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purtech kft. B szektor
408

7700 Mohács, Arany J. u. 12/A. Levélcím: 7700 Mohács, Középmező u. 8. 
Telefon: (36) 20/2035-151 
Web: www.purtech.hu  E-mail: info@purtech.hu
Tevékenység: Épületek utólagos hő- és vízszigetelése.

raiffeisen Bank zrt. iii. csarnok
341

1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Telefon: (36) 80/488-588 
Web: www.raiffesen.hu  
Tevékenység: A Raiffeisen Bank  nemzetközi hátterű pénzintézet, amely a lehető legszélesebb termékpalettával és egye-
di, testreszabott konstrukciókkal várja meglévő és jövőbeni partnereit. Elkötelezett agrárfinanszírozó bankként, kiváló 
piac- és áruismerettel, valamint partneri kapcsolatokkal a mezőgazdaság valamennyi szereplőjének nyújtja finanszírozási 
szolgáltatásait - a termelés, értékesítés, kereskedés, feldolgozás és az export területén.

rm hajdú hungary kft. g szektor
957

4132 Tépe, Fő u. 8.
Telefon: (36) 30/2780944 E-mail: rmhajduhungary@gmail.com

reti hungary kft. iii. csarnok
351

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 181/a.
Telefon: (36) 76/504-269 E-mail: reti@retihungary.hu
Web: www.retihungary.hu
Tevékenység: Kerítésre van szüksége? Gyártóként a legjobb árat garantáljuk! Jó minőség, szakértelem, 
kiváló ár-érték arány, óriási kiegészítő választék. Lépjen kapcsolatba velünk!

ruBin informatikai zrt. iii. csarnok
360

1149 Budapest, Egressy út 17-21.
Telefon: (36) 1/469-4020 Fax: (36) 1/469-4029
Web: www.rubin.hu  E-mail: titkarsag@rubin.hu
Tevékenység: Hatékony megoldásokkal a jövőért! Rubin Informatikai Zrt. A mezőgazdasági gazdálkodást támogató szoft-
verek és hardverek használata az energia és a fenntartási költségek csökkentésére. Több mint 6000 berendezés, 1,5 
milliárd HUF energiamegtakarítás és 6 millió ügyfél napi 40 millió tranzakciójának kezelése. Ajánlat: infrastruktúra-me-
nedzsment, épületfelügyelet, átszellőztető rendszer és energiamonitor a mezőgazdasági cégek részére. www.rubin.hu

társkiállító:
govern-soft kft.
7030 Paks, Váci M. u. 3. fsz.2. Pf. 98.
Telefon:  (36) 75/675-454 Fax: (36) 75/677-455
Web: www.govern-soft.hu E-mail: info@govern-soft.hu

Tevékenység: A Govern-Soft Kft. mezőgazdasági gépészet területén dolgozó mérnökök bevonásával egy új dimenziót 
teremt a gépek üzemeltetése és karbantartása terén, melynek informatikai támogatását a PowerOps alkalmazás adja, a 
szakmai támogatást pedig mezőgazdasági szakértőink évtizedes szakmai gyakorlata biztosítja. www.govern-soft.hu

energy control kft.
2151 Fót, Kincskereső u. 8/b.
Telefon:  (36) 30/302-3847 
Web: www.energycontrol.hu E-mail: info@energycontrol.hu

Tevékenység: Az Energy Control Kft energetikai auditokkal, energiacsökkentési programok kidolgozásával energetikai 
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tanúsítványok elkészítésével foglalkozó professzionális mérnöki vállalkozás. artnereink között megtalálható számos KKV, 
nagyvállalat, Önkormányzatok, Minisztériumok. Az állam 2017-től a vállalkozások számára energihatékonysági beruhá-
zások esetén adókedvezményt biztósit. Partnereink részére az elkészítjük az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges 
jogszabályokban rögzített energia mérlegeket, hatóság felé a jelentési kötelezettségeket. (Auditok, Szakreferensi tevékenysé-
gek), valamint a számla monitorozásokat is. Az energia csökkentés közös érdek. Forduljanak hozzánk bizalommal! www.
energycontrol.hu 

salvana kft. ii. csarnok
204

1213 Budapest, Mária Királyné útja 207.
Telefon: (36) 30/992-4668 E-mail: salvanakft@gmail.com
Web: www.salvana.hu

Tevékenység: Cégünk 1994 óta segíti azokat az állattartókat, akik előnyben részesítik a minőségi 
takarmányozást. A Kft. a németországi Salvana GMBH által gyártott takarmánykiegészítőket forgalmazza, amelyeket si-
kerrel használnak a magyarországi szarvasmarha-, ló-, juh-, sertés- és kutyatartók.  Ezek között megtalálhatóak az anyatej 
helyettesítésére szolgáló tejporok, premixek, toxinkötő, vitamin- és ásványi anyag kiegészítők, jutalomfalatok, nyalótálak, 
tápok, müzlik,stb. Igyekszünk a partnereink segítségében lenni és támogatni minden olyan takarmányozási probléma 
megoldásában, amelyhez nem szükséges gyógyszeres beavatkozás, illetve előnyben részesítjük a hiánybetegségek ki-
alakulásának megelőzését. A Kft. az évek során többször vett részt az állatkertek tenyésztési-programjainak segítésében 
különböző szaporodásbiológiát javító kiegészítőkkel, melyek segítségével több, fogságban nehezen szaporodó állat hozott 
világra életképes utódokat.

sano-modern takarmányozás kft. e szektor
703

2949 Csém, Külterület 069/6.
Telefon: (36) 34/556-700 Fax: (36) 34/556-719
 (36) 30/300-7553 E-mail: zsigmond@sano.hu
 (36) 30/300-7559            forras.daniel@sano.hu
Web: www.sano.hu  

Tevékenység: A Sano az ásványi kiegészítők, premixek és tejpótlók specialistája. A Sano a legnagyobb német gyártó, több 
európai országban piacvezető. Magyarországi részaránya rohamosan növekszik. A Sano célja, hogy korszerű termékkel és 
szakmai tanácsadással az állatokat egészségesen, nyereségtermelően takarmányozza.

sc farmtech srl g szektor
922

Calea Bucuresti, 115 B, Saftica jud. ilfov. 077015
Telefon: 004021 352 9308 E-mail: giorgianaferchedau@farmtech.ro

Web: www.farmtech.ro

Tevékenység: A Farmtech Magyarország Kft. teljes körű állattenyésztési és rakodógép csomagot kínál önnek: Schaffer 
homlokrakodók, Teagle bálabontó, -aprító gépek, Garant Kotte tartálykocsik, Chioda pótkocsik és trágyaszórók, Goweil 
körbálázók, bálacsomagolók. Schaeffer rakodógépek előnyei: akár 30%-kal több toló-, szakító- és emelőerő, a vezetőülés-
ből tökéletes körbelátás és rálátás a munkaeszközre, igény szerinti méretvariációk. A partnereinkkel együtt nagy tapasz-
talattal rendelkezünk biztonságos magas szintű eladást, javítást és ellenőrzést, cserealkatrész forgalmazást, biztonságos 
minőségű terméket ajánlunk.

schauer agrotronic gmBh.       c szektor
502

A-4731, Prambachkirchen, Passauer str. 1.   
Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Barack u. 1.
Telefon: (36) 20/374-4879, +43 72772326 Fax: +43 72772326
Web: www.schauer-agrotronic.com E-mail: b.bogar@schauer-agrotronic.com


