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Spoštovane gospe in gospodje, 

Zahtevano je osnovno znanje o tem, kako deluje izvoz in kakšne gospodarske pogoje je mogoče 

pričakovati na ciljnem trgu. To nalogo so izvajali študenti študijskega programa Mednarodni poslovni 

odnosi FH BGLD v neposrednem sodelovanju s podjetji vključenimi v projekt Passport to Export. V tej 

izdaji poročamo o predstavitvi rezultatov, ki se je odvilo 25. januarja 2019 na kampusu v Eisenstadtu. 

V tej številki E-Novic vam prvič predstavljamo sodelujoče MSP iz Slovenije in Avstrije. Podjetja se 

nahajajo na različnih področjih IT in avtomatizacije, vina in začimb, e-Mobilnosti, preciznega 

inženiringa, tehnologije čistih prostorov, recikliranja, prenapetostne varnosti, oblikovanja zelenih 

površin in notranje opreme.  

Predstavili bomo tudi našega akademskega projektnega partnerja - Mednarodna fakulteta za družbene 

in poslovne študije - v njegovi usmerjenosti in projektnih aktivnostih. 

Nekaj novega je tudi pri pripravi izobraževalnega gradiva in usposabljanja kot končnih produktov 

projekta. Na FH BGLD je bil pripravljen tečaj za informacije o izvozu in internacionalizacijo. Dokončanje 

vsebine bo izvedeno s pomočjo povratnih informacij podjetij do konca junija 2019.  

S spoštovanjem, 

ekipa projekta PASSPORT to EXPORT 
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Izvozni trgi Švica-Italija - podjetja v neposredni razpravi s študenti in 

mentorji v FH BGLD 
 

Izvozna analiza ciljnih trgov Švice in Italije je osnova za izvoz v te države. Študenti študijskega programa 

Mednarodni poslovni odnosi so to analizo opravili v neposrednem sodelovanju s podjetji. Raziskavo je 

izvedel mentor dr. Johann Praith, skupaj s podporo dr. Amelie Cserer. Dne 25.1.2019 so študenti 

predstavili svoje rezultate 12 povabljenim podjetjem.  

 

FH BGLD: Dr. Josefine Kuhlmann, Dr. Johann Praith, Dr. Amelie Cserer,  

Dr. Tonka Semmler-Matosic, Alexandra Baldwin MA 

Podjetja: Comprei Reinraumtechnik, Necta, Thom Wachter, Net-Automation, XiTrust, x.news, Woodcube, 

Golemdigital, Ideenreich Danda  

Stranka: Passport to Export - EVOLARIS next level GmbH, Astrid Tarkus DI  

Študenti: Ivanova, Tugay, Strlzcak, Brunner, Vogl, Hintner, Komarica, Sulyok, Medits, Allabauer, Schattovits 

 

Iskanje je razkrilo potencialne poslovne partnerje in alternativne distribucijske kanale v ciljnih državah 

na podlagi dobro znanih profilov izdelkov, strank in prodaje. "Lahko gremo neposredno v začetek 

izvoza!" je kot povratne informacije navedel razvijalec programske opreme. 
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V razpravi: Hans Schallinger/Comprei, Elias Remele/Golem digital in Georg Micheu/Woodcube  

Ideje za nove izdelke so bile uvedene prek medsektorskega mreženja za skupno poslovanje v celotnem 

dogodku. Stranka za analizo izvoznega trga in vodja projekta "Passport to Export" Astrid Tarkus iz 

podjetja EVOLARIS next level GmbH je bila navdušena nad podrobnimi rezultati in gospodarskim 

sodelovanjem. Direktor tečaja dr. Tonka Semmler-Matošić zagotavlja tudi vključevanje poslovnih 

raziskovalnih rezultatov v poučevanje mednarodnih študij.  

Naša podjetja – Slovensko-Avstrijski izbor 
 
Thom Wachter proizvaja "Blaufränkische" iz južnega Gradiščanskega, 
katerega vinske trte rastejo in zorijo na Eisenbergu ter so zaradi različnih 
talnih plošč v kombinaciji s tanko glineno blazinico zelo posebnega okusa. 
www.thomwachter.at/ 
 

 
Na področju prepoznavanja slik in tehnologije navidezne resničnosti so s 
strani podjetja v svetu nameščene posebne storitve prepoznavanja slik - od 
jeklarskih podjetij do logistike letališč. Na področju trženja nepremičnin in 
virtualne resničnosti se storitve razširjajo po vsej Avstriji in Nemčiji. 
www.golemdigital.at/ 
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WOOD CUBE so industrijsko izdelane, ekološko trajnostne, energetsko 
osveščene hiše iz masivnega lesa, ki omogočajo življenje ali delo blizu narave in 
odpirajo nove možnosti za hotelske in gostinske obrate, da ustvarijo 
visokokakovostne koče v zgornjem cenovnem segmentu. . 
www.wood-cube.com/de/ 
 

 
x.news ™ je orodje za upravljanje ugleda medijev v realnem času, ki temelji na 
umetniškem inteligenci (MR) in raziskovalni aplikaciji, ki jo uporabljajo 
medijske družbe, korporacije in vlade. 
www.x-news.eu/ 
 

 
 
Fenz Software GmbH razvija in trži "necta" - vodilni spletni sistem za 
upravljanje z blagom v Evropi za hotele, restavracije in gostinsko dejavnost 
www.necta-group.com/ 
 

 
 

Webentwicklung Ideenreich podpira podjetja pri spletni 
digitalizaciji njihovih procesov in interaktivni vizualizaciji njihovih 
podatkov. 

www.web-ideenreich.at/ 
 
 

 
HUTTER ACUSTIX združuje oblikovanje, tehnologijo in udobje pri načrtovanju 
komunikacijskih prostorov v edinstven celostni koncept, ki odraža prednosti 
podjetja na področju akustike in avdio videa. 
www.hutter.co.at/  

 

 

V naših ciljno usmerjenih programih usposabljanja za zaposlene v čistih 
sobah, zagotavljamo trajnostno znanje, spretnosti in ozaveščenost ter 
strokovno čiščenje čistih sob, naše osebne nasvete in distribucijo potrebne 
certificirane delovne opreme. 
www.comprei.eu/  

 

http://www.necta-group.com/
http://www.web-ideenreich.at/
http://www.hutter.co.at/
http://www.comprei.eu/
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StephanO DAS-WEIN-GUT že skoraj 10 let proizvaja zelo individualna vina, 
tako v sektorju rdečega kot belega vina. Z veliko mero osebne predanosti 
so v kratkem času postali med najboljšimi na Gradiščanskem. 
www.stephano.at/  

 
 

 

 
PMS Elektro- und Automationstechnik je kompetentni partner za sofisticirane delne in celovite 
rešitve na področju električne in avtomatizacijske tehnologije ter podpira industrijske odjemalce 
s specifičnimi zahtevami in projekti v Avstriji in na mednarodnem trgu. 
www.pms.at/  

 
 
 

 
GP Motion GmbH razvija in prodaja lahek in zmogljiv komplet za naknadno 
vgradnjo, ki skoraj vsako kolo spremeni v lahko in individualizirano e-kolo. 
www.add-e.at/  
 
 

 
 
 

Avtomatizacijska tehnologija; Net Automation se vidi kot popoln ponudnik za 
načrtovanje, integracijo programske opreme, proizvodnjo, montažo in zagon 
ter podporo in usposabljanje. www.net-automation.at/  

 
 
 
 

Podjetje se ukvarja s čiščenjem poslovnih prostorov. Še 
posebej so specializirani za izvedbo čiščenja steklenih fasad 
visokih poslovnih stavb. Ukvarjajo se tudi z obnovo talnih 
oblog brez fizičnih posegov vanje. 
www.bizi.si/CLEAN-WAY-PETER-KUSTER-S-P/ 

 

 

 

http://www.pms.at/
http://www.add-e.at/
http://www.net-automation.at/
http://www.bizi.si/CLEAN-WAY-PETER-KUSTER-S-P/
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Podjetje se ukvarja z urejanjem in vzdrževanjem okolice. 
Izjemno uspešno so tudi pri pripravi zasnov, načrtovanju in 
izvedbi zasaditve okolice tako zasebnih, kot tudi poslovnih 
objektov. Za vse izvedene projekte nudijo tudi storitve 
vzdrževanja in urejanja izvedene zasaditve. 
www.bizi.si/ACER-DRAGO-BRECKO-S-P/ 

 

 

Podjetje se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadnih olj, ki 
jih predelujejo v povsem ekološki izdelek – oljne sveče. 
Njihova posebnost je v tem, da so socialno podjetje. 
Poudariti velja dejstvo, da vključujejo tudi marginalne 
skupine ljudi s posebnimi potrebami, ki sicer težje najdejo 

zaposlitev. 
www.bolje.si/ 
 

 

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo in razvojem tehnoloških 
postopkov izdelave plastičnih izdelkov za različne dejavnosti. 
Še posebej so dejavni na področju avtomobilske, elektro, 
kemične, medicinske in kmetijske dejavnosti. Partnerjem 
lahko ponudijo celovito storitev od zasnove, do izdelave 
končnega izdelka. 
www.miniplast.si/de/ 

 

 

Podjetje se ukvarja z oblikovanjem in postavitvijo spletnih 
strani ter ostalih sodobnih elektronskih načinov promocije in 
predstavitve podjetij. Odlikuje jih poznavanje sodobnega 
spletnega medijskega prostora in kreativne ideje, kako 
izkoristiti možnosti za izstopanje ponudbe. Poleg tega se 
ukvarjajo tudi z grafičnim oblikovanjem. 
www.kreativne-ideje.si/ 

 

 Podjetje se ukvarja z razvojem, projektiranjem in montažo 
strelovodov in prenapetostne zaščite. Njihova posebnost so 
nevidni strelovodi. Podjetje je močno usmerjeno v 
internacionalizacijo in želi vstopiti tudi na oba trga (Švica in 
Italija). 
www.hermi.si/ 

http://www.bizi.si/ACER-DRAGO-BRECKO-S-P/
http://www.bolje.si/
http://www.miniplast.si/de/
http://www.kreativne-ideje.si/
http://www.hermi.si/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUu7ncr6TfAhVM66QKHYTrBs8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.miniplast.si/contact/&psig=AOvVaw3MS4yQ2gMjjgG1DgeulYZ-&ust=1545050481930003
https://www.kreativne-ideje.si/izdelava-spletnih-strani-spletne-trgovine/
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 Podjetje se ukvarja s proizvodnjo sestavnih delov za gospodinjske 

aparate. So eden od pomembnih dobaviteljev velikim 

proizvajalcem malih gospodinjskih aparatov, saj jim nudijo tudi 

storitve razvoja novih izdelkov. Svojo proizvodnjo imajo 

organizirano v več obratih, za katere skušajo v okviru projekta 

zapolniti proizvodnje zmogljivosti. 

www.sumer.si/sl/ 

 

 Podjetje se ukvarja s proizvodnjo medenih izdelkov, svečarstvom 

in lectarstvom. Znani so po tem, da oblikujejo vrhunske, inovativne 

in unikatne izdelke za naročnike, zato pogosto oblikujejo 

protokolarna darila za Vlado Republike Slovenije. Omeniti velja, da 

imajo tradicijo njihove rokodelske proizvodnje že od leta 1757. 

www.perger1757.si/  

 

XiTrust omogoča podjetjem, da pospešijo svojo pot do brezpapirne 

prihodnosti. Skozi vodilno rešitev celovite varnostne identitete in 

sisteme sporazumne platforme, imajo uporabniki največjo možno 

rešitev za varno upravljanje elektronskih delovnih tokov. 

www.xitrust.com 

 

  

http://www.sumer.si/sl/
http://www.perger1757.si/
https://www.xitrust.com/
http://www.sumer.si/sl/
https://perger1757.si/
https://www.xitrust.com/
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Predstavljamo projektne partnerje: Mednarodna fakulteta za 

družbene in poslovne študije v Celju, SL  
 

 
 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je zasebna, vendar koncesionirana fakulteta, ki 

omogoča študij rednim in izrednim študentom.  

 

Skozi inovativne akademske pristope, ki temeljijo na znanju, izkušnjah in ustvarjalnosti, razvija znanja 

in veščine diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti. 

Izvaja kakovosten in mednarodno usmerjen študij ekonomije, poslovanja in managementa s katerim 

želimo prispevati k razvoju družbe znanja.  

Posebnost fakultete je ustvarjanje močnih povezav s podjetji, ter njihovo vključevanje v študijski proces 

na osnovi gostujočih predavanj, okroglih miz, konferenc, raziskovanja, priprave projektnih nalog in 

strokovnih ekskurzij. Mnogi predavatelji zato prihajajo iz gospodarstva, saj se tako najlažje zagotovi 

prenos teoretičnih znanj v praktične aktivnosti. 

Naše aktivnosti: 

 Internationale Konferenz MakeLearn & TIIM: https://makelearn.mfdps.si/ 

 Interreg-Projekt - Passport to Export: www.passporttoexport.com/kopie-von-start 

 Projekt CiSoTRA - https://cisotra.eu/ 

 Projekt vključevanja Romov in migrantov v šole: www.romigsc.eu/?lang=de 

 EU Integracije: https://learn-eu.net/projekti/integracija-eu-financno-izobrazevanje/ 

https://cisotra.eu/
https://learn-eu.net/projekti/integracija-eu-financno-izobrazevanje/
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Informacije o izvozu in tečaj internacionalizacije 
 

Interaktivni tečaj v sklopu orodja Moodle so ustvarili projektni partnerji FH Burgenland. Tečaj ponuja 

informacije o ciljnih trgih Švice in Italije, avstrijsko promocijo izvoza, potencialne distribucijske 

platforme v Švici in Italiji, mednarodno trgovino in pogodbeno pravo, uvod v italijansko in švicarsko 

poslovno pravo ter mednarodne dejavnike uspeha. Vsebino tečaja so sestavili strokovnjaki iz FH 

Burgenland Josefine Kuhlmann, dr. Amelie Cserer, dr. Johann Praith in dr. Alexander Burka.  

Tečaj je bil predstavljen neposredno družbam, ki so bile prisotne na analizi izvoznega trga dne 

25.1.2019. Vsa podjetja, ki sodelujejo v projektu, bodo registrirana kot uporabniki in povabljena, da 

podajo povratne informacije o uporabnosti vsebine. Vsebina tečaja se bo sprotno dopolnjevala in se 

pričakuje, da bo zaključena do konca junija 2019. Udeležba na tečaju se lahko opravi le z registracijo z 

vašim imenom in e-poštnim naslovom. 

V primeru interesa vas prosimo, da kontaktirate Amelie Cserer: amelie.cserer@fh-burgenland.at  

 

mailto:amelie.cserer@fh-burgenland.at

