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at
raKousKo / austria
•	alicona imaging gmbh, Raaba
•	angst + pfister ges.m.b.h, Wien
•	b&r industrie elektronik ges.m.b.h., Eggelsberg
•	compensa handel-Wälzlager stahl Werkzeuge  

maschinen- gesmbh, 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
•	hasco austria gmbh, Guntramsdorf
•	 igm robotersysteme ag, Wiener Neudorf
•	 iWz industriebedarf Wilhelm zastera gmbh, Wien
•	K.d. feddersen cee gmbh, Wien
•	Keba ag, Linz
•	Kral ag, Lustenau
•	Kwapil & co. gmbh, Wien
•	 leuchtenmüller elektronik gmbh, Haag/Hausruck
•	 luger gmbh, Purkersdorf
•	maximator, Marchtrenk
•	merlin technology gmbh., Tumeltsham/Ried im Innkreis
•	meusburger georg gmbh & co Kg, Wolfurt
•	m-u-t maschinen-umwelttechnik-transportanlagen 

gesellschaft m.b.h, Stockerau
•	obchodní oddělení rakouského velvyslanectví, Praha 1, CZ
•	pfeiffer vacuum austria gmbh, Wien
•	piovan central europe gmbh, Brunn am Gebirge
•	puco anl agentechniK gmbh, Wiener Neustadt
•	rÜbig gmbh & co Kg, Wels
•	saacKe g.m.b.h., Wien
•	tiro tool Werkzeugsysteme gmbh, Innsbruck
•	Wertheim vertriebsgesellschaft m.b. h., Guntramsdorf
•	Wfl millturn technologies gmbh & co. Kg, Linz
•	zoller austria gmbh, Ried im Innkreis

be
belgie / belgium
•	arena comet nv, Lokeren
•	Keyence international belgium, Mechelen
•	osg europe logistics s.a., Wavre Nord
•	russell finex n.v., Mechelen
•	thermo-clean heusden-zolder nv, Heusden-Zolder

bg
bulharsKo / bulgaria
•	ps electric ltd., Shumen

by
bĚlorusKo / belarus
•	byelorussian steel WorKs - management company  

of ‚bmc‘ holding oJsc, Zhlobin
•	great stone industrial park, Minsk

cn
ČÍnsKá lidová republiKa
people‘s republic of china
•	botou hongchang machinery co., ltd.,  

Botou City, Hebei Province
•	cmec international exhibition co., ltd., Beijing
•	hebei anji hongye machinery co., ltd., Botou City, Hebei Province
•	hebei haiJie modern educational eQuipment  

co., ltd., Cangzhou
•	hebei zhongqing machinery company co. ltd., Shijiazhuang
•	changzhou tent hydraulic machinery co., ltd.,  

Changzhou City, Jiangsu Province
•	changzhou WoW international trade co., ltd, Changzhou
•	china council for the promotion of international trade 

machinery sub council, Beijing
•	 Jiangsu elmaer technology co. ltd., Jiangdu, Jiangsu Province
•	 Jinan tmmt stone co. ltd., Jinan, Shandong
•	 Jinxi group, Qianxi
•	 langfang shengsen abrasives co., ltd., Dacheng County
•	ningbo hanshang hydraulic co., ltd.,  

Zhenhai, Ningbo, Zhejiang Province
•	ningbo longteng hydraulic components co., ltd.,  

Zhenhai, Ningbo City
•	ningbo zhongyi hydraulic motor co., ltd., Ningbo
•	shanghai electric international economic&trading  

co., ltd, Shanghai
•	shiJiazhuangsuin instruments co., ltd., Shijiazhuang
•	suin instruments co., ltd., Shijiazhuang
•	Wuxi Jsf import & export co., ltd, Mao-Ye-Hao-Yuan, WuXi
•	xinJi gold phoenix industry & trade co., ltd., Xinji
•	yangzhou developping imp & exp., co., ltd., Yangzhou
•	yangzhou soar machine tool co., ltd., Yangzhou City,  

Jiangsu Province
•	zhejiang songqiao pneumatic and hydraulic co., ltd.,  

Cixi City, Zhejiang
•	zhejiang tongli heavy gear co., ltd., Ruian City Zhejiang Province

cz
ČesKá republiKa / czech republic
•	1.plastcompany, spol. s r.o., Brno
•	100% rework, Brno
•	3dwiser s.r.o., Praha 9
•	3e praha engineering, a.s., Praha 7
•	3r systems s.r.o., Jaroměř
•	4isp s.r.o., Úvaly
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•	4teK europe s.r.o., Tábor
•	a.p.s. s.r.o., Mořkov
•	abb s.r.o., Praha 4
•	abe.tec, s.r.o., Ostřešany
•	accord praha, s.r.o., Praha-Lipence
•	adash spol. s r.o., Ostrava
•	adast engineering, s.r.o., Adamov
•	adate, s.r.o., Brno
•	aditeg s.r.o., Vrbovec
•	advantage-fl.cz s.r.o., Louňovice
•	aeK svařovací technika s.r.o., Třebíč
•	agro-eKo spol. s r.o., Albrechtice
•	ah profi sro, Plzeň
•	aJp-tech spol. s r.o., Brno
•	aKnel group a.s., Planá nad Lužnicí
•	aK-technik, Praha
•	alba precision, spol. s r.o., Brno - Tuřany
•	albis plastic cr s.r.o., České Budějovice
•	alcomex spring Works, s.r.o., Moravany u Brna
•	alema a.s., Lanškroun
•	alfatech stolany s.r.o., Heřmanův Městec
•	al-mo, spol. s r.o., Praha 6
•	alta, a.s., Brno
•	alteg bohemia s.r.o., Poděbrady
•	alutec K & K, a.s., Čelákovice - Záluží
•	alwaid s.r.o., Milonice
•	amm otáhal s.r.o., Kobylí
•	ampo s.r.o, Žďár nad Sázavou
•	anaJ czech, s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí
•	apex dynamics czech, Otrokovice
•	applastic s.r.o., Třinec
•	aQuacomp hard s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	arburg, spol. s r. o., Brno
•	arcelormittal commercial long czech s.r.o., Ostrava - Kunčice
•	arcelormittal distribution solutions czech republic, s.r.o.,  

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

Ostrava - Kunčice
•	arcelormittal flat carbon europe cz s.r.o., Ostrava - Kunčice
•	arcelormittal ostrava a.s., Ostrava - Kunčice
•	arc-h a.s., Plzeň
•	arc-heating s.r.o., Plzeň
•	arc-robotics s.r.o., Plzeň
•	arcus engineering, spol. s r.o., Brno
•	asseco solutions, a.s., Praha 4
•	atas elektromotory náchod a.s., Náchod
•	ateQ pl sp. z o.o., organizační složka, Brno
•	atomo proJeKt s.r.o., Praha
•	autocont control systems spol. s r.o., Ostrava 2
•	automa – časopis pro automatizační techniku, s. r. o., Děčín
•	av engineering, a.s., Zlín
•	avhb - hydraulika s.r.o., Opava - Komárov
•	axa cnc stroje, s.r.o., Hořovice
•	axiom tech s.r.o., Zlín

•	azurr technology, s.r.o., Dolní Bečva
•	b & spol., s.r.o., Pelhřimov
•	balluff cz s.r.o., Praha 9 - Kyje
•	bas rudice spol. s r.o., Jedovnice
•	baude Kabeltechnik, s.r.o., Brno
•	beeWatec s.r.o., Boskovice
•	belet a.s. vejprty, Vejprty
•	belmet s.r.o., Lelekovice
•	bercon fluidsystems s.r.o., Plzeň 5 - Křimice
•	berger positec s.r.o., Brno
•	bhv senzory s.r.o., Kněževes u Prahy
•	bibus s.r.o., Brno
•	blaser swisslube cz s.r.o., Troubsko
•	blumenbecker prag s.r.o., Praha
•	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
•	bÖllhoff, s.r.o., Hostivice
•	bomar, spol. s r.o., Brno
•	bosch rexroth, spol. s r.o., Brno
•	bottling printing s.r.o., Rýmařov
•	bralo cz s.r.o., Brno
•	branopac cz s.r.o., Veselí nad Moravou
•	briKlis, spol. s r.o., Malšice
•	brousicí stroje Kučera s.r.o., Dolní Roveň
•	brt servis s.r.o., Praha 5
•	bruKo technologie s.r.o., Praha 6
•	brunnbauer-moravia, s.r.o., Uherský Brod
•	bufab cz s.r.o., Brno - Tuřany
•	business media cz, s.r.o., Praha 5
•	bystronic czech republic s.r.o., Brno
•	camea, spol. s r. o., Brno
•	canmet s.r.o., Brno
•	carl zeiss spol. s r.o., Praha 5
•	ccb, spol. s r.o., Brno
•	ccft services, s.r.o., Praha 8
•	cech instalatérů Čr, Praha 8
•	cecho - bohumil cempÍreK s.r.o., Žďár nad Sázavou
•	centersoft s.r.o., Praha
•	cipres filtr brno s.r.o., Brno
•	civest praha s.r.o., Praha 9 - Běchovice
•	classic oil s.r.o., Kladno
•	cloos praha, spol. s r.o., Jesenice u Prahy
•	cnc invest, s.r.o., Praha 10
•	cnc-inaxes s.r.o., Dobruška
•	comau czech s.r.o., Ostrava
•	comprex cz s.r.o., Velké Meziříčí
•	consenta, spol. s r.o., Praha 1
•	ctr flight services, s.r.o., Praha
•	cyklos, výrobní družstvo, choltice, Choltice
•	cz. tech Čelákovice, a.s., Čelákovice
•	Česká exportní banka, a.s., Praha 1
•	Česká spořitelna, a.s., Praha
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•	České vysoké učení technické v praze, 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., Kuřim
•	datapartner s.r.o., České Budějovice
•	daWell cz s.r.o., Třebíč
•	dayton progress s.r.o., Benátky nad Jizerou
•	delcam brno s.r.o., Brno
•	denios s.r.o., Strakonice
•	deom s.r.o., Praha
•	deutsche leasing Čr, spol. s r. o., Praha 4
•	deutsch-tschechische industrie und handelskammer dtihK, 

Praha
•	devillé tpc Jihlava s.r.o., Jihlava
•	dieffenbacher - cz, hydraulické lisy, s.r.o., Brno
•	dill s.r.o., Ostrava
•	dioptra, a.s. turnov, Turnov
•	dK machinery a.s., Ždírec
•	dmg mori seiKi czech s.r.o., Brno
•	drÄger cz s.r.o., Praha 4
•	dragon Jh s.r.o., Jindřichův Hradec
•	duKane ias s.r.o., Statenice - Černý Vůl
•	e - normalie servis s.r.o., Praha
•	ecKold & vavrouch, spol. s r.o., Brno
•	ecosond s.r.o., Praha 5
•	eichler company s.r.o., Žďár nad Sázavou
•	eKobal, spol. s r.o., Jesenice u Prahy
•	eKol s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	ekomaziva s.r.o., Cheznovice
•	eKo-ŠimKo s.r.o., Náchod
•	elasteflex lysice s.r.o., Lysice
•	elektrika.info s.r.o., Šlapanice u Brna
•	elektro sochor spol. s r.o. - Šmeral group, Brno
•	elesa+ganter cz s.r.o., Praha
•	emuge - franKen servisní centrum, s.r.o., Brno
•	enprag, s.r.o., Praha 5
•	ensinger s.r.o., Dobřany
•	eplan engineering cz, s.r.o., Liberec
•	eprin spol. s r.o., Brno
•	eQuicom s.r.o., Brno
•	eri-trade, s.r.o., Syrovín
•	e-tronics s.r.o., Brno
•	euroimpex cz s.r.o., Klecanky
•	european industrial supply company s.r.o., Most
•	everstar s.r.o., Šumperk
•	evropsko-ruská banka, a.s., Praha 5
•	exactcut s.r.o., Brno
•	exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Praha 1
•	exte spoj, s.r.o., Telč
•	 f.m.t. group s.r.o., Sedliště
•	 fanuc czech s.r.o., Praha 8
•	 favex, s.r.o., Buchlovice
•	 ferdinand gross czech, s.r.o., Praha 4 - Podolí

•	 fermat cz s.r.o., Praha 5 - Zbraslav
•	 ferrum s.r.o., Moravské Budějovice
•	 finetec systems, s.r.o., Praha 3
•	 flex-elektronářadí, s.r.o., Mnichovo Hradiště
•	 format 1 spol. s r.o., Křenovice
•	 formetal s.r.o., Měšice
•	 fornaxa - tĚsnĚnÍ, spol. s r.o., Příbram VII.
•	 forte-Wespa-roKycany s.r.o., Plzeň - Doudlevce
•	 fronius Česká republika s.r.o., Český Krumlov
•	 fuchs oil corporation (cz), spol. s r. o., Strančice
•	gaben, spol. s r.o., Ostrava
•	galateK a.s., Ledeč nad Sázavou
•	galiKa ag, obchodní zastoupení, Praha 4
•	gapa mb, s.r.o., Mladá Boleslav
•	ge money leasing, s.r.o., Brno
•	gema europe s.r.o., Praha 4 - Hodkovičky
•	gesipa cz s.r.o., Brno
•	gf machining solutions s.r.o., Podolí
•	gimatic czech republic s.r.o., Přezletice
•	glentor s.r.o., Praha 10
•	gms velkoobchod, s.r.o., Lanškroun
•	gotech s.r.o., Brno
•	gravotech s.r.o., Benátky nad Jizerou
•	gÜdel a.s., Brno
•	gÜhring s.r.o., Líně - Sulkov
•	gumex, spol. s r.o., Praha
•	gymnázium a střední odborná škola mikulov,  

příspěvková organizace, Mikulov
•	haberkorn ulmer s.r.o., Mokré Lazce
•	habra s.r.o., Chrudim
•	haJdo spol. s r.o., Litovel
•	hana pospíšilová - proWeld, Ostrava - Slezská Ostrava
•	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
•	havel, holásek & partners s.r.o., advokátní kancelář,  

Praha 1 - Nové Město
•	hbc-radiomatic, cz s.r.o., Brno
•	heads & all threads cz s.r.o, Chomutov
•	heidenhain s.r.o., Praha 10
•	hellmann Worldwide logistics, s.r.o., Bor u Tachova
•	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
•	hommel cs s.r.o., Teplice
•	hotJet cz, s.r.o., Bolatice
•	hotset Čr s.r.o., Plzeň
•	houfeK a.s., Golčův Jeníkov
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•	hQh system spol. s r.o., Praha 3
•	hsi com s.r.o., Plzeň
•	huber edm spol. s r.o., Dolní Dobrouč
•	huKos s.r.o., Ostrava - Hrabová
•	hydraulics s.r.o., Sehradice
•	hydrocom, spol. s r.o., Brno
•	hydro-flex-zba, s.r.o, Praha 9
•	hydroma, spol. s r.o., Uherský Brod
•	charvát group s.r.o., Zbraslavice 394
•	chiaravalli cz a.s., Velké Meziříčí
•	 i.K.v., s.r.o., Lelekovice
•	 ideal - trade service, spol. s r.o., Brno
•	 igitur spol. s r. o., Louny
•	 imeco th s.r.o., Modřice
•	 imi international s.r.o., Žamberk
•	 imtos, spol. s r.o., Moravany
•	 industrie-technik michaela Kosinová, Liberec
•	 infocube s.r.o., Brno
•	 infrasensor s.r.o., Horní Jirčany - Jesenice u Prahy
•	 ing. Josef Šimák, Plzeň
•	 ing. zbyněk Kaisler - azK, Uherský Brod
•	 ing. zdeněk Krátký, Zlín
•	 ing. petr boukal - bouKal, Litvínov - Chudeřn
•	 innomia a.s., Jaroměř
•	 inovat se, Praha 4
•	 intech, s.r.o., Ústí nad Orlicí
•	 interroll cz, s.r.o., Břeclav
•	 intos, spol. s. r.o., Hořovice
•	 intratech družstvo, Polička
•	 ionbond czechia, s.r.o., Humpolec
•	 it2b s. r. o., Brno
•	 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
•	 J.K.r. spol. s r.o., Příbram II
•	 Jaga s r o, Praha 8 - Březiněves
•	 Jan svoboda s.r.o., Brno
•	 Jc-metal s.r.o., Vsetín
•	 JelÍneK-trading spol. s r.o., Zlín
•	 Jihomoravský kraj, Brno
•	 JirKa a spol., s.r.o., Hronov
•	 Jvb engineering s.r.o., Rumburk
•	K&l profily s.r.o., Ústí nad Labem
•	Kalina industries s.r.o., Zlín, Lužkovice
•	Kaltenbach, s.r.o., Rajhrad
•	Kardex s.r.o., Praha 1
•	Karel svoboda, Zlín
•	KÄrcher spol. s r.o., Modletice
•	Karla spol. s r.o., Bruntál
•	Kasys s.r.o., Plzeň
•	Kavon cz s.r.o., Pardubice
•	Kc&partner s.r.o., Praha
•	Kemper spol. s r.o., Poříčí nad Sázavou
•	Kempchen s.r.o., Očihov 148

•	KgK czech s.r.o., Praha 5
•	Kinex cz s.r.o., Praha 9
•	Kinex measuring s.r.o., Praha 9 - Běchovice
•	KladKostroJe, s.r.o., Rakovník II
•	Knomi spol. s ručením omezeným, Praha 4 - Háje
•	Komerční banka, a.s., Praha 1
•	Kontura tools s.r.o., Zlín, Louky
•	Kopta, s.r.o., Hradec Králové
•	Kovintrade praha spol. s r.o., Praha 5
•	Kovo staněk, s.r.o., Brumovice
•	KovofiniŠ, s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	Kovosvit mas, a.s., Sezimovo Ústí
•	Kraintek czech, s.r.o., Hradec Králové
•	KubouŠeK s.r.o., České Budějovice
•	Kühne + nagel, spol. s r.o., Praha 5 - Jinonice
•	KuKa roboter cee gmbh, organizační složka, Zdiby
•	KuliČKovÉ Šrouby KuŘim, a.s., Kuřim
•	 labimex cz s.r.o., Praha 4
•	 lac s.r.o., Rajhrad
•	 lachant spring cz s.r.o., Praha 6 - Rutyně
•	 lanete, spol. s r.o., Golčův Jeníkov
•	 larm a.s., Netolice
•	 leonardo technology, s.r.o., Hlohovec
•	 lepíky s.r.o., Praha
•	 ligum spol. s r.o., Jablonec nad Nisou
•	 lichna trade cz, s.r.o., Sviadnov
•	 limat v.o.s., Praha 3
•	 linaK c&s s.r.o., Majetín
•	 lintech, spol. s r.o., Domažlice
•	 liss a.s., Rožnov pod Radhoštěm
•	 loid spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí
•	 lontech – surface treatment, s.r.o., Býšť
•	 lpW spol. s r.o., Praha 3
•	 lubstar, a.s., Zlosyň
•	 ludačka machine tools s.r.o., České Budějovice
•	m - moos, spol. s r.o., Lipník nad Bečvou
•	m&b calibr, spol. s r.o., Ivančice
•	m & v, spol. s r.o., Vsetín
•	mag centrum, s.r.o., Kutná Hora
•	mahr, spol. s r.o., Proboštov
•	machine group s.r.o., Vsetín
•	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
•	masarykova střední škola letovice,  

příspěvková organizace, Letovice
•	maschinenfabrik berthold hermle ag, organizační složka, Praha
•	masterflex Česko s.r.o., Planá
•	materialise, s.r.o., Ústí nad Labem
•	matrix a.s., Rychnov nad Kněžnou
•	mayfran cz s.r.o., Praha 8
•	mcn cz, s.r.o., Praha 4
•	mdl s.r.o., Libina
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•	mec technik, s.r.o., Kladno
•	media cz s.r.o., Liberec
•	medicom, a.s. praha, Praha 10
•	meKr‘s s.r.o, Praha 2
•	mepac cz, s.r.o., Třinec
•	mercut s.r.o., Staré Město
•	messer technogas s. r. o., Praha 4
•	město Jeseník, Jeseník
•	město litovel, Litovel
•	město zábřeh, Zábřeh
•	metalpres s.r.o., Zastávka u Brna
•	metalsource-bohumil sluka, Plzeň
•	metrology s.r.o., Brno
•	metrotest s.r.o., Kladno
•	metrum s.r.o., Přerov
•	meva a.s., Roudnice nad Labem
•	mhi servis s.r.o., Brno
•	micro-epsilon czech republic, spol. s r. o., Bechyně
•	miKron moravia, s.r.o., Měřín
•	miKronex s.r.o., Praha 4
•	misan s.r.o., Lysá nad Labem
•	mistr cam s.r.o., Praha 9 - Kbely
•	mistra s.r.o., Zbraslav
•	mitsubishi electric europe b.v. - odštěpný závod, Praha 5
•	mitutoyo Česko s.r.o., Teplice
•	mm publishing, s.r.o., Praha 10
•	mn-systems, s.r.o., Zlín
•	mollificio cappeller neinsa, s.r.o., Slavičín
•	mp Kaindl s.r.o., Brno
•	mrm machinery s.r.o., Blansko
•	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
•	n.Ko spol. s r.o., Mladá Boleslav
•	narex Ždánice, spol. s r.o., Ždánice
•	národní strojírenský klastr, z.s., Ostrava - Vítkovice
•	národní technické muzeum, Praha 7
•	nc computers s.r.o., Praha
•	nerKon s.r.o., Brno
•	nesKan, s.r.o., Mariánské Lázně
•	neWtech s.r.o., Praha 6
•	nexnet a. s., Kroměříž
•	nms cz s.r.o., Praha 9
•	o. c. tech s.r.o., Brno
•	obchodní oddělení rakouského velvyslanectví, Praha 1
•	oddělení propagace obchodu a investic velvyslanectví polské 

republiky v Čr, Praha 1 - Hradčany
•	ohnÚt spalovací technika s.r.o., Zlín
•	oK strojservis s.r.o., Praha 5
•	oldřich dlouhý - exactec, Liberec 1
•	olomoucký kraj, Olomouc
•	olympus czech group, s.r.o., člen koncernu, Praha 6
•	omnitech spol. s r.o., Tetčice

•	omos, s.r.o., Blansko
•	ondráŠeK inK-Jet system, Frýdek-Místek
•	opis engineering k.s., Brno
•	optimus consult & invest a.s., Praha 9 - Klánovice
•	orfitech s.r.o., Praha 9 - Letňany
•	oteco cz, spol. s r.o., Bučovice 
•	palstat s.r.o., Vrchlabí
•	parker hannifin czech republic s.r.o., Klecany
•	pbt rožnov p.r., s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
•	pegas - gonda s.r.o., Slavkov u Brna
•	penta trading, spol. s r.o., Praha 4 - Michle
•	perlon s.r.o., Ostrava 2
•	peška & brtna computer service spol. s r.o., Tábor
•	pewag czech s.r.o., Vamberk
•	pfingstner s.r.o., Praha 4 - Chodov
•	pierce control automation, spol. s r.o., Ostrava - Vítkovice
•	pikron s.r.o., Ústí nad Labem
•	pilana metal s.r.o., Hulín
•	pilana Wood s.r.o., Hulín
•	pilous - pásové pily, spol. s.r.o., Brno
•	plazmatech systems s.r.o., Brno
•	pneumax automation s.r.o., Opava
•	pöppelmann plasty s.r.o., Brno
•	portaflex s.r.o., Ostrava
•	pramarK s.r.o., Praha 2
•	pramet tools, s.r.o., Šumperk
•	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
•	první brněnská strojírna velká bíteš a. s., Velká Bíteš
•	první hanácká boW spol. s r.o., Olomouc
•	ptv, spol. s r.o., Hostivice
•	pzK brno a.s., Brno
•	radium s.r.o., Praha 5
•	raiffeisenbank, a.s., Praha
•	raJch, spol. s r.o., Zlín
•	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
•	reKo print s.r.o., Dolní Dunajovice
•	reKumat Wärmeprozesstechnik Čr, spol. s r.o., Štramberk
•	reliant, s.r.o., Praha 4
•	rem-technik s.r.o., Brno
•	renards dotační, s.r.o., Brno
•	renishaw s.r.o., Brno
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•	rexim spol. s r.o., Praha 8
•	rimatec s.r.o., Brno
•	ripron s.r.o., Třebíč
•	rivetec s.r.o., Albrechtice nad Vltavou
•	rotor clip s.r.o., Budyně nad Ohří
•	routech s.r.o., Liberec
•	rsbp, spol. s r.o., Ostrava
•	rsm plast s.r.o., Praha 11
•	rWt, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
•	rychlý tom, s.r.o., Smiřice
•	Řetězárna a.s., Česká Ves
•	sa trade s.r.o., Praha 2
•	sav czech spol. s r.o., Kroměříž
•	sdružení automobilového průmyslu, Praha 1
•	sdružení obchodníků s hutními materiály (sohm), Praha 1
•	sdružení přesného lití-cica, Brno
•	seaborne plastics s.r.o., Brno
•	selos bohemia, s.r.o., Brno
•	semaco tools and software, s.r.o., Jeseník
•	semet s.r.o., Červený Kostelec
•	sensit s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
•	sg equipment finance czech republic s.r.o., Praha 5 - Stodůlky
•	schÄfer sudex, s.r.o., Ledeč nad Sázavou
•	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
•	sic-venim s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory
•	siemens s. r. o., Praha 13
•	sigmet spol. s r.o., Olomouc
•	sika cz, s.r.o, Brno
•	simaf cz s.r.o., Brno
•	simulplast, s.r.o., Lipník nad Bečvou
•	sK technik, spol. s r.o., Brno
•	sklenář s.r.o., Dlouhoňovice
•	slb, spol. s r.o., Brno
•	slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod
•	slovnaft Česká republika, spol. s r.o., Praha 1
•	slůně-svět jazyků, s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory
•	smart connections s.r.o., Šumperk
•	smW autoblok s.r.o., Brno
•	solicad, Benátky nad Jizerou
•	solidcam cz, s.r.o., Brno
•	solidvision, s.r.o., Brno
•	somet cz s.r.o., Bílina
•	sonetech s.r.o., Zlín
•	spectra, spol. s r.o., Vizovice
•	spraying systems czech, s.r.o., Brno
•	sp-tech, s.r.o., Zvěřínek
•	ssab swedish steel, spol. s r.o., Ostrava - Poruba
•	st com s.r.o., Praha 4
•	star czech s.r.o., Praha 10 - Vršovice
•	stasto automation s.r.o., Týnec nad Sázavou

•	statutární město olomouc, odbor koncepce a rozvoje, Olomouc
•	statutární město prostějov, Prostějov
•	stäubli systems, s.r.o., Pardubice
•	steelcom cz, a.s., Ostrava
•	stefan engineering s.r.o., Horní Jiřetín
•	stema-tech s.r.o., Brno
•	steng s.r.o., Praha 7
•	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
•	stroJÍrna tyc s.r.o., Mýto
•	strojírny a stavby třinec, a.s., Třinec - Staré Město
•	stroJÍrny olŠovec s.r.o., Brno - Žabovřesky
•	stroza, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
•	struers gmbh organizační složka, Roztoky u Prahy
•	střední odborná škola a střední odborné učilistě hustopeče, 

příspěvková organizace, Hustopeče
•	střední odborná škola a střední odborné učiliště vyškov, 

příspěvková organizace, Vyškov
•	střední průmyslová škola a vyšší odborná škola brno, sokolská, 

příspěvková organizace, Brno
•	střední průmyslová škola Jedovnice,  

příspěvková organizace, Jedovnice
•	střední průmyslová škola, brno, purkyňova,  

příspěvková organizace, Brno
•	střední škola a základní škola tišnov,  

příspěvková organizace, Tišnov
•	střední škola andré citroena boskovice,  

příspěvková organizace, Boskovice
•	střední škola dopravy, obchodu a služeb moravský Krumlov, 

příspěvková organizace, Moravský Krumlov
•	střední škola elektrotechnická a energetická sokolnice, 

příspěvková organizace, Sokolnice
•	střední škola f.d. roosevelta pro tělesně postižené, brno, 

Křižíkova 11, příspěvková organizace, Brno
•	střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví brno, 

příspěvková organizace, Brno
•	střední škola stavebních řemesel brno-bosonohy,  

příspěvková organizace, Brno
•	střední škola strážnice, příspěvková organizace, Strážnice
•	střední škola strojírenská a elektrotechnická brno,  

příspěvková organizace, Brno
•	střední škola technická a ekonomická brno, olomoucká, 

příspěvková organizace, Brno
•	střední škola technická a gastronomická blansko,  

příspěvková organizace, Blansko
•	subter plus s.r.o., Praha
•	summa spol. s r.o., Šumperk
•	sunnysoft s.r.o., Praha 9
•	surfin, s.r.o., Brno
•	svaz chemického průmyslu České republiky, Praha 7
•	svaz Kováren Čr z.s., Ostrava
•	svaz průmyslu a dopravy Čr, Praha 9 - Vysočany
•	svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha 1
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•	svět plastů - mach agency s.r.o., Kolín 4
•	synventive molding solutions, s.r.o., Praha 9 - Horní Počernice
•	Šiba plus s.r.o., Černošice
•	ŠKoda machine tool, a.s., Plzeň
•	Šmeral brno a.s., Brno
•	Špondr cms, spol. s r.o., Brno
•	t.e.a. techniK s.r.o., Brno - Přízřenice
•	taima spol. s r.o., Praha 8
•	taJmac-zps, a.s., Zlín - Malenovice
•	tart, s.r.o., Brno
•	tba plastové obaly s.r.o., Havlíčkův Brod
•	td-is, s.r.o., Plzeň
•	tdz power se, Brno
•	tecnimetal - cz, a.s., Zlín
•	tecnotrade obrábĚcÍ stroJe s.r.o., Kuřim
•	tedox s.r.o., Praha 5
•	technická univerzita v liberci, Liberec I
•	technodat, cae - systémy, s.r.o., Zlín
•	technologická agentura Čr, Praha 6
•	technology morava, spol. s r.o., Vsetín
•	technology s.r.o., Jablonec nad Nisou
•	 technology-support s.r.o., Praha 6
•	technotrade s.r.o., Olomouc
•	techoil s.r.o., Poříčí nad Sázavou
•	teneo 3000 s.r.o., Smržovka
•	tente s.r.o., Sudoměřice
•	ter ČesKá, s.r.o., Praha
•	terier, s.r.o., Chrastava
•	 tesa tape s.r.o., Praha 5
•	tfp universal a.s., Praha 6 - Přední Kopanina
•	tg drives s.r.o., Brno
•	tKK-hig s.r.o., Šternberk
•	tm technik s.r.o., Brno
•	tmc cr, s.r.o., Brno 2
•	tmt spol. s r.o. chrudim, Chrudim
•	tomáš Kara-ivanský boki-tz, Milevsko
•	tool-temp cz s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
•	topmes s.r.o., Praha 10
•	torwegge cz s.r.o., Blansko
•	tos KuŘim - os, a.s., Kuřim
•	tos olomouc, s.r.o., Olomouc - Hodolany
•	tos varnsdorf a.s., Varnsdorf
•	tos znoJmo, akciová společnost, Znojmo
•	total ČesKá republiKa s.r.o., Praha 8 - Karlín
•	tpv group s.r.o., Třemošnice
•	trade media international s. r. o., Český Těšín
•	trans-techniK, spol. s r.o., Brno - Slatina
•	tribotec, spol. s r.o., Brno
•	trigema a.s., Praha 5
•	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
•	tubes international s.r.o., Ostrava - Muglinov
•	turck, s.r.o., Hradec Králové
•	tyntech s.r.o, Lipník nad Bečvou
•	unicode md s.r.o., Pelhřimov
•	unicredit bank czech republic and slovakia, a.s., Praha 4
•	unicredit leasing cz, a.s., Praha 4
•	uniKasset spol. s r.o., Ostrava
•	unis, a.s., Brno
•	urdiamant, s.r.o., Šumperk
•	Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 6
•	uzimex praha, spol. s r.o., Praha 5
•	vabex s.r.o., Hvozdná
•	vacula s.r.o., Vrbno pod Pradědem
•	valk Welding cz, s.r.o., Praha 5
•	valplast cz, spol. s r.o., Brno
•	vanad 2000 a.s., Golčův Jeníkov
•	vaňkát cz, s.r.o., Praha 4
•	variotool s.r.o., Plzeň
•	vavruŠKa trade s.r.o., Třemošnice
•	vÍtKovice holding, a.s., Ostrava - Vítkovice
•	vmm s.r.o., Lanškroun
•	vondra a vondra s.r.o., Damníkov
•	vstřikovací systémy pro plast s.r.o., Šternberk
•	vues brno s.r.o., Brno
•	vÚts, a.s., Liberec XI - Růžodol I
•	vydavatelství nová média, s.r.o., Brno
•	vysoká škola báňská - technická univerzita ostrava,  

Ostrava-Poruba
•	vysoké učení technické v brně, Brno
•	vzduchotechniK, s.r.o., Chrastava
•	W h p  techniK s.r.o., Brno
•	Walmag magnetics s.r.o., Kroměříž
•	Walmsley enterprises international spol. s r.o., Praha 6
•	Wanzl spol. s r.o., Hněvotín
•	Watech a.s., Praha 5
•	Weicon-ŠafaŘÍK s.r.o., Teplice
•	Wemac spol. s r.o., Praha 8
•	Wittmann battenfeld cz spol. s r.o., Písek
•	Witzenmann opava, spol. s r.o., Opava
•	Wrh global cz, s.r.o., Praha 10
•	yamazaki mazak central europe s.r.o, Říčany, Jažlovice
•	yaskawa czech s.r.o., Rudná u Prahy
•	yate spol. s r.o., Hradec Králové
•	ynna, spol. s r.o., Břeclav
•	yorK, spol. s r.o., Dobříš
•	zarges cz, s.r.o., Brno
•	zdeněk cuhra - rohoŽKy samba, Kamenný Újezd
•	ziehl-abegg s.r.o., Brno
•	zJp, s.r.o., Zábřeh
•	zKl, a.s., Brno
•	zps - slévárna a. s., Zlín - Malenovice
•	ŽĎas, a.s., Žďár nad Sázavou
•	Žp trade bohemia, Praha 6
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de
srn / germany
•	agtos gesellschaft für technische oberflächensysteme  

mbh, Emsdetten
•	aktien-gesellschaft der dillinger hüttenwerke, Dillingen / Saar
•	ald vacuum technologies gmbh, Hanau
•	alki - techniK gmbh, Ingolstadt
•	all-tight gmbh, Bad Soden-Salmunster
•	amf andreas maier gmbh & co. Kg, Fellbach
•	amis maschinen-vertriebs gmbh, Zuzenhausen
•	amphenol - tuchel electronics gmbh, Heilbronn
•	anca europe gmbh, Mannheim
•	ancofer stahlhandel gmbh, Mülheim an der Ruhr
•	arthur KlinK gmbh, Pforzheim - Eutingen
•	baublies ag, Renningen-Malmsheim
•	bayern handwerk international, Nürnberg
•	bayern international gmbh, München
•	beck august gmbh, Winterlingen
•	benseler sachsen gmbh & co. Kg, Frankenberg
•	benz gmbh Werkzeugsysteme, Haslach im Kinzigtal
•	benzinger gmbh, Pforzheim-Büchenbronn
•	berg & co. gmbh, Bielefeld
•	bilz Werkzeugfabrik gmbh+co.Kg, Ostfildern
•	boeck gmbh, Leipheim
•	burghardt + schmidt gmbh, Remchingen-Wilferdingen
•	byK gardner gmbh, Geretsried
•	camtec gmbh, Weinstandt - Endersbach
•	 conntronic prozess- und automatisierungstechnik  

gmbh, Augsburg
•	dango & dienenthal filtertechnik gmbh, Siegen
•	datron ag, Mühltal
•	demmeler maschinenbau gmbh & co. Kg, Heimertingen
•	dr. boy gmbh & co. Kg, Neustadt - Fernthal
•	dr. mÜller diamantmetall ag, Weilheim i Ob.
•	durcrete gmbh, Limburg an der Lahn
•	dürr ecoclean gmbh, Filderstadt
•	dynisco europe gmbh, Heilbronn
•	eberhard gmbh & co. Kg, Nordheim
•	eckstein gmbh, Diez
•	ero fÜhrungen, Löffingen / Unadingen
•	extend3d gmbh, München
•	 f. reyher nchfg. gmbh & co. Kg, Hamburg
•	 faudi gmbh, Stadtallendorf
•	 fibro gmbh, Weinsberg
•	 flow europe gmbh, Bretten
•	 flp microprecision gmbh, Zörbig
•	 fmb maschinenbaugesellschaft gmbh und co.Kg, Faulbach
•	 forKardt deutschland gmbh, Erkrath
•	 franz-Kessler gmbh, Bad Buchau
•	 friess gmbh, Monheim
•	gebr. bach gmbh elektro-Wärmetechnik, Ohrdruf
•	gebr. becker gmbh, Wuppertal

•	gelber - bieger gmbh, Losheim am See
•	georg oest mineralölwerk gmbh & co. Kg, Freudenstadt
•	gett gerätetechnik gmbh, Treuen
•	grob-WerKe gmbh & co. Kg, Mindelheim
•	haas schleifmaschinen gmbh, Trossingen
•	hahnreiter präzision, Remscheid
•	haimer gmbh, Igenhausen
•	handtmann a-punkt automation gmbh, Baienfurt
•	hans schröder maschinenbau gmbh, Wessobrunn-Forst
•	hans Weber maschinenfabrik gmbh, Kronach
•	harmonic drive ag, Limburg
•	harms & Wende Qst gmbh, Chemnitz-Röhrsdorf
•	henninger gmbh & co. Kg, Straubenhardt
•	hessen trade & invest gmbh, Wiesbaden
•	hoffmann fördertechnik gmbh, Wurzen
•	hufschmied zerspanungssysteme gmbh, Bobingen
•	chr. mayr gmbh+co.Kg, Mauerstetten
•	 ibs scherer gmbh, Gau-Bickelheim
•	 ideal-Werk c.+e. Jungeblodt gmbh & co.Kg, Lippstadt
•	 ii-vi deutschland gmbh, Weiterstadt
•	 incoe international europe, zweigniederlassung der incoe 

international, inc., Rödermark
•	 innomatec test und sonderanlagen gmbh, Idstein
•	 J.p.sauer & sohn maschinenbau gmbh, Kiel
•	 Jakob antriebstechnik gmbh, Kleinwallstadt
•	 Jebens gmbh, Korntal-Münchingen
•	 Johs. boss gmbh & co. Kg, Albstadt
•	Kadia produktion gmbh & co., Nürtingen
•	Karnasch professional tools gmbh, Heddesheim
•	Kästner präzisionswerkzeuge gmbh, Steinbach - Hallenberg
•	Kirchhoff & lehr gmbh, Arnsdorf bei Radeberg
•	KitagaWa europe gmbh, Ratingen
•	Klein maschinenbau e.K., Straubenhardt-Conweiler
•	Knarr vertriebs gmbh, Helmbrechts
•	Knuth Werkzeugmaschinen gmbh, Wasbek
•	Komage gellner maschinenfabrik Kg, Kell am See
•	Kullen - Koti gmbh, Reutlingen
•	 laservorm gmbh, Altmittweida
•	 lee hydraulische miniaturkomponenten gmbh, Sulzbach
•	 leistritz produktionstechnik gmbh, Nürnberg
•	 liKusta umwelttechnik gmbh, Lich
•	 loch präzisionsbohrtechnik gmbh, Ergolding
•	 lWK plasmaceramic gmbh, Wiehl
•	m&h inprocess messtechnik gmbh, Waldburg
•	madra-edm gmbh, Kahl
•	maier & Korduletsch schmierstoff gmbh, Vilshofen
•	max steier gmbh & co. Kg, Elmshorn
•	maxion Jänsch & ortlepp gmbh, Pößneck
•	mimatic gmbh, Betzigau
•	misumi europa gmbh, Schwalbach
•	mK-tools-service gmbh, Altenstadt
•	ml lubrication gmbh, Schweinfurt
•	neidlein-spannWerKzeuge gmbh, Bodelshausen
•	nme national machinery europe gmbh, Nürnberger
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•	ohra regalanlagen gmbh, Kerpen
•	ott-Jakob spanntechnik gmbh, Lengenwang
•	otto bihler maschinenfabrik, Halblech-Füssen
•	paul horn gmbh, Tübingen
•	pcg gmbh, Schwallungen
•	pee-Wee gmbh, Diez
•	peiseler gmbh co.Kg, Remscheid
•	precitec gmbh & co. Kg, Gaggenau
•	process-electronic gmbh, Heiningen
•	profiroll technologies gmbh, Bad Düben
•	reime noris gmbh, Feucht
•	riegger diamantwerkzeuge gmbh, Affalterbach
•	roboWorKer automation gmbh, Weingarten
•	röders gmbh, Soltau
•	rohrwerk maxhütte gmbh, Sulzbach-Rosenberg
•	rösler oberflächentechnik gmbh, Untermerzbach
•	rtc couplings gmbh, Göppingen
•	ruf maschinenbau gmbh & co. Kg, Zaisertshofen
•	s+d spezialstahl handelsgesellschaft mbh, Stelle
•	saacKe gebr. gmbh & co. Kg, Pforzheim
•	schneeberger gmbh, Höfen
•	schuler pressen gmbh, Erfurt
•	schuster maschinenbau gmbh, Denklingen
•	slf oberflächentechnik gmbh, Greven
•	slm solutions gmbh, Lübeck
•	somass, Miesbach
•	spezialWerKzeuge gmbh, Zella Mehlis
•	spl spindel- und präzisionslager gmbh, Ebersbach bei Doebeln
•	starrag group holding ag - dörries scharmann technologie 

gmbh, Mönchengladbach
•	supfina grieshaber gmbh & co. Kg, Wolfach
•	swisschuck ag, Effretikon
•	taKtomat gmbh, Pöttmes
•	tbt tiefbohrtechnik gmbh + co, Dettingen/Erms
•	toKa indeva - tomáš Kašpar, Weissensberg
•	tox pressotechniK gmbh & co.Kg, Weingarten
•	tramec gmbh, Gingen an der Fils
•	tribo hartstoff gmbh, Immelborn
•	tünkers maschinenbau gmbh, Ratingen
•	uas, united air specialists, inc., Bad Camberg
•	ulmer WerKzeugschleiftechniK gmbh + co.Kg, ULM
•	vargus deutschland, Knittlingen
•	Wafios ag, Reutlingen
•	Walter maschinenbau gmbh, Tübingen
•	Wanner techniK gmbh, Wertheim - Reicholzheim
•	Weiler Werkzeugmaschinen gmbh & co. Kg, Emskirchen
•	Wemco gmbh Werkzeugmaschinen automation, Overath
•	Werkzeugsysteme müller gmbh hofmann mt, Pliezhausen
•	Werth messtechniK gmbh, Giessen
•	Wilh. stolle gmbh, Bonn
•	Wimmer anton maschienenfabrik gmbh, Kaufering
•	Wirtschaftsförderung sachsen gmbh, Dresden

•	WmW ag, Leipzig
•	Wto gmbh, Ohlsbach
•	ziersch gmbh, Ilmenau
•	zimmermann f. gmbh, Denkendorf
•	zinner gmbh, Nürnberg

dK
dánsKo / denmarK
•	 ideal - line, Faaborg - Vester Aabz
•	universal robots a/s, Odense S

es
ŠpanĚlsKo / spain
•	bronmetal - international bron metal, s.a, Larrabetzu
•	nbi bearings europe, s.a., Okendo. Alava
•	vinco - vizcaÍna de industria y comercio, s.a., Larrabetzu

fi
finsKo / finland
•	Kemppi, Lahti

fr
francie / france
•	hoWa tramico, Brionne
•	huron graffenstaden s.a., Illkirch - Cedex
•	chambrelan sas, Le Havre Cedex
•	numalliance, Saint-Michel-sur-Meurthe
•	process, Challans
•	rousselet centrifugation sa, Annonay
•	silexe industries, La Roche Saint Secret
•	smalley europe, Coignieres

gb
velKá británie / great britain
•	bennett mahler limited, Redditch, Worcestershire
•	 fusion automation inc, Harlow
•	 industrial clutch parts ltd., Whaley Bridge, High Peak
•	sgs tool europe ltd, Berkshire

hu
maĎarsKo / hungary
•	 isd dunaferr co. ltd., Dunaújváros
•	 luc Kft., Esztergom
•	nct ipari eleKtroniKai Kft., Budapest
•	procam müszaki és fejlesztö Kft., Nagytarcsa
•	sic hungary Kft., Paszto
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ch
ŠvÝcarsKo / sWitzerland
•	affolter technologies s.a., Malleray
•	alfleth engineering ag, Lenzburg
•	baltec maschinenbau ag, Pfäffikon
•	eroWa ag, Büron
•	ewag ag, Etziken
•	 fehlmann ag, Seon
•	güdel ag, Langenthal
•	mägerle ag, Fehraltorf
•	mikron tool s.a. agno, Agno
•	precitrame machines s.a., Tramelan
•	reishauer ag, Wallisellen
•	rihs maschinenbau ag, Pieterlen
•	schneeberger ag lineartechnik, Roggwill
•	solo swiss group, Bienne 7
•	star micronics ag, Otelfingen
•	swisstool export - gruppe, Dällikon
•	teximp sa, Küsnacht
•	triag international ag, Allenwinden
•	ttb engineering s.a., Riva S. Vitale
•	urma ag Werkzeugfabrik, Rupperswil

in
indie / india
•	 Jyoti cnc automation pvt., ltd., Rajkot

it
itálie / italien
•	adriatecnica s.r.l., Trieste
•	aida s.r.l., Milano
•	bausano & figli s.p.a., Rivarolo Canavese (TO)
•	borghi s.p.a., Castelfranco Emilia
•	camfart s.r.l., Pian Camuno (BS)
•	cemb s.p.a., Mandello del Lario (LC)
•	civest group s.r.l., Sesto S. Giovanni (MI)
•	elmea srl, Casorate Primo PV
•	eurochiller s.r.l., Desenzano d/G (BS)
•	 faccin srl, Visano
•	 ferrato davide sas, Rubano, Padova
•	 ficep s.p.a., Gazzada Schianno-Varese
•	g.l.f. srl, Nerviano (Mi)
•	ghiringhelli s.p.a., Luino (VA)
•	harditalia s.r.l., Oggiona con S.Stefano
•	 i.m.s.a. s.r.l., Barzago
•	 iemca division of igmi s.p.a., Faenza (RA)
•	ma.te srl, Calusco D‘adda BG
•	manentimacchine srl, Gussago (BS)
•	microstudio srl, Besnate/VA
•	mollificio italiano srl, Montecalieri
•	moretto s.p.a., Massanzago (PD)

•	ocsa, s.p.a., Crocetta del Montello
•	pontfor s.r.l., Pont Canavese
•	robbi s.a.s., Veronella (Verona)
•	rolleri, Vigolzone
•	rosa ermando s.p.a., Rescaldina (MI)
•	s.a.u. s.p.a., Polinago
•	seg.metal srl, Rivoli (TO)
•	schiavi macchine international, Grassobbio
•	simplex rapid s.r.l., San Giuliano Milanese (MI)
•	speroni s.p.a., Spessa
•	top automazioni s.r.l., Poggio Torriana (Rimini)

Jp
JaponsKo / Japan
•	takisawa machinetool co., ltd., Okayama

Kr
KoreJsKá republiKa / republic of Korea
•	hankook material co., ltd, Namdong-Gu
•	hosan technologies co., ltd., Osan
•	Kotra - Korea trade-investment promotion agency, Seoul
•	pt coupling co., ltd., Suwon
•	tesllon inc., Gyeongsan-Si
•	u-Jin tech corp., Ansan-Cityi

nl
nizozemsKo / the netherlands
•	 iac geometrical engineers b.v., Klazienaveen
•	style cnc machines bv, Bunschoten
•	unising bv, Panningen

pl
polsKo / poland
•	agencja akwizycji ‚‘commercial travellers‘‘  

przemysław p. Kowalski, Słupsk
•	agencja promocji eksportu Jarosław Krykwiński, Częstochowa
•	ampere polska sp. z o.o., Wrocław
•	apx technologie sp. z o.o., Opacz
•	castor unia gospodarcza sp. z o.o., Katowice
•	cimat sp. z o.o., Bydgoszcz
•	cmc poland sp. z o.o., Zawiercie
•	eckert a.s. sp. z o.o., Legnica
•	ekonorm sp. z o.o., Katowice
•	eltroniKa sp. z o.o., Łomianki
•	georg utz sp. z o.o., Katy Wroclawskie
•	global supplier poland, Wieliczka
•	gumet sz. geneja s.j., Krasnik
•	oddělení propagace obchodu a investic velvyslanectví  

polské republiky v Čr, Praha 1 - Hradčany
•	ofama sp. z o.o., Opole
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•	tcm technical consulting of microwelding, Grębów
•	techteam clamping solutions, Kamienica Polska
•	transporeon sp. z o.o., Kraków
•	Walcownia metali ‚dziedzice‘ s.a., Czechowice-Dziedzice
•	zabi sp. z o.o., Czaniec

pt
portugalsKo / portugal
•	amob s.a., Louro
•	balflex portugal s.a., Alfena

ru
rusKo / russia
•	nadezhnost tm, Moskva
•	první česko-ruská banka, Moskva

se
ŠvÉdsKo / sWeden
•	ovako ab, Hofors

si
slovinsKo / slovenia
•	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
•	courbis, Trnava
•	crW slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves
•	datron-technology, s.r.o., Detva
•	d-s-c slovensko, s.r.o., Martin
•	 fein elektronáradie, s.r.o., Galanta
•	gergonne slovensKo s.r.o., Liptovský Mikuláš
•	h.m.transtech spol. s r.o., Prešov
•	herman group, a.s., Bratislava
•	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
•	 invita, s.r.o., Košice
•	Kabelschlepp - systemtechniK, spol. s r.o., Nové Zámky
•	Kora a.s., Trenčín
•	 luxur media s.r.o., Bratislava
•	media/st s.r.o., Žilina
•	menzi mucK slovaKia, a.s., Nitra

•	messer eutectic castolin slovensko, s.r.o., Bratislava
•	metal service centre - imc slovakia, s.r.o., Považská Bystrica
•	mincovňa Kremnica, štátny podnik, Kremnica
•	ministerstvo hospodárstva sr, Bratislava
•	obeco s.r.o., Liptovský Mikuláš
•	plastcom, spol. s r.o., Bratislava
•	profing piešťany spol. s r.o., Piešťany
•	profi-Weld s.r.o., Bratislava
•	prospot sK s.r.o., Kolarovo
•	refima s.r.o., Horná Streda
•	robustech s.r.o., Komárno
•	röhm slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou
•	sartech slovakia s.r.o., Stará Turá
•	schier technik slovakia, s.r.o., Trenčín
•	slovtos, spol. s r.o., Jasová
•	staton s.r.o., Turany
•	stem slovakia s.r.o., Bratislava
•	systech group s.r.o., Trenčín
•	technobal - Šaľa s.r.o., Kráľová nad Váhom
•	technology slovaKia, s.r.o., Martin 1
•	titan fastech europe, s. r. o., Podbrezová
•	trens sK, a.s., Trenčín
•	zimmer group slovensko s.r.o., Považská Bystrica
•	zvl-tsb, s.r.o., Prešov
•	Železiarne podbrezová a.s., Podbrezová

tr
turecKo / turKey
•	ermaKsan maKina sanayi ve ticaret a.s., Bursa
•	mvd maKina sanayi a.s., Konya
•	nuKon lazer makina metal sanayi ve ticaret a.Ş., Bursa

tW
tchaJ-Wan / taiWan
•	easylink industrial co., ltd., Kaohsiung
•	Kaigo co., ltd, Taipei
•	radiant innovation inc., HsinChu
•	simco spring machinery company, Sanchong Dist., New Taipei City
•	vision Wide tech co., ltd., Taichung

ua
uKraJina / uKraine
•	akvaton ltd., production company, Rovno
•	dneprovsky special tools plant llc, Dnepropetrovsk

us
usa 
•	nidec minster corporation, Minster, Ohio


