski, Piaseczno
•	centrum obsŁugi inWestora WydziaŁ funduszy 

europeJsKich i rozWoJu urzĄd miasta czĘstochoWy, 
Częstochowa

•	cmc poland sp. z o.o., Zawiercie
•	eltroniKa sp. z o.o., Łomianki
•	ever sp. z o.o., Swarzędz
•	 fado sp. z o.o., Bydgoszcz
•	 ferrus sp. z o.o., Warszawa
•	 lincoln electric bester sp. z o.o., Bielawa
•	odlewnia Żeliwa simiński-ordon sp.j., Poczesna, Zawodzie
•	polské velvyslanectví v Čr, oddělení propagace obchodu 

a investic, Praha 1 - Hradčany
•	precyzJa-bit pphu sp. z o.o., Bydgoszcz
•	targi Kielce s.a., Kielce
•	termo-rex s.a., Jaworzno
•	tools factory sp. J., Wiazowna
•	ylm, Stare Babice
•	zabi sp. z o.o., Czaniec

pt
portugalsKo / portugal

•	moldes catarino, lda, Albergaria - Marinha Grande
•	moldetefa, lda, Marinha Grande
•	moldit s.a., Loureiro

ro
rumunsKo / romania

•	otelinox s.a., Targoviste

ru
rusKo / russia

•	ano cse, Cheboksary, Chuvash Rebublic
•	gaz group - autocomponents llc, Nizhny Novgorod
•	metallurgical plant electrostal Jsc, Electrostal city, Moscow 

Region
•	 inconnect ltd (for moscow city government), Moscow
•	nadezhnost plus ltd., Moskva
•	sK router, ltd, Moscow

se
ŠvÉdsKo / sWeden

•	ovako ab, Stockholm

si
slovinsKo / slovenia

•	sop - international, d.o.o., lJublJana, Ljubljana
•	stem d.o.o., Nova Gorica

sK
slovensKá republiKa / slovaK republic

•	ampco metal s.r.o., Bratislava
•	aQuastyl slovaKia, s.r.o., Považská Bystrica
•	caspro s.r.o., Košice
•	ceit technical innovation, s. r. o., Žilina
•	coba automotive s.r.o., Terchová
•	crW slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves
•	datron-technology s.r.o., Detva
•	d-s-c slovensko, s.r.o., Martin
•	ecoson s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
•	 ekoenergo automatizačná technika s.r.o., Banská Bystrica
•	elteco, a.s., Žilina
•	exim - tech, s.r.o., Banská Bystrica
•	gergonne slovensko s.r.o., Liptovský Mikuláš
•	hitze s.r.o., Marcelová
•	hrtech s.r.o., Bánovce nad Bebravou
•	 icosa s.r.o., Nitra
•	 ics ice cleaning systems s.r.o., Považská Bystrica
•	 imet - tec, a.s., Bratislava
•	 imp KontaKt, spol. s r.o., Bratislava
•	 ing. ČastulÍK, s.r.o., Bratislava
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•	 invita, s.r.o., Košice
•	Kabelschlepp - systemtechniK, spol. s r.o., Nové Zámky
•	Kovaco spol. s r.o., Veľká Lehota
•	 leader press, s.r.o., Žilina
•	makino s.r.o., Bratislava
•	media/st, s.r.o., Žilina
•	messer eutectic castolin slovensko, s.r.o., Bratislava
•	metal service centre - imc slovakia, s.r.o., Považská Bystrica
•	ministerstvo hospodárstva sr, Bratislava
•	obeco s.r.o., Liptovský Mikuláš
•	plastcom, spol. s r.o., Bratislava
•	plasticportal.eu, Nitra
•	poWer belt pohonné mechanizmy s.r.o., Bratislava
•	ppo sK, s.r.o., Bratislava
•	profing piešťany spol. s r.o., Piešťany
•	prospot sK s.r.o., Kolarovo
•	s power product s.r.o., Bratislava
•	sage erp x3 deveho, Bratislava
•	save-tech spol. s r.o., Trenčín
•	schier technik slovakia, s.r.o., Trenčín
•	slovenská technická univerzita v bratislave / 

materiálovotechnologická fakulta, Trnava
•	slovtos, spol. s r.o., Jasová
•	staton, s.r.o., Turany
•	stem slovakia s.r.o., Bratislava
•	t & t trade s.r.o., Buzica
•	technobal - Šaľa, s. r. o., Kráľová nad Váhom
•	technology slovakia s.r.o., Martin 1
•	tesla liptovský hrádok a.s., Liptovský Hrádok
•	t-industry, s.r.o., Myjava
•	trens sK, a.s., Trenčín
•	Winfa s.r.o., Trnava
•	zimmer group slovensko s.r.o., Považská Bystrica
•	zväz elektrotechnického priemyslu sr (zep sr) association of 

electrotechnical industry of the slovak republic, Bratislava
•	zväz strojárskeho priemyslu sr, Bratislava
•	zvl slovaKia, a.s., Žilina
•	Železiarne podbrezová a.s., Podbrezová

th
thaJsKo / thailand

•	the federation of thai industries, Bangkok

tr
turecKo / turKey

•	emeK percin ve endÜstriyel bÄglanti elem. san.tic.ltd.
sti., Istanbul - Basaksehir

•	Karcan cutting tools co., Eskisehir
•	mvd inan, Konya
•	tisan engineering plastics ltd. co., Istanbul

tW
tchaJ-Wan / taiWan

•	 cpc, chieftek precision co., ltd., Tainan City
•	target valve yueng shing industrial co., ltd, Taichung
•	speed tiger precision technology co. ltd., Taichung

ua
uKraJina / uKraine

•	mashdetal llc, Sumy

us
usa

•	harris products group, Mason, Ohio


