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PETROJET (Egypt)
    Největší stavební společnost s vlastním vybavením v regionu severní

Afriky a Blízkého Východu 
    působí zejména v petrochemii, chemickém průmyslu, energetice... 
    26 000 zaměstnanců
    obrat v roce 2015 činil 7,5 mld. USD
    Petrojet usiluje o získání stavební části plánované jaderné elektrárny v Egyptě
       www.petrojet.com.eg/

Na konferenci vystoupí zástupci těchto zahraničních firem (výběr):

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA (Romania)
    Instalovaný výkon v 11 hnědouhelných elektrárnách činí 3 240 MW
    Vlastní hnědouhelný důl s kapacitou 25 - 30 mil. tun ročně, kterým

zásobuje 95% rumunského trhu
    14 300 zaměstnanců
    obrat v roce 2014 činil 570 mil. EURO
       www.ceoltenia.ro/en/

NUCLEARELECTRICA (Romania)
    Provozuje jadernou elektrárnu Cernavoda 1. a 2. blok. 
    Ve výstavbě je 3. a 4. blok a stavba 5. bloku je pozastavena.
    Provozuje závod na výrobu paliva pro JE Cernavoda
    2 060 zaměstnanců
       www.nuclearelectrica.ro/?lang=en

IDRO (INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION
ORGANIZATION OF IRAN)
    Největší společnost v Íránu
    Vlastní více jak 120 dceřinných společností působících na domácím i

zahraničních trzích
       www.idro.ir/en-us/Pages/mainpage2.aspx

Manažeři konference: Ondřej Zavadil, ondrej.zavadil@afpower.cz, Mob.: +420 774 413 722, Norbert Tuša, norbert.tusa@afpower.cz, Mob.: +420 775 337 900, www.afpexportdays.com
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Faranegar Industrial Design & Engineering Co. (FIDEC)
    Mezinárodní EPCC kontraktor v petrochemickém průmyslu
    Služby: Feasibility Study, Basic and Deatil Eng.Design, Project

Procurement…
    Oblasti působení: upstream, midstream, downstream, power,

automation and electrification, full service and global consulting
       www.fidec.ir

Kahromika
    Hlavní dodavatel v oblasti elektro a mechanických částí pro energetiku v

Egyptě
    Dodavatel rozvoden a přenosových a distribučních sítí
    Navrhli a realizovali Národní energetické kontrolní centrum pro

propojení 500 a 220 KV sítí pro více než 46 elektráren a rozvoden.
    5 300 zaměstnanců
       www.kahromika-co.com

Manažeři konference: Ondřej Zavadil, ondrej.zavadil@afpower.cz, Mob.: +420 774 413 722, Norbert Tuša, norbert.tusa@afpower.cz, Mob.: +420 775 337 900, www.afpexportdays.com


