Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k
Број 03/2016

•

АКТУЕЛНОСТИ

•

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

•

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија 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

Б2Б НАСТАН ВО РАМКИТЕ НА BUD-GRYF 2016

А

социјацијата за економски развојна Западна

ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ?

Померанија, како дел од Enterprise Europe

 За да запознаете потенцијални бизнис партнери

Network ве поканува на учество на осмиот настан за

 Да дознаете за нови технологии и трендови

вмрежување, организиран во рамките на BUD-GRYF

 Да најдете добавувачи, подизведувачи,

Fairs 2016, кој ќе се одржи на 15ти април, 2016та
година. Настанот е фокусиран на секторот за
градежништво и енергија и ќе таргетира широк

клиенти...
 Да иницирате прекугранична соработка и
промоција на вашиот бизнис

спектар на компании од Европа, па доколку сакате да
ја презентирате вашата понуда, најдете соодветен

ШТО НУДИМЕ?

бизнис партнер, со кој ќе остварите соработка ,

 Англиско – Полски и Германско – Полски

бидете подготвени за голем број еден на еден

преведувачи

состаноци кои ќе бидат однапред договорени и

 Техничка поддршка

распоредени.

 Вашиот профил во печатен каталог поделен меѓу

НА ЕДНО МЕСТО, ВО ИСТО ВРЕМЕ И БЕЗ ТРОШОЦИ!

учесниците

ГЛАВНИ ТЕМИ:

КРАЕН РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

 Градежни материјали;

03.04.2016

 Машини и алати;

Контакт: Александар Филипоски

 Завршни материјали за градежништво и
внатрешно уредување;

Е-маил: Aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: 02 3108 891

 Обновливи и конвенционални извори на
енергија;
 Добавувачи: геодети, картографи, дизајнери;
 Градежници.
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Успешни приказни

ENTERPRISE EUROPE NETWORK УСПЕШНО ПОВРЗА
ЕДНА АНГЛИСКА КОМПАНИЈА КОЈА ОРГАНИЗИРА
ОБУКИ СО ЧЕШКИ ПАРТНЕР

Е

дна компанија од Велика Британија развива

тој настан, бил организирана средба на компанијата

професионални обуки за мали и средни

од Велика Британија со компанија од Чешка. Шест

претпријатија во областа менаџмент и

недели по настанот, тие се договориле за соработка.

професионален развој. За да и помогне на оваа
компанија да го прошири својот профил на
меѓународен пазар, еден од менаџерите се обратил
до локалната канцеларија на Enterprise Europe Network чија мрежа им помага на компаниите во повеќе
од 50 земји да најдат странски бизнис партнери.
„Еден од начините за помош е преку организирање
на брокерски настани, однапред договорени средби
и состаноци кои се одржуваат на едно место за
компаниите од цела Европа“ – објаснува еден од
експертите на мрежата од Велика Британија.
Откако се определил интересот на компанијата за
проширување на совојот бизнис во централна и
источна Европа, еспертите од Enterprise Europe Network ги поканиле нејизните менаџери на компаниска
посета во Брно, Чешка на настан кој се организирал
во рамките на голем трговски меѓународен саем. На
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Понуди за соработка

Инкубатор од Австрија вложува во иновативни
софтверски решенија

Опис:
Австриска компанија е во потрага по иновативни старт-ап компании кои би ги искористиле бенефициите на
инкубатор лоциран во Линц, Австрија. Заинтересираните компании ќе можат да искористат низа бенефиции
како финансиска поддршка, менторирање и дистрибуција од страна на водечки снабдувачи на софтверски
решенија. Старт-ап компании кои се специјализирани во следниве области се примарен фокус:
 Тестирање на мобилни единици,
 Вградени системи и хардверско тестирање,
 Употребливост и клиентско искуство,
 Нефункционално тестирање,
 Анализа на статички код,
 Интернет на нештата (IoT),
 Софтверски решенија во областа на здравјето и медицината,
 Вградени системи и индустриска автоматизација.
Инкубаторот е заинтересиран да склучи договор со компаниите за здобивање со удел во висина од 24 до 49
проценти.
Контакт: Петре Филипоски (contact@mir.org.mk)
Референтен број: TRAT20160118001
Земја: Австрија
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Понуди за соработка

Веб платформа за мониторинг на здравје и
телемедицински системи
Опис:
Фирма од Италија која развива медицински уреди за мерење, следење и снимање на биоелектричните
сигнали на човечкото срце има потреба од партнер за развивање на веб платформа за мониторинг на здравје
и телемедицински системи со цел да го зголеми портфолиото на производи/апликации.
Вид и улога на потенцијалните партнери:
 Компании на медицинска опрема и производители на преносни уреди со безжична технологија
заинтересирани за развој на веб платформи за анализа и следење на биоелектрични сигнали;
 Истражувачки лаборатории или универзитети заинтересирани за развој на електронски уреди со
безжични технологии кои овозможуваат далечинско дијагностицирање и следење на здравјето на луѓето
во реално време;
 Развивачи на софтвер или производители на различни видови на сензори (топлински, оптички, итн.).
Контакт: Петре Филипоски (contact@mir.org.mk)
Референтен број: TRIT20151214001
Земја: Италија
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Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BRBG20160224001

BOHR20151209002

Бугарска компанија активна во областа на

Хрватска компанија бара агенти и дистрибутери на

дистрибуција и трговија на мебел за бањи нуди

својот бренд - печено кафе.

трговскиот посреднички услуги. Компанијата може
да обезбеди транспорт и е заинтересирана за
комерцијални договори и дистрибуција.

BORO20151106001
BRRO20160208001

Романска компанија специјализирана за

Романска компанија бара партнери специјализирани
за производство на единечни делови за лифтови.

производство на мали серии на работна облека се

BOPT20160223001

BOIT20160226001

Португалска компанија која се занимава со

Италијанска компанија од областа на ИКТ

нуди да стане подизведувач.

производство на маслинки и маслиново масло е во

специјализирана во развој на софтвер и консалтинг е

потрага по дистрибутери на странските пазари.

во потрага по трговски партнери за своите услуги.

BOPL20151229004

BOPL20151229002

Една компанија од Западна Полска, специјализирана

Полска компанија нуди иновативни и интелигентни

за производство и поставување на дрвени подови и

системи за скенирање и архивирање на документи за

тротоари е во потрага по дистрибутери или агенти

претприемачи кои се достапни низ целиот свет.

низ Европа заинтересирани за соработка со

Компанијата е во потрага по партнери

компании за поставување на подови со договор за

заинтересирани за договори за комерцијални и

поддоговорање.

услуги за дистрибуција како и за лиценцирање на
своите производи.
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Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOIT20150521001

BOTR20140625002

Револуционерни памучни дискови за отстранување

Турска компанија од Анталија за производство на

на шминка: се бараат агенти/ дистрибутери за првите

сурутка и млеко во прав нуди посредништво во

памучни дискови од овој вид што се активираат со

трговија, реципрочно производство и

едноставно додавање на вода.

подизведувачки/аутсорсинг услуги за компании од
сите партнерски земји.

BOUK20160115002
Компанија од Велика Британија нуди виртуелни

BOIT20151013001

експерименти од областа на физиката за студенти на

Италијанска компанија за продажба на гурмански

возраст од 14 до 19 години со употреба на

производи во странство бара агенти, дистрибутери и

технологија за реално искуство – се бараат

купувачи за европскиот пазар.

дистрибутери или застапници.
BOUK20150817004
BOES20140606002

Наградена компанија од Велика Британија за

Компанија од Шпанија специјализирана за

производство на инфраред и бели ЛЕД светилки бара

производство и комерцијализација на решенија за

дистрибутери.

осветлување бара дистрибутери и комецијални
агенти.

BRBE20150828001
Агент на белгиска фабрика бара нови добавувачи за

BOUK20141003002

модни елементи и декори за домот.

Компанија од Велика Британија специајлизирана во
понуда на нови и стимулативни начини за

BOCA20150802008

презентација на дигитални архиви и колекции преку

Производител на канцелариски мебел бара партнери

интегриран систем за управување со содржини

за дистрибутивни договори.

(Content Management System), со користење на
платформи како паметни телефони, таблети,
Интернет, технологија на допир и гестови.
Компанијата им ги нуди своите услуги како
подизведувач на уметнички и културни организации
низ Европа.

Лице за контакт:
Влатко Стојановски
T. ( +389) 23 24 40 04
F. ( +389) 23 24 40 88

BOIT20150203001
Италијанска фабрика за пекарски производи со
седиште во Сицилија бара комерцијален договор и
договор за дистрибутивни услуги.
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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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