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•

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

ИНДУСТРИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 2016
Б2Б НАСТАН
23 ЈУНИ 2016, АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЈА

О

вој настан е најголемата конференција за
вмрежување во полето на нови производни

Б2Б СОСТАНОЦИ

технологии, материјали, нанотехнологии,

EnterpriseEuropeNetwork, во рамките на Индустриски

биотехнологија и дигитализација во Европа со повеќе

технологии 2016, организира Б2Б настан. Овој настан

од 1250 посетители.Индустриски технологии 2016 е

ќе се одржи на 23 јуни, 2016 во Амстердам и нуди

тридневна конференција со различни пленарни и

можност за запознавање нови партнери и размена на

интерактивни сесии, инспиративни спикери, студии

идеи за соработка при истражување, трансфер на

на случај, посети и различни можности за

технологии и комерцијални можности преку

запознавање нови бизнис партнери.

однапред закажани 20 минутни состаноци на една

Конференцијата ги спојува истражувањето,

локација.

индустријата, образованието, финансиите и

Индустриски технологии е биенален настан кој прв

политиките од производната индустрија, како и

пат се одржа во 2010 година, а привлекува

технологиите од цела Европа со цел да се

мултидсциплинарна публика од над 40 земји. На

идентификуваат приоритети кои се круцијални за

минатиот настан, во 2014 година во Атина, повеќе

зајакнување на Европскиот иновативен индустриски

од 225 организации учествуваа во Б2Б настанот, кој

екосистем. Повеќе информации за конференцијата

резултираше со повеќе од 750 состаноци.

може да најдете на следниот линк.
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Актуелности
ФОКУС

ИНДУСТРИСКИ СЕКТОРИ:

Б2Б настанот им овозможува на учесниците да најдат

 Воздухопловни технологии

партнери за комерцијални и технолошка соработка

 Автоматика/роботика

како на пример:

 Биотехнологија

 Промоција на вашето истражување или бизнис

 Индустриско производство

 Градење нови партнерства за идни повици за

 Индустрија

финансирање
 Истражување нови опции за трансфер на
технологии, лиценци и аквизиции
 Градење нови партнерства за истражување и

 Информациски процеси, информациони системи
 Информатичка технологија
 Технологија на материјали
 Телекомуникација

развој на нови проекти
 Пронаоѓање нови купувачи или партнери за
развој
 Наоѓање нови партнери за подизведување и
оутсорсирање

Enterprise Europe Network партнер: MINISTERIE VAN
ECONOMISCHE ZAKEN
Организација домаќин: The Netherlands Enterprise
Agency

 Наоѓање нови финансиски можности

Коорганизатори:

 Наоѓање нови партнери за развој на нови

 VLAAMS GEWEST - VLAIO

демонстрации и пилотирања

ZENIT ZENTRUM FUR INNOVATION UND TECHNIK IN
NORDRHEIN-WESTFALEN GMBH

ГЛАВНИ ТЕМИ
Конференцијата Индустриски технологии 2016 е

 BERLIN PARTNER FUER WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE GMBH

насочена кон експлоатација на нови индустриски

 Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main

технологии со цел креирање паметна Европа.

 Matimop The Israeli Industry Center for R & D

Главните теми на конференцијата вклучуваат:

 KAMER VAN KOOPHANDEL

 Адитивно производство

 Sabanci University

 Напредно производство и процеси

 ESKISEHIR SANAYI ODASI

 Напредни материјали

 UNIVERSITY OF GREENWICH

 Нанотехнологија и нано производство

Инволвирани секторски групи:

 Дигитализација на индустријата и поврзаните

 ICT Industry and Services

фабрики

 Materials

 Роботика

Краен рок за регистрација:

 Оддржливо и ефикасно производство преку

17 јуни 2016 година

обновливи суровини и индустриска

Локација

биотехнологија

Место: RAI Amsterdam

 Мрежно централно производство

Адреса: Europaplein 6, 1078 GZ

 Флексибилно производство

Град: Amsterdam

 Супституирано производство

Земја: the Netherlands

 Ресурсно ефикасни производствени процеси

Телефон: +31 (0) 20 549 12 12
Веб страна: http://www.rai.nl/en/visiting/route-and-

ТРОШОЦИ:

accessibility/

Учесниците треба да се регистрираат на Индустриски
технологии 2016 со цел да учествуваат на Б2Б
настанот.

Контакт детали:
Александар Филипоски
Е-пошта: Aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Телефон: 02 3108 891
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Успешни приказни

МРЕЖАТА И ПОМОГНА НА ИТАЛИЈАНСКА КОМПАНИЈА
ОД ОБЛАСТА НА ИНФОРМАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ДА ЈА
ПРЕНЕСЕ ТЕХНОЛОГИЈАТА ВО ТУРЦИЈА

Е

дна италијанска компанија развила сопствена

стратегија. Потоа, иновативното решение било

технологија за во информациската технологија

промовирано преку мрежата на Enterprise Europe

која ја нарекле ГОЛИА. Оваа технологија играла

Network, по што се појавил интерес за соработка од

многу значајна улоза за усогласување на

страна на една турска компанија и двете компании

законодавството во рамките на Европа. За да им

почнале да соработуваат благодарејќи на Enterprise

помогне да се промовира оваа иновација,

Europe Network.

компанијата се обратила до локалната канцеларија
на Enterprise Europe Network чии советници виделе
потенцијал за меѓународна соработка на оваа
компанија со земјите надвор од Европа.
Советниците од Enterprise Europe Network направиле
ревизија на технологијата за да ги видат нејзините
потенцијали по што пристапиле кон советодавни
услуги во делот на трансфер на технологии на ова
иновативно решение и дефинирање на иновативна
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Понуди за соработка

Словачкиот производител на природна козметика
бара нови потенцијални бизнис партнери
Опис:
Словачкиот производител на природна козметика бара нови потенцијални бизнис партнери (од земјите од
ЕУ), особено во форма на комерцијални договори за агенти (агенти застапници на производите) или договори
за дистрибуција. Производите на компанијата вклучуваат: сапуни, пилинзи, мелеми, сол за бања, мелем за
усни, сапун за тело, путер за тело, крем за туширање и сл.
Компанијата користи 100% вегетаријански (повеќе од 90% се вегански) материјали и состојки. Производите не
се тестирани на животни, а компанијата активно бара други алтернативи за тестирање. На пример, Soaphoria
селектира добавувачи на сирови материјали и материјали за тестирање на финалниот производ пред да го
пласира на пазарот. Тимот на компанијата рачно ги изработува сите производи. При пакувањето, компанијата
ја зема предвид заштитата на околината пред се и затоа елиминира вештачки и пластични пакувања, а
преферира стаклени со можност за враќање на амбалажата а при тоа обезбедува попуст за тоа.
Компанијата била наградена во Словачка: „Словачки жени претприемачи 2014“ (победник во категоријата
Почетни бизниси креирани од жени 2014) и „Млади иновативни претприемачи 2015“.
Контакт детали:
Име на компанијата: SOAPHORIA (Aenea Ltd.)
Контакт лице: Ms. BiankaBodnárová
Веб страна: http://www.soaphoria.eu/
Email: info@soaphoria.eu
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Понуди за соработка

Словачки производител на различни видови на
мармалад и сосови со алкохол е во потрага по
дистрибутери
Опис:
Производител на ексклузивни видови марламад и сосови со алкохол од Словачка има потреба од
дистрибутери на локално ниво за своите производи. Компанијата има потреба од дистрибуција на
сопствените производи со ексклузивни продавници за деликатеси, алкохол, угостителски компании, хотели и
ресторани. Атрактивниот дизајн на производите ги прави погоден за модни и дизајнерски продавници или
како подарок за лојални партнери, клиенти и вработени.
Производите ги содржат најдобрите алкохоли и многу добро познатни видови на алкохол. Можете да најдете
шампањ, најдоброто виски, ликери, коњак, вотка или рум. Овие производи се користат како гарнир.
Мармалад совршено оди со бисквити, колачи, како и со месо и сирење. Сосовите може совршено да се спојат
со различни видови на месо или сирење.
Референтен број: BOSK20160311002
Земја: Словенија
Лице за контакт:
Габриела Костовска Богоеска (gabriela@mir.org.mk )

Словачки производител на спортски нутритивни
производи има потреба од дистрибутери

Опис:
Словачки производител со портфолио од над 70 спортски нутритивни производи и други комплементарни
спортски производи има потреба бизнис соработници за ширење на бизнисот на други пазари.
Потенцијалните соработници треба да се дистрибутери на спортски нутритивни производи и суплементи.
Словачката компанија се обврзува да ги снабдува своите производи на фитнес центри, фармацевтски
компании и продавници за здрава исхрана.
Лице за контакт:
Габриела Костовска Богоеска (gabriela@mir.org.mk )
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Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOFR20141107002

20121028001 BO

Француска компанија за оптика бара дистрибутери и

Српска компанија специјализирана за производство

комерцијални агенти за нивниот еколошки

на свежо месо и обработени месни производи бара

дизајниран бренд.

дистрибутери, соработка преку заедничко
вложување, мерџер и/или размена на акции, а исто

BRNL20160413001

така нуди можност за продажба на дел од

Холандски производител/дистрибутер на концепти

компанијата.

за прехранбени производи бара (биолошки) здрави
грисини за носење, настани, кетеринг, кантини и

BOIS20160418001

нуди договори за дистрибуција.

Претпреијатие од Исланд нуди производи за нега на
кожа и суплементи од 100% чист морски колаген

BOFR20141215002

добиен од дива риба од Исланд.

Француски производител на чоколадни труфли нуди
подизведувачки услуги или работа по договор за

BOPT20160205001

производство.

Португалска компанија, производител на мебел за
бањи, тоалети, кујни преку проект и додатоци, бара

BRFR20141219002

агенти и дистрибутери.

Француска компанија која нуди комерцијални и
услуги за бизнис-развој на француски компании е

BOSI20141027001

заинтересирана за развој на бизнисот во странство и

Словенска компанија за производство на

бара компании со слични актвиности во други

автомобилски делови бара агенти.

европски земји.
BOFR20141215001
Француски производител на чоколадни труфли бара
дистрибутери или агенти, како и продажни места.

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

BRFR20150325002
Француска компанија бара подизведувачиснабдувачи на дрвен мебел.

E. vlatko@mchamber.mk
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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