Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k
Број 08/2016

•

АКТУЕЛНОСТИ

•

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

•

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

Интернационален настан за вмрежување на саемот
POLAGRA FOOD во Полска

Enterprise Europe Network канцеларијата која функционира во рамките на Агенцијата за развој на
претпријатија од Полска, со задоволство ве поканува да земете учество во 6тиот интернационален
вмрежувачки настан кој ќе се одржи на 27 септември на Интернационалниот саем POLAGRA FOOD во Познан,
Полска.
Кој може да учествува?
ОВој настан е наменет за мали и средни претпријатија и други ентитети кои го претставуваат секторот
за храна и кои се заинтересирани за развој и иницирање прекугранични соработки. Сите учесници ќе имаат
можност да запознаат партнери кои нудат производи и услуги, како и технолошка соработка во рамките на
секторот храна, но со посебен фокус на следните гранки:
• храна и пијалоци food & drink,
• хотели, ресторани, кетеринг
• технологии за преработка на храна
 пакување и логистика

Предности
Интернационалниот саем POLAGRA FOOD е организиран паралелно со:
- Интернационалниот саем за технологии за преработка на храна POLAGRA TECH
- Интернационалниот саем за пакување TAROPAK
- Интернационалниот саем за гастрономија POLAGRA GASTRO

POLAGRA FOOD саемот е еден од најголемите саеми
за храна во Централна и Источна Европа (1000
изложувачи од 30 земји, 60 000 професионални
посетители во 2015).

Локација:Poznan International Fair
Адреса: Glogowska 14
Град: Познан

Учеството на настанот за вмрежување е бесплатно и
вклучува:

Земја: Полска

• профил на он лајн каталогот,

Веб страна: http://www.mtp.pl

• персонализиран распоред на состаноци,
• кафе паузи,

Контакт:

• бизнис асистенција од партнерите од Enterprise
Europe Network пред, за време и по настанот,

Александар Филипоски
Aleksandar.filiposki@yes.org.mk

 влезница за саемот за едно лице.

Краен рок за регистрација:
09 септември 2016
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Нови технологии
Технологија за дигестија за постројки
на биогас
(реф. број TODE20160115002)

Германска компанија од машинскиот сектор
има развиено еден модуларен контејнер за
надоградба на постројки за биогас. Технологијата
овозможува зголемување на продуктивноста на
постројката и примена на различни материјали преку
био-екструзија. Компанијата бара индустриски
партнери за понатамошен развој во рамки на договор
за техничка соработка или комерцијален договор со
техничка асистенција.

 Адекватно за материјали што може потешко да
се применат во постројки на биогас како цврсто
ѓубриво, слама, трева, цели растенија, био-отпад
 Лесен за транспорт и добар пренослив капацитет
на цевките и вентилите
 Висока хомогеност на супстанцата (екструдерот
е еден интензивен миксер)
 Висока содржина на сува маса
Контакт лице –
Петре Филипоски (contact@mir.org.mk)

Унапредени механички карактеристики:

Се бараат девелопери за развој на компјутерски спортски игри
(Реф. број TRDE20140818001)
МСП од Германија активно на полето на креативни индустрии (уметнички креации) работи на развојот на
нова спортска игра. Компанијата бара партнери кои можат и се заинтересирани да земат учество во развојот
на компјутерска и/или онлајн верзија на играта. Заинтересираните клиенти треба да поседуваат знаење од
областа на развој на спортски или слични дигитални содржини. На партнерите им се нуди соработка врз
основа на договор за техничка соработка.
Технички карактеристики:
Референца од областа на развој на компјутерски игри
Капацитет за реализација на целокупното креирање на играта
Расположливост и интерес за средба лице в лице

Контакт лице – Петре Филипоски (contact@mir.org.mk)
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Понуди за соработка/Успешни приказни
BORS20140519001
Српска компанија, производител на бисквити од здрава храна, бара дистрибутери /агенти за своите производи
на европскиот пазар. Компанијата нуди висок квалитет на бисквити и можност за нивно производство од
страна на своите клиенти под приватна етикета. Квалитетните бисквити претежно се направени од лен, сливи,
суви кајсии, житарици со растителни влакна, брусница, цимет и пченично брашно.
BOTR20150512002
Турска компанија, специјализирана за производство на сол, сака да го зголеми обемот на извозот на нови
европски пазари со локални дистрибутери од Европа кои се сигурни и добри менаџери.
BOBG20151012001
Бугарска компанија, производител на висококвалитетни козметички производи од пририодни состојки бара
дистрибутери на аптеки, продавници за лекови и козметика на Балканот и балтичките земји. Производите на
компанијата вклучуваат козметика за нега на бебе, бремени жени, тело, лице и заштита на коса.

Ново партнерство за заштита на
екосистемите на езерата, реките и
морињата
Мрежата Enterprise Europe Network поврза
една шведска и една британска компанија со цел за
заштита на водите. Шведската компанија се занимава
со биолошки испитувања на водната средина и
тестирање на сигурноста и здравјето на растетлниот
и животинскиот свет.
Еден истражувач од оваа компанија
присуствувал на технолошки семинар кој бил
организиран од страна на локалната канцеларија на
Enterprise Europe Network во Гетеборг. Тој бил
изненаден кога разбрал како мрежата им помага на
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претприемачите да ги прошират своите бизниси и
побарал помош. Советниците од канцеларијата на
Enterprise Europe Network и помогнале на
компанијата така што направиле профил за истата и
го публикувале во мрежата. Тие веднаш нашле три
потенцијални партнери за соработка. Еден од нив бил
компанија од Велика Британија која се занимавала со
услужна дејноста во областа на животната средина,
океанографијата и хидрографијата.
Наскоро, двете компании почнале да
контактираат и да имаат неколку состаноци по што и
почнале да соработуваат на пет заеднички проекти,
вклучувајќи го и проектот за тестирање на водата за
риболов во Шведска.
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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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