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ĮMONĖS NR. 
 

TAIVANO ĮMONĖ INTERNETO SVETAINĖ GAMINIAI IR PASLAUGOS DOMINA SUSITIKIMAI LIETUVOJE NUORODOS Į ĮMONIŲ 
PRISTATYMĄ 

REGISTRCIJA Į 
SUSITIKIMUS 

01 VERTEX PRECISION 
INDUSTRIAL CORP. 

VERTEX 
(vertexprecision.com.tw) 

Tiekia tvirtinimo detalių sprendimus 
klientams ir specializuojasi gaminant 
pasirinktas tvirtinimo detales įvairiose 
pramonės šakose: automobilių, 
elektronikos ir pramonės rinkos, 
įskaitant elektroninių transporto 
priemonių, prietaisų, elektronikos, 
mašinų, saulės energijos ir kt.  
 
Pagrindiniai produktai: rutuliniai 
kaiščiai, sriegiai ir MATpoing varžtai, 
dvigubo sriegiai, kniedės, įvorės, 
trišakiai ir plastikiniai varžtai bei kiti 
varžtai ir veržlės.  

Komponentų ir dalių tiekėjai: Tier2 
arba Tier3:  tvirtinimo detalių 
pardavėjai, distributoriai įvairiose 
pramonės šakose: automobilių, 
elektronikos ir pramonės rinkos, 
įskaitant elektroninių transporto 
priemonių, prietaisų, elektronikos, 
mašinų, saulės energijos ir kt.   
 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 

Countries - Vertex  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

02 EVERFOCUS 
ELECTRONICS CORP. 

EverFocus Electronics 
Corp. USA 

EverFocus yra pasaulinio lygio 
išmaniųjų saugumo ir išmaniųjų 
transporto sprendimų lyderis. 
Daugiausia gamina pramoninius 
kompiuterius, CCTV ir mobiliuosius 
DVR ir vaizdo ir (arba) garso srautus 
reguliuojančias sistemas.  
 
Įmonė tiekia  įvairius klientams 
pritaikytus išmaniuosius sprendimus: 
išmanųjį transportą, išmanius 
pastatus ir išmaniąją apsaugą. 
Produktai pritaikomi komerciniams 
laivynams, prekybos centrams, 
miesteliams ir kitiems didelio masto 
objektams. 

IPC platintojai, IPC sistemų 
diegėjai, IPC ODM/OEM 
PG programinės įrangos 
„Develope“, AI programinės 
įrangos platintojai ir diegėjai  
 
Transporto priemonių 
registravimo sistemų platintojai, 
transporto priemonių sistemos 
integratoriai, laivų transporto 
sistemos 
 
Vaizdo duomenų ir vaizdo analizių 
sistemų integratoriai, „Vision 
Analytics“ sprendimų teikėjai 
 
Internetinis vaizdo įrašų srauto 
integratoriai, internetinės vaizdo 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 
Countries - Everfocus  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/home
https://www.vertexprecision.com.tw/index.php
https://www.vertexprecision.com.tw/index.php
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/vertex
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/vertex
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/vertex
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.everfocus.com/
https://www.everfocus.com/
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/everfocus
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/everfocus
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/everfocus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


paslaugos, svetainių priežiūros 
tiesioginės srauto paslaugos 

03 BRIGHTEK 
OPTOELECTRONIC 

CO., LTD. 

Brightek Optoelectronic LED komponentų ir jutiklių 
komponentų su IATF 16949, VDA 6.3, 
ISO 9001, ISO 14001, Sony Green 
Partner, Samsung Eco-Partner, Iseled 
Alliance ir kt. gamintojas, taip pat 
gamina: „Smart LED“ (LED su 
įterptomis IC), automobilių LED 
komponentus, skirtus interjero 
apšvietimui, išoriniam apšvietimui, 
aplinkos intelektualiam apšvietimui 
(ICLED, ISELED),„Smart RGB LED“ su 
įdėtu IC skaidriam stiklo ekranui, 
aplinkos apšvietimo programoms, 
žaidimų programoms ir kt., 
infraraudonųjų spindulių (IR) LED ir 
jutimo komponentus stebėjimo 
kamerai, veido/rainelės atpažinimui, 
AR/VR, medicinos ir nešiojamiems 
įrenginiams (išmanieji laikrodžiai), 
vairuotojų stebėjimo sistemoms ir 
intelektualiųjų transporto priemonių 
keleivių stebėjimo sistemoms. 

Automobilių apšvietimo 
gamintojai 
Stebėjimo IP kamerų gamintojai, 
veido atpažinimo programų 
gamintojai, naktinio matymo 
sistemų gamintojai ir kt. 
 
Stiklo vitrinų gamintojai,  aplinkos 
apšvietimo gamintojai, žaidimų 
produktų gamintojai. 
 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 
Countries - Brightek  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

04 CHARNG MENG 
PLASTIC CO., LTD 

CHARNG MENG PLASTIC 
GROUP - Home 

Tai profesionali plastiko formų  
gamybos įmonė, apimanti ODM ir 
OEM formas, plastikines dalis ir 
produktus pasaulyje garsiems 3C 
kompiuterių dalių ir elektronikos 
gamintojams, taip pat teikia 
paslaugas automobilių pramonei. 
 

Automobilių, elektrinių 
motorolerių gamybos ir produktų 
projektavimo įmonės 
Išmaniųjų namų produktų 
gamintojai ir dizaineriai  Design 
Company“ 
Gesintuvų pardavėjai 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 

Countries - 
CharngMeng  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

05 MAXMUI CO., LTD www.maxmui.com Tiekia produktą kaip paslaugą (PaaS), 
kuri yra elektroninių komponentų, 
tokių kaip integralių grandinių 
tiekimas (pvz., MCU su AEC-Q100 
Grade) ir pasyvus, PCB surinkimas, 
pirkimo ir prekybos paslaugų paieškai. 
 

Gamintojai ir verslo plėtros 
kompanijos. 
OEM/ODM  sistemų diegimas 
automobiliams 
 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 
Countries - Maxmui  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

06 WANSHIH 
ELECTRONIC CO., 

LTD. 

Wanshih Electronic: 
Taiwan Cable Assembly 

Manufacturer 

Pirmaujanti OEM/ODM mini 
bendraašių kabelių rinkinių, skirtų 
pirmos pakopos nešiojamiesiems 
kompiuteriams ir mobiliųjų telefonų 
įmonėms, gamintoja. Tai pat gamina 
pagrindinius belaidžio ryšio ir 
šviesolaidinio ryšio komponentus. 

Automobilių, sunkvežimių, 
autobusų, išmaniųjų elektrinių 
transporto priemonių, elektrinių 
paspirtukų, elektrinių dviračių ir 
elektrinių dviračių surinkimo 
variklių valdymo sistemų gamyklos 
 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 
Countries - Wanshih  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

https://www.brightek.com/index_en.aspx
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/brightek
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/brightek
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/brightek
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.charngmengplastic.com/
https://www.charngmengplastic.com/
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/charngmeng
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/charngmeng
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/charngmeng
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/charngmeng
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.maxmui.com/
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/maxmui
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/maxmui
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/maxmui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://en.wanshih.com.tw/
https://en.wanshih.com.tw/
https://en.wanshih.com.tw/
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/wanshih
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/wanshih
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/wanshih
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 „Wanshih“ buvo įvertintas kaip mini 
koaksialinio kabelio, belaidės antenos 
ir RF kabelių komplektų tiekimo 
lyderė pasaulinei rinkai. Dalyvauja 
WiFi išmaniosios antenos ir COF (chip 
on FPC), kurie laikomi pažangiausiais 
pagrindiniais naujos kartos 3C 
gaminių komponentais, produkto ir 
rinkos kūrime. 

07 YI GUAN PRECISION 
CO. LTD 

Air Conditioning 
Compressors | Air 

Conditioning Compressor | 
AC Compressors 

manufacturer supplier OEM 
ODM-YI GUAN PRECISION 

CO. LTD 

Įmonės prekės ženklas CMB yra gerai 
žinomas kaip oro kondicionierių 
kompresorių gamintojas, 
eksportuojama į daugiau nei 40 šalių. 
CMB gamina ir tiekia automatinius 
oro kondicionavimo kompresorius ir 
pagal užsakymą pagamintas CNC 
tiksliąsias dalis.  
Produkcija tiekiama daugeliui 
skirtingų pramonės šakų, įskaitant 
automobilių, elektronikos, elektros, 
kompiuterių, sveikatos priežiūros, 
pneumatines / hidraulines mašinas ir 
daugelį kitų pramonės šakų. 

Importuotojai, platintojai, 
gamintojai, remonto grandinės, 
sunkvežimių ir priekabų parkai, 
statybos / kasybos technikos dalių 
importuotojai. 
 
Skirtingų mašinų gamintojų, 
automobilių ir sunkvežimių 
atsarginių dalių bei sunkiųjų 
mašinų metalinių dalių 
importuotojų gamyklos. 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 

Countries - YiGuan  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

08 TRANS FORWARD 
ENTERPRISE CO., 

LTD 

CAMELOT | 

全司成企業股份有限公司 

(trans-grp.com) 

Tai profesionali vairo ir pakabos dalių 
gamintoja, veikianti daugiau nei 40 
metų. OE#, Moog# ir 555# dalys 
tiekiamos JAV, ES, Rytų Europoje, 
Rusijoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje, Japonijoje.  
OEM ir ODM galimybės: be keleivinių 
/ sunkvežimių originalios įrangos 
dalių, gaminamos pritaikytų detalės 
su naujovišku dizainu našiems 
automobiliams ir klasikiniams 
automobiliams, žemės ūkio 
traktoriams.  Atsižvelgiant į paklausą, 
integruojamos ir kitos atsarginių 
dalys, pvz., kėbulo, stabdžių dalys, 
vandens pompos, CV jungtys, variklio 
dalys, lempos ir kt. 

Savarankiški prekės ženklų 
atstovai 
Internetinės parduotuvės 
Platintojai 
Didmenininkai 
Parduotuvės tinklas arba remonto 
dirbtuvės 
Importuotojai 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 

Countries - Trans 
Forward 

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

09 GATX INDUSTRY 
CORP. 

GATX | Industrial Air Tools Specializuojasi įvairių pneumatinių 
įrankių gamyboje ir tiekime. Gamina ir 
tiekia GATX ir STID prekinių ženklų 
pneumatinius įrankius, kurie pasižymi 
puikiu našumu ir kokybe, geromis po 
pardavimo ir priežiūros paslaugomis. 

Autodalių tinklų ir parduotuvių 
importuotojai ir platintojai 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 

Countries - Gatx  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

https://www.airconditioningcompressors.net/index.html
https://www.airconditioningcompressors.net/index.html
https://www.airconditioningcompressors.net/index.html
https://www.airconditioningcompressors.net/index.html
https://www.airconditioningcompressors.net/index.html
https://www.airconditioningcompressors.net/index.html
https://www.airconditioningcompressors.net/index.html
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/yiguan
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/yiguan
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/yiguan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.trans-grp.com/index.php?lang=en
https://www.trans-grp.com/index.php?lang=en
https://www.trans-grp.com/index.php?lang=en
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/trans-forward
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/trans-forward
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/trans-forward
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/trans-forward
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://gatx.tools/en-us
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/gatx
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/gatx
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/gatx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Turi ISO9001 standartą, o visi įrankiai 
taip pat atitinka CE ir EAC. 

10 SUNGREAT 
GENERAL SUPPLY 

CO., LTD. 

https://youtu.be/30ufgktFI
VE  

„Sungreat“ yra vienintelė Nacionalinio 
automobilių dalių prekybos biuro 
paskirta konsultacinė įmonė 
„Išankstinei pakrovimo patikrai ir 
deryboms“.  

Auto dalių katalogas: SunGreat 

Automobilių dalių importuotojai ir 
platintojai, automobilių dalių 
parduotuvių tinklai 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 
Countries - SunGreat  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

11 TAIWAN PRECISION 
FASTENER CO., LTD. 

Chipboard Screw 
Manufacturer,Wood 

Construction Screw Manuf-
Taiwan Precision Fastener 
Company Limited (taiwan-

precision-fastener.com) 

Medvaržčių gamintojai: gaminiai 
apima medsraigčius, Mill Point 
savigręžius, medžio drožlių plokščių 
varžtus, savisriegius varžtus ir kitus 
varžtus. Be to, siūlo savo patentuotą 
medsraigčių dizainą. 

Importuotojai, platintojai, 
didmenininkai, galutinis 
vartotojas, rangovai 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 

Countries - Taiwan 
Precision 

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

12 Y.C. CABLE CO., LTD Custom Cable and Wire 
Harness Assembly 

Manufacturing, YC Cable 

Y.C. Cable tiekia platų transporto 
priemonių kabelių rinkinių ir laidų 
rinkinių asortimentą žinomiems 
automobilių gamintojams JAV ir 
užsienyje. Gamina pagal užsakymą 
kabelių ir laidų rinkinius, skirtus 
informacijos ir pramogų sistemoms 
bei daugialypės terpės sistemoms bet 
kokioms transporto priemonėms, 
elektrinėms transporto priemonėms, 
sunkvežimiams, autobusams ir 
visureigiams. 
Siūlomi produktai: A/V signalo 
kabeliai, automobilių šviesos laidai, 
laidai žemės ūkio technikai, IVI 
automobilių kabeliai 

Automobilių gamyklos ir auto 
technikos dalių importuotojai ir 
platintojai, automobilių dalių / 
žemės ūkio technikos dalių 
parduotuvių tinklai 

TAITRA: 2022 Taiwan 
Trade Mission to CEE 
Countries - Y.C. Cable  

2022 Taiwan 
REGISTRACIJA 

 

https://youtu.be/30ufgktFIVE
https://youtu.be/30ufgktFIVE
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/sungreat
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/sungreat
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/sungreat
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/sungreat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.taiwan-precision-fastener.com/index.php
https://www.taiwan-precision-fastener.com/index.php
https://www.taiwan-precision-fastener.com/index.php
https://www.taiwan-precision-fastener.com/index.php
https://www.taiwan-precision-fastener.com/index.php
https://www.taiwan-precision-fastener.com/index.php
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/taiwan-precision
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/taiwan-precision
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/taiwan-precision
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/taiwan-precision
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.yccable.com/
https://www.yccable.com/
https://www.yccable.com/
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/y-c-cable
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/y-c-cable
https://sites.google.com/view/missionspring-taitra/y-c-cable
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcmP0BsQq_Am3NcO16nxhcPiC116kErsVz9rSYBJuy_B1NcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

