Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k
Број 04/2016

•

АКТУЕЛНОСТИ

•

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

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

АГРОБ2Б – Поврзување со вашиот иден бизнис партнер
Саемот од Нови Сад и EnterpriseEuropeNetwork Србија –Стопанската комора Србија, како и бизнис
инкубаторот од Нови Сад, во соработка со Италијанската Агенција за трговија, го организираат
Интернационалниот брокерски настан АГРОБ2Б@НСсаем кој ќе се одржи за време на Интернационалниот
саем за земјоделство во Нови Сад, на 16ти мај, 2016 година.
Главни области:









Храна и пијалаци, производители и трговци
Земјоделска машинерија и опрема
Хемиски продукти за земјоделство
Пакување
Обновлива енергија
Процесирање и опрема за стакленици
Применета наука и истражување
Иновативни технологии за земјоделство

Зошто да учествувате?

Интернационалниот

Официјален јазик: Англиски
брокерски

настан

овозможува дополнителна поддршка на компаниите
со цел да го пронајдат соодветниот бизнис партнер на
овој саем. На учесниците им се нуди можност да го
одберат партнерот врз основа на сопствените потреби
и врз основа на информациите за бизнис интересите
на потенцијалниот партнер. Потоа се изработува
листа на состаноци, кои се однапред дефинирани со
време и место. Секој учесник добива
персонализирана листа најмалку еден ден пред
настанот.
Учеството на настанот е бесплатно, а на учесниците
ќе им биде потребно само да набават билет за влез на
саемот.
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Крајни рокови:
8ми мај, 2016: Он лајн регистрација (креирање
компаниски профил) на http://agrob2b.talkb2b.net/
10ти мај, 2016: Избор на интересни профили и
закажување б2б состаноци
16 мај, 2016: Брокерски настан АГРОБ2Б
Контакт:
Александар Филипоски
Aleksandar.filiposki@yes.org.mk
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Понуди за соработка
Словачката компанија за
производство на поцинкувани
производи бара дистрибутери
(реф.бројBOSK20151002001)

Словачки

производител

на

рачно

изработени метални производи за домаќинство и
градинарство има потреба од бизнис партнери за
промоција и дистрибуција.
Методот на производство е уникатен во
Европа. Целиот процес се базира на рачна изработка.
Методот кој се користи од страна на компанијата
гарантира дека цинкот се нанесува на производот
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подеднакво. Преку овој метод производите имаат
подолг рок на употреба, што претставува
конкурентска предност во споредба со останатите
производители.
Асортиманот на производи се состои од
украсни канти, кофи, саксии, вазни итн. Производите
се дизајнирани и погодни за домови, градини, јавни
простори и се користат за декоративни цели.
Потенцијални странски деловни партнери
треба имаат искуство во малопродажба и
големопродажба, промоција и продажба на крајни
корисници.
Контакт лице: Габриела Костовска Богоеска gabriela@mir.org.mk
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Понуди за соработка
Словачка компанија активна во областа на галванизација и виткање на
метални материјали нуди иновативен метод на обработка
(Реф. Број TOSK20160121001)
Словачкиот

производител

на

рачно

изработени метални декоративни производи за
градини

и

домаќинствата

има

потреба

од

на

пазарите

во

Франција,

Италија,

Јапонија,

Германија, САД и Велика Британија.
Потенцијалните

партнери

треба

да

се

потенцијални партнери од странство. Фирмата нуди

активни во областа на обработка на метални

специфични услуги и искуство во областа на

материјали. Исто така, потенцијалните партнери

галванизација и виткање на различни видови на

треба да се заинтересирани да ја искористат

метални материјали.

иновативната

метода

на

компанијата

за

Компанијата има портфолио кое вклучува

галванизација и виткање за нивните метални

околу 300 различни производи кое означува висок

материјали кои се во последната фаза од процесот на

степен на варијабилност во обработката на метални

производство.

материјали. Целото производство базирано на рачна
изработка. Производите на компанијата се пласираат

Контакт лице: Габриела Костовска Богоеска gabriela@mir.org.mk

BRBG20150423002
Бугарска компанија специјализирана за трговија на големо и мало со градежни материјали и материјали за
мебел е во потрага по нови партнери за долгорочна соработка. Фирмата нуди дистрибуција во Бугарија.
TOES20160329002
Шпанскa ИКТ компанија има развиено решение за социјално следење на медиумите кое обезбедува
информации извлечени од различни социјални медиумски извори, како што се социјалните мрежи,
блоговите, веб-сајтовите, форумите, итн и врши нивна анализа. Компанијата е заинтересирана за
комерцијален договор со техничка помош.
TOES20160323001
Шпанска компанија има развиено технологија за да се добие овошје и зеленчук со помош на иновативни
биостимулант производи формулирани од растителни и минерални екстракти. Тие бараат партнери
заинтересирани за развивање на нови решенија во согласност со специфичните потреби и/или партнери
заинтересирани за заеднички истражувања со проекти.
TRIT20160412001
Италијанска компанија сака да инвестира во автоматизирана линија за производство на новиот дрвен панел
систем. Компанијата поседува патент за специфичните дрвени панели со предност да не се користи лепило и
е во потрага по партнери со стручно знаење за автоматизирани решенија за индустриски процеси.
TORU20160329001
Руска иновативна компанија специјализирана за креирање на опрема и обезбедување на услуги во изработка
на различни материјали бара партнери од ЕУ за склучување на договори за услуги.
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Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BRHR20160222001

BOLT20150123001

Хрватска компанија активна во онлајн-продажба на

Производител на пластични прозорци и врати ги

опрема за игри и игри бара нови игри за продажба.

нуди своите производи и подизведувачки
активности.

BOAM20140625001
Производител на конзервирана храна од Ерменија

BOBG20150127001

бара услуги на трговско посредување.

Бугарска компанија специјализирана за
производство на технички производи бара трговски

BOSI20141114001

посредник и аутсорсинг услуги

Словенeчка компанија за производство на
висококвалитетна облека во мали серии бара агент
или дистрибутер.
BORS20140115003
Софтверска компанија од Србија ги
нуди своите услуги (знаење) за развој на софтвер.
BONL20160318003
Холандска компанија бара продавачи на големо и
дистрибутери за навлаки за седишта дизајнирани за
скутери и мотори.
BORO20160222002
Романски производител на чанти бара дистрибутери.
BORO20160120001
Романски пронаоѓач бара комерцијална агенција за

Лице за контакт:
Влатко Стојановски

промоција и дистрибуција на модерен систем за

T. ( +389) 23 24 40 04

дизајн и брзо производтво на специјални чевли.

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

BOCZ20141014001
Чешка компанија за третман на отпадна вода, вода и
воздух бара трговски партнери.
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W. www.mchamber.mk
f. www.facebook.com/chamber.mk
t. www.twitter.com/Chamber_MK
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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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