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 АКТУЕЛНОСТИ
 УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на
излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите
читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на
бизнисот, технологиите и иновациите.

Актуелности

Услуги за поддршка на иновации

Мрежата

Enterprise Europe Network им

придонесе за создавање на работни места и одржлив
развој. Главните начини да се постигне ова се:

помага на компаниите да го намалат јазот на
иновативните

капацитети.

Сепак,

иновативните

лидери настојуваат кон: постигнување на високи
ресултати

на

своите

бизнис

и

истражувачки

активности, нови иновативни решенија,

добри

релации помеѓу науката и бизнисот и бланасиран
национален иновативен и итражувачки систем. Но,
знаењето, вештините и идеите се само суров
материјал за да се добие успешен производ.
Мрежата помага овој пат од идеја до пазар да се
материјализира.

Целта

на

услугите

за

поддршка

Ширење на свеста за иновативните политики,
законодавството и програмите за поддршка
Пружање на услуги за трансфер на технологии и
трансфер на знаење за партнерства
Стимулирање на капацитетот на малите и
средните претријатија за иновации
Подобрување на вештините за управување со
иновации
Олеснување на врските со други услуги за
иновации
Помагање за експлоатација и дисеминација на
резултатите

на

иновациите е да им се помогне на компаниите да
носат иновативни производи на меѓународните
пазари, да се зголеми иновативниот капацитет на
европските мали и средни претпријатија и да се
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Актуелности
Годишна конференција на ЕЕН
во 2016 година

Годишната

конференција

на

Enterprise

Europe Network во 2016 година ќе ги собере сите
партнерски организации и страни во Братислава,
Словачка, од 14-16 ноември 2016 година.
Оваа

конференција

претставува

главен

годишен настан на Enterprise Europe Network која им
овозможува на учесниците да земат учество на
различни

и

интересни

работилници,

сесии

и

социјални настани.

НОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ БИЗНИСИ

Со нови машини од Австрија, една сибирска земјоделска компанија се подготвува да навлезе во
пазарот на производство на путер и сокови со помош на Enterprise Europe Network.
Земјоделството е главен сектор во Сибирскиот регион Томск, додека компанијата е активна во
производство на месни и млечни производи, сточарство и производство на растителни производи. Со надеж
да го насочи својот бизнис во нови насоки, компанијата се обрати до Enterprise Europe Network чии што 3.000
експерти во 54 земји веќе им помогнале на повеќе од 5.000 компании да постигнат бизнис и технолочки
договори.
Компанијата беше поканета од страна на Стопанската комора на Австрија на компаниска мисија и се
посетија фарми како и неколку помали производители на земјоделска опрема. „Со својата богата географска
понуда, мрежата може да им ги отвори вратите на претприемачите далеку од нивните домашни пазари” –
забележува Хаинц Коглер од австриската Стопанска комора во Виена.
Набргу потоа, сибирската компанија направи нарачки со два клиента на австриската Стопанска
комора за машини за сок од јаболка и моркови, како и за производство на индустриски путер. „Со нетрпение
очекуваме да се продадат нови производи од квалитетни домашни производи“ – вели претставникот од
сибирската компанија.
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Успешни приказни

Нови врати за технологијата на една финска компанија

технологиите.

Една

формирана

микро

компанија

во

Финаска за производство на ЛЕД решенија за
медицинска употреба неодамна добил позив од
страна на Enterprise Europe Network за да учествува на
тридневна компаниска мисија во Берлин.
„Ние многу активно ги покануваме
компаниите за учество во меѓународни настани
надвор од своите земји, им подготвуваме детални
профили за пронаоѓање на соодветни бизнис
партнери од дејноста во која што работат – вели
експертот од мрежата од Финска. За компаниската
мисија, тој поканил пет компании специјализирани
во областа на енргијата, чистите технологии и ЛЕД
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За време на компаниската мисија, персоналот
од фирмата имал можност да ги посети
лаболаториите за тестирање и операции на
истражувачкиот институт во Берлин, од кој бил
многу импресиониран. После неколку месеци,
компанијата одлучила да га тестира финската
технологија во една од лабораториите.
„ Enterprise Europe Network ни помогна да
најдеме нов партнер кој не би можеле да го најдеме
ние самите“.
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Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BRBR20140923001

BOHU20151103001

Бразилски производител на млечни и на

Унгарска компанија за логистика ги нуди своите

прехранбени производи бара произведители и

услуги од областа на транспорт, складирање и

трговци на зачини.

логистика.

BOAT20140328001

BOIT20160120001

Австриска компанија специјализирана за

Италијанската компанија специјализирана за

интелигентни решенија во градежништвото бара

производство и трговија со вино бара трговски

долгорочни деловни партнери.

посредници.

BOSK20140625001
Словачка компанија, производител на дрвени пелети
и агро-пелети бара дистрибутер или комерцијален
претставник.
BORU20151128001
Руски производител на ќебиња и перници бара
партнери за договор за дистрибуција.
BORS20140220002
Српска компанија која се занимава со
камионски транспорт, нуди брз, економичен и

Лице за контакт:
Влатко Стојановски

сигурен транспорт на стока до дестинации во сите

T. ( +389) 23 24 40 04

европски земји.

F. ( +389) 23 24 40 88
E. vlatko@mchamber.mk

BONL20140512001

W. www.mchamber.mk

Еден од најголемите снабдувачи на сокови од

f. www.facebook.com/chamber.mk

Холандија бара дистрибутери во цела Европа.

t. www.twitter.com/Chamber_MK

Net een.mk

55

www.een.mk
info@een.mk
facebook.com/eiicm
twitter.com/eenmk
issuu.com/eenmk
Тел: +389 (0)2 3293 204
Факс:+389 (0)2 3293 202
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