Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k
Број 06/2016

•

АКТУЕЛНОСТИ

•

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

•

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

Брокерски настан
"MEET4BUSINESS AGRA 2016"
Развојната агенција од Марибор, Словенија, на 23ти август 2016та година организира брокерски
настан под името "MEET4BUSINESS AGRA 2016", во рамките на 54 Интернационален саем за земјоделство и
храна AGRA 2016 (од 20 до 25 август 2016), во Горна Радгона, Словенија.
Саемот AGRA има традиција од повеќе од 50 години, која се наоѓа на раскрсницата на четири земји од
Европската Унија и е најголемито економски и професионален настан од ваков вид во Словенија и
поширокиот регион. Економски бидејќи има повеќе од 1700 изложувачи од над 30 земји, а професионален
бидејќи сите клучни професионални институции, со повеќе од 150 професионалци ќе присуствуваат на
социјалните настани одржани за време на настанот.
Б2Б настанот има за цел да иницира бизнис и технолошка сорботка преку претходно организирани 20
минутни состаноци. Основата на состаноците е бизнис каталогот кој ги содржи профилите на сите учесници.
Тој е насочен кон компании од следните сектори:
Индустрија за храна
Пакување
Техники на пакување и логистика
Земојделство
Шумарство

 Gospodarska zbornica Slovenije - Chamber of

Enterprise Europe Network партнер:

Commerce and Industry of Slovenia

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O.
Коорганизатори:
 Foreign

Trade

Chamber

of

Bosnia

and

Herzegovina
 REPUBLICKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I
SREDNJIH PREDUZECA BANJA LUKA
 HOCHSCHULE ZITTAU-GORLITZ
 FEJER MEGYEI KERESKEDELMI ES IPARKAMARA
 HAJDU-BIHAR

MEGYEI

KERESKEDELMI

ES

IPARKAMARA
 NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT FOR OPTOELECTRONICS
 Serbian Chamber of Commerce
 University of Belgrade
 RAZISKOVALNO-RAZVOJNO

IN

UMETNISKO

SREDISCE UNIVERZE V MARIBORU
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Актуелности/Понуди за соработка
Веб сајт:

Контакт:

http://meet4businessagra2016.talkb2b.net
Краен рок за регистрација:

Александар Филипоски

18 август 2016

Aleksandar.filiposki@yes.org.mk

Локација:

02 3103 660

Име: Pomurskisejem d. d.
Адреса: Cestanastadion 2
Град: Горна Радгона
Земја: Slovenija
Телефон: +386 2 564 21 00
Факс: +386 2 564 21 60
Мапа: Location.jpg
Веб страна: http://www.pomuski-sejem.si
Информации за хотел:
Meet4Business_Maribor_information_pack.docx

Италијанска фирма има потреба од експертиза во
козметичка индустрија
(реф. Број TRDE20160510001)
Италијанска компанија специјализирана за развој на велнес производи базирани на анализа на ДНК има
потреба од партнери за развој на нови производи за дерматолошкиот сектор. Компанијата има потреба од
истражувачи во полето на козметиката преку склучување на договор за трансфер на технолошко знаење.
Технички спецификации:
Компанијата има потреба од експертиза во областа на козметика и дерматологија заради адаптирање на
нивните производи за лице, тело и нега за коса. Потенцијалниот партнер треба да има познавање за
квантифицирање на ефикасноста на козметичките производи базирани на ДНК анализа (безбедност, тестови
за ефикасност, ин витро анализи, хемиски и микробиолошки тестови).
Контакт лице – Александар Филипоски (aleksandar.filiposki@yes.org.mk)
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Понуди за соработка

Се бараат индустриски партнери за истражувачки проект
за развивање прехранбени производи со зголемена
содржина на растителни влакна
(Реф. Број TRNL20160509002)

Холандска

организација

е

во

потрага

по

индустриски партнер за вклучување во истражувачки

Контакт лице – Александар Филипоски
(aleksandar.filiposki@yes.org.mk)

проект за развивање на прехранбени производи со
зголемена

содржина

на

диетални

влакна.

Потенцијалните партнери треба да имаат искуство во
аплицирање на диетални влакна од прехрамбена
индустрија што ќе помогне при формирање на
конзорциум.
Целта на конзорциумот е да развие технолошка
платформа за размена на искуства и развој на нови
производи кои ќе имаат намена да ја покачат
дневната внесена доза растителни влакна кај
конзументите. Улогата на партнерот ќе биде примена
на технологијата и резултатите во нови производи.
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Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOIT20160503001

BOLT20160523001

Италијанска компанија за производство на свадбени

Компанија од Литванија, специјализирана за

и свечени фустани и одела бара агенти и

производство и трговија со накит бара трговски

дистрибутери.

посредници.

BOIT20160526001

BOHU20160502001

Италијанска печатница со високотехнолошки машини

Унгарска компанија за производство на различни

бара партнери за производство.

видови на ладно цедено масло со висок квалитет и
без хемикалии, бара дистрибутери или соработка во

BOCL20160419004

вид на заедничко вложување.

Компанија од Чиле за природна козметика бара
дистрибутери во Европа.

BOUK20150611004
Компанија за софтвер од Англија специјализирана во

BOCY20150109002

управување со ризик/решенија за усогласеност, бара

Кипарска компанија специјализирана за

партнери за дистрибуциски и комерцијално-

производство на природна храна (намаз од мед,

агенциски договори.

природен и органски сируп, оцет балсамико) бара
агенти и/или дистрибутери од Европа и пошироко за

BOHU20130625001

претставување и/или продажба на производите на

Компанија со традиција во индустријата за мебел ги

своите територии.

нуди своите услуги.

BOCY20160317002
Кипарски производител на играчки бара трговски
посреднички услуги.

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

BOSI20151020002
Словенечка компанија специјализирана за леење на
алуминиум и механичка обработка ги нуди своите
услуги како подизведувач.

F. ( +389) 23 24 40 88
E. vlatko@mchamber.mk
W. www.mchamber.mk
f. www.facebook.com/chamber.mk
t. www.twitter.com/Chamber_MK
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Успешни приказни

ЗБОРУВААТ ИСТ ЈАЗИК

Една компанија од Латвија, која е лидер на пазарот за производство на софтверски решенија за
локалниот јазик, сакала да поднесе проектна апликација за да добие финансирање од европските фондови,
но за тоа и бил потребен уште еден партнер. За да го пронајде партнерот, компанијата се обратила до
локалната канцеларија на Enterprise Europe Network за помош. Во рок од две недели, биле добиени десет
понуди за соработка од клиентите на мрежата од цела Европа. Компанијата од Латвија ја избрала компанијата
од Словенија која работела во таа област.
Проектот бил реализиран со развивање на online алатка за превод на документи на пет јазици.
Помошта добиена од страна на Enterprise Europe Network била најзначајна за компанијата од Латвија.
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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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