
ICTIT/ ותוכנה 

TeleSoftas –  ספקית מובילה של פתרונות תוכנה, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו בינה
 183ומעסיקה  2004מלאכותית, למידה ממוחשבת ומציאות וירטואלית ומורכבת. נוסדה בשנת 

עובדים, כולל מפתחים ומהנדסים בשני אתרים בליטא, סן פרנסיסקו, אוסלו וציריך. בשנים האחרונות 
החברות  50 -כאחת מ 2017את הכנסותיה ודורגה ע"י חברת דלויט בשנת  החברה הגדילה מאד

המובילות ביותר במרכז אירופה. פתרונות החברה מיושמים במגוון רחב של מגזרים, כולל טלקום, 
 החברה מחפשת שותפים עסקיים בישראל.שירותי בריאות, לוגיסטיקה, תחבורה ופיננסים. 

 
Adeo Web – מבוססות אבטחה, ידידותיות למשתמש ומבוססות ענן,  החברה פיתחה סיסמאות

לניהול גישה עבור צוותים. הפיתוח נעשה תוך שימוש בטכנולוגיות המאובטחות ביותר הקיימות, 
בטחת ונגישה, ובאמצעות טכנולוגיה זו כל המידע הרגיש של הלקוח מאוחסן )ומשותף!( בסביבה מאו

החברה מחפשת מפיצים ולקוחות פוטנציאליים המחפשים פתרון ניהול  בכל עת ומכל מקום.
 סיסמא.

 
NRD Cyber Security  -   החברה מתמחה באבטחת סייבר ומרכזי אבטחה. ביצעה פרויקטים

 יינים להיפגש עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים.מעוניבשות ברחבי העולם.  4 -בתחום ב
 

INTA, JSC -  עוסקת בטכנולוגיות מידע ומחפשת פתרונות טכנולוגיים חדשים בתחום ה החברה- 
IoT ו- NB .לפיקוח על מטענים בתחום התובלה והלוגיסטיקה 

 
UAB Teso LT – וח אתרים ופרויקטים בתחום אבטחת סייבר. החברה עוסקת בפית 

 
 SneakyBox –  ,בית תוכנה חדשני העוסק בפיתוח תוכנה לקהלים גדולים ותוכנה מותאמת אישית

 פיתוח משחקים, אפליקציות לניידים, מציאות מדומה, שירותי ענן ועוד. 

  

 ננסיםמיסוי ופי

FIDEXPERTA -    .החברה הגדולה ביותר בליטא לייעוץ מס 

 

UAB "Sensorita" –  ייעוץ מקצועי בגיוס כספים, סיוע לעסקים בזירה הבינלאומית באמצעות שימוש
 רות מימון חיצוניים.יעיל במקו

 
Practica Capital –  והיא מתמקדת בהשקעות  2011חברת הון סיכון. החברה הוקמה בשנת

מעוניינים במדינות הבלטיות )ליטא, לטביה ואסטוניה(, בעיקר בחברות חדשניות וטכנולוגיות. 
 .חקלאות וחברות טכנולוגיות חדשניות-חברות אגרוחברות הון סיכון,  להיפגש עם

 
Lithuanian Private Equity and Venture Capital Association -  איגוד חברות הון סיכון

חברות המכסות סוגים שונים של פעילויות הון  27ומאגד בתוכו  2009פרטיות. האיגוד הוקם בשנת 
סיכון: ניהול קרנות, חברות יעוץ, עורכי דין, מוסדות ציבור וכו', אשר תומכים ומייעצים למשקיעים 

 ויזמים ביצירת שותפויות.
 

Blockchain Centre Vilnius -  מרכז טכנולוגי המחבר בין מחזיקי פיקדונות באסיה, אוסטרליה
)אחסנת מידע וחילוף מידע( בעסקים,  AIוטכנולוגית  blockchain -ואירופה, באמצעות שימוש ב

תפים מידע על פיננסים והמגזר הממשלתי. המרכז שותף למרכזים דומים במלבורן ושנגחאי המש
אפים -ברחבי העולם, האצת סטרט AIוטכנולוגיות  blockchainהזדמנויות חדשות לפיתוח ויישום 

אפ, חברות -מעוניינים להיפגש עם שותפים פוטנציאליים בישראל, חברות סטרטוהשתלמויות. 
 אפ )למטרות השקעה משותפות( ונותני-פיננסיות, קרנות הון סיכון המתמקדות בחברות סטרט

  שירותים.
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 דלתות וחלונות מעץ

Langų gama –  ,החברה מתמחה בייצור דלתות כניסה והזזה מעץ וחלונות מעץ בכל צורה וגודל
וצבעי עץ בעיצובים קלאסיים ומודרניים. עושים שימוש בעץ באיכות גבוהה, טכנולוגיות חדשניות 

 ידידותיים לסביבה. 

 מדעי החיים

 

Trynite  -  אפליקציה לטכנאי שיניים ושיניים תותבות שנועדה לניהול יעיל של הטיפול, שיפור תהליכי
נאי מעוניינים בשיתופי פעולה עם האגודה הישראלית לטכהעבודה ואופטימיזציה של הרווח. 

שיניים, האגודה הישראלית לחקר הפה, האגודה הישראלית לרפואת שיניים ומרפאות/מעבדות 
  שיניים המבקשות לייעל את פעילותן.

  

 תובלה ולוגיסטיקה

UAB "EKSPEDIANA" -  בכל תהליכי המשלוח: חברת תובלה ולוגיסטיקה. החברה מטפלת
נציג החברה מעוניין להיפגש עם חברות הפועלות או מעוניינות  תובלה, עמילות מכס, אחסנה ועוד.

 לפעול בצפון אירופה. 
 

Transaulita – חברת תו 
ביקור היא לפגוש יצרנים ומפיצים מטרת הבלה ולוגיסטיקה הפועלת במדינות הבלטיות ובבלרוס. 

 הפועלים במדינות הבלטיות או מחפשים דרכים להתחיל בפעילות במדינות אלו.

  

 שונות

Fix Management –  החברה עוסקת באירוח ועידות, כנסים וקורסים של מפתחי תוכנה באירופה
ומטרתה להרחיב את פעילותה גם לישראל. כמו כן, מקיימים אירועי נטוורקינג בין חברות טכנולוגיות. 
אחד הנושאים המרכזיים בכנסים אלה הוא אבטחת סייבר והחברה מחפשת שותפים עסקיים בתחום 

   זה, בכללם מרצים.
 

UAB "Eljunga" –  ,החברה מספקת פתרונות לניטור דלק, כגון: חיישני רמת דלק, מדי זרימת דלק
 חיישני טמפרטורה ואביזרים.

 
 New Capital -  אנו מחפשים  .ניו קפיטל היא חממה המבקשת ותומכת ברעיונות עסקיים חדשניים

פרויקטים  .ותומכים באופן פעיל פרויקטים מועילים לאנושות ויש להם פוטנציאל טרנספורמטיבי ניכר

אלה נבחרים בקפידה כדי לעמוד בחזון שלנו, חייב להיות מונע על ידי צוות מוכשר מונחה תוצאה 
 .לים בקנה אחד עם הפילוסופיה שלנואשר מטרות עו

אנו שותפים עם חזון, יזמים גנרטורים רעיון פריצת דרך כדי לסייע להם להשיג את החלומות שלהם 
 העל ידי מתן מימון, מומחיות בפיתוח טכנולוגיה וביצוע עסקים, ואסטרטגיות ללכת לשוק והכוונ

  

 מוסדות וארגונים כלכליים

 

Lithuania-Israel Chamber of Commerce-  מעוניינים להיפגש עם ארגונים ומוסדות
 .שמעוניינים לפתח קשרי מסחר ומשקיעים המעוניינים בשוק הליטאי

 
Vilnius University - יק והגדול ביותר אוניברסיטת וילנה למחקר וחינוך היא המוסד האקדמי הוות

סטודנטים. האוניברסיטה  20,000 -צוותי הוראה וקרוב ל 2,850 -בליטא עם צוות של למעלה מ
אפ ע"י מתן סביבת עבודה, הדרכה, -עומדת להשיק חממה טכנולוגית שמטרתה לסייע לחברות סטרט

  צות בתחום.מעוניינים ללמוד ולהכיר את שיטות העבודה המומלליווי, נטוורקינג והטבות אחרות. 
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