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Доколку сакате да станете членка на МАМЕИ
Можете да се регистрирате на www.mamei.mk

или можете да ни пишете на contact@mamei.mk

АСОЦИЈАЦИЈА НА МЕТАЛНА И ЕЛЕКТРО

ИНДУСТРИЈА

    
  

Асоцијацијата на метална и електро
индустрија (МАМЕИ) беше основана во
април 2014 од страна на водечки
компании од металната и електро
индустрија во Македонија со единствена
цел - да ги обедини македонските
компании од овие сектори и да понуди
поддршка и квалитетни бизнис услуги за
нивниот понатамошен раст и развој.

Нашата мисија е да ги обединиме сите
компании од лесно преработувачкиот
сектор и да понудиме услуги за
зацврстување на нивниот развој.

Нашата визија е да станеме централна
точка на сите компании од секторот и
лидер за соработка и пазарни поврзувања
во регионот и Европа.

МАМЕИ моментално функционира со над
20 компании-членки од лесно
преработувачките индустрии.

contact@mamei.com
info.mamei@gmail.com
+389 (0)71 277 047
+389 (0)71 526 217
MAMEI - Асоцијација на метална
и електро индустрија

www.mamei.mk
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Во овој број на индустрискиот билтен подготвен и дистрибуиран од страна на
Асоцијација на метална и електро индустрија - МАМЕИ ќе можете да прочитате
информации за првата обука Access to Finance организирана од страна на МАМЕИ и
Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем, како и за новопотпишаниот
договор помеѓу МАМЕИ и германската асоцијација BME. Ќе ве запознаеме со планот
на МАМЕИ за спроведување Обуки за развој на работната сила, во соработка со
Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на
Република Македонија, како и со новости од дел од нашите компании-членки. За крај,
ќе ве запознаеме со двете најнови членки на нашата Асоцијација.
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Растот и развојот на компаниите неминовно е поврзан со постојани инвестиции во
опрема, човечки ресурси, истражување и развој, маркетинг, продажба. Секоја компанија
која стреми кон ова, мора адекватно да ги раководи финансиите, со цел најоптимално да
го планира секој инвестициски циклус. Пристапот до финансии сам по себе не е само
уште една од активностите на компаниите, туку тоа е цел систем од поврзани активности,
кои треба да и овозможат на компанијата најсоодветен раст и развој, во склоп на
пазарните и индустриските текови, но и потребите и стратегијата на самата компанија.

Поаѓајќи токму од оваа потреба, на шести декември, во хотел Континентал, во склоп на
редовното Собрание на членките на Асоцијацијата на метална и електро индустрија
МАМЕИ, беше одржана и првата работилница за Пристап до финансии на МАМЕИ, во
соработка со Проектот за развој на деловниот екосистем на УСАИД.

На работилницата учествуваа претставници од вкупно 15 компании од лесната
преработувачка индустрија, а беа презентирани искуства и програми на четири
финансиски консултанти и тоа Симон Аврамовски од ПоинтПро Консалтинг, Благоја
Милошевски од Планум Консалтинг, Драган Пејчевски од Фина Консалтинг и Ванчо Попов
од Попов Менаџмент. За време на работилницата, низ лично претставување на искуства
работејќи со компании од овој и сродни сектори и низ директни разговори со присутните
претставници за потребите и желбите на нивните компании, беше поставена основата за
идна соработка помеѓу консултантите и компаниите од секторот.

Беа дискутирани повеќе проблематики во доменот на експертизата на четирите
консултанти, меѓу кои - можностите за финансиско реструктуирање на кредитите и
долговите на фирмите, можностите за аплицирање и спроведување на грантови за
иновации и технолошки развој, имплементацијата на нови стандарди и слично.

Оваа работилница е само првата од четирите планирани со наслов Пристап до финансии,
кои МАМЕИ ќе ги спроведува во претстојниот период во соработка со Проектот за развој
на деловниот екосистем на УСАИД, и кои ќе имаат за цел да им помогнат на компаниите
пристап до финансии на најсоодветен начин согласно нивните развојни потреби и
стратегија. Секоја компанија треба да има индивидуален пристап и уникатен бизнис
предлог до финансиските институции кои постојат за да го поддржат нивниот раст и
развој. Проектот има развиено мрежа од 30 финансиски фасилитатори кои во склоп на
своето работење и експертиза им помагаат на компаниите да направат најсоодветен
модел за финансирање на своето работење и оптимизирање на деловните процеси.
Проектот за развој на деловниот екосистем го ко-финансира работењето на овие
финансиски фасилитатори преку нивната програма. Доколку сакате да добиете повеќе
информации за оваа програма, можете да не контактирате и да ве упатиме кон
одговорните лица од Проектот.

Втората Access to Finance работилница ќе се одржи во февруари 2019, и ги повикуваме
сите заинтересирани компании да се пријават на contact@mamei.mk или на
info.mamei@gmail.com.

Access to Finance 

Во декември оваа година, МАМЕИ и официјално го продолжи
партнерството со германската организација специјализирана за развој на
добавувачки синџири, набавка и логистика БМЕ. По успешната соработка
за бизнис настанот Macedonia Manufacturing Expo 2018, БМЕ повторно ќе
биде официјален партнер на МАМЕИ и за изданието кое ќе се одржи на
есен 2019 година. Тие ќе бидат задолжени за промоција на овој бизнис
настан во Германија и за организирање на учество на германски компании
заинтересирани да остварат средби и да најдат нови добавувачи во
Македонија. Очекуваме ова партнерство да прерасне во традиционално и
да опфаќа и поголем број на други активности.



Нашата индустрија во последните години се соочува со огромен
предизвик, а тоа е константниот недостаток на млада и квалификувана
работна сила. Имено сите подсектори во нашата индустрија се
соочуваат со тешкотии при наоѓање на нови и спремни кадри, кои
можат веднаш да бидат вклучени во производствениот процес.

Овој проблем на среден и долг рок може сериозно да го наруши
потенцијалот и растот на индустријата. МАМЕИ во соработка со
Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем направи
длабока анализа за моменталната состојба и потребите на
компаниите од нов кадар. Резултатите покажуваат дека овој проблем
се среќава низ целата земја, без разлика на големината на
компаниите или подсекторот во кој работат (метална индустрија,
преработка на гума и пластика, електро-електронска индустрија) и
дека генезата на проблемот е многу длабока. Решенија се можни, но
само низ системски пристап и заедничка соработка на сите чинители
во оваа област.

МАМЕИ планира во 2019 година да преземе неколку активности на
ова поле, со цел да им помогне на компаниите членки да дојдат до
нови кадри. Планираме да одржиме обуки за реквалификација и
доквалификација на кадри согласно потребите на компаниите.
Планираме исто така да ги промовираме и искористиме активните
мерки за вработување на Агенцијата за вработување на РМ и
Министерството за труд и социјална политика. Веќе сме во преговори
со неколку проекти кои работат на оваа тематика, со здружени сили
да настапиме и да помогнеме во пилотирање на активности кои ќе
имаат конкретна цел, а тоа е оспособување на кадар за потребите на
компаниите.

Доколку некоја компанија е заинтересирана за оваа тема, можете да
ни пристапите и да видиме како може да се вклучите во нашите
активности.
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Раде Кончар - Контактори и Релеи, како извозно ориентирана компанија,
секогаш присуствувала на најголемите светски саеми за индустрија и
електро-орема. Така и следната 2019 година испланирани се неколку
регионални саеми на Балканскиот полуостров, Блискиот Исток и во
Европа, но како најголем и најважен настан го издвојуваме саемот за
индустрија во Хановер (HANNOVER MESSE) кој ќе се оддржи помеѓу 1 и 5
aприл 2019 година. Раде Кончар - Контактори и Релеи, повеќе од 15
години редовно учествува на овој саем преку кој создаваме мрежа на
задоволни клиенти во светот и успешно ја градиме компанијата.

Присуството на саеми е важен стратешки сегмент во нашиот бизнис
модел. Нашата компанија ги користи овие големи саеми за промоција на
новостите на кои се работело во предходната година, но и за
информирање за технолошкиот напредок на конкурентните компании.
Исто така на светските саеми остваруваме многу контакти со веќе
постоечките партнери со кои ги продлабочуваме трговските врските.

Доколку се најдете во Хановер во aприл, повелете на штандот на Раде
Кончар Контактори и Релеи, ќе ни биде чест и задоволство.

Започнувајќи со овој број, индустрискиот билтен на
МАМЕИ ќе вклучува дел посветен на новости од
нашите членки во форма на мали колумни за
нивните најнови производи и услуги, технички и
технолошки напредувања и најнови машини,
презентации на познати индустриски саеми и
настани, како и сите нивни останати достигнувања.
Целта е да се помогне на нашите членки да ги
споделат новостите и нагласат достигнувањата за
нивните компании со остатокот од индустријата и
пошироката јавност.

Како Асоцијација горда на работата и резултатите на
нашите компании-членки, ќе бидеме повеќе од
среќни да ги споделуваме и Вашите успешни
приказни во идните броеви на билтенот, кои можете
да ни ги испратите секогаш кога имате нешто за
споделување.
Во продолжение прочитајте новости од Раде Кончар
- Контактори и Релеи, Завар компани и Емос.
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Согласно стратешките цели, визијата и мисијата на компанијата,
ЕМОС континуирано инвестира во нови технологии и
унапредувања на процесите, и квалитетот на услугите и
продуктите. Имено, од последниот квартал на 2018 ЕМОС работи
на имплементација на најновиот стандард за автомобилска
индустрија IATF 16949:2016, и истовремено инвестира во
осовременување на линијата за бризгање пластика со купување
на нови 6 injection molding машини.

Како најинтересна иновација се појавува реализирањето IoT
(internet of things) на EMO SMART линијата на паметни продукти
од гамата на електро приклучници и прекинувачи, поврзани во
безжична мрежа управувани преку мобилни апликации, кои ќе
излезат на продажба во првиот квартал на 2019 година.

ЕМОС како и во претходните две години, и во 2019 ќе учествува
со штанд на Hannover Messe, како и на повеќе регионални саеми
во земјите од соседството.

Иновативно, уникатно и креативно компанијата Завар го одбележа
својот 30ти роденден. Kомпанијата специјализирана за заварување,
процесна опрема, иновативен дизајн на грејни тела и ентериери од
метал на свеченоста по повод 30тиот роденден организирана во
Македонската филхармонија од својата работа и производи создаде
комплетно мултимедијално уметничко доживување.

Дизајнерскиот тим на Завар дизајн се потруди сите елементи од
прославата да дишат во духот на брендот. Просторот беше уреден и
пренаменет во галерија каде гостите имаа можност да ги погледнат
уникатните дизајнерски дела, скулптури и производи од Завар.

Џијан Емин заедно со група музичари изведе невообичаен перформанс,
во кој создадоа музика од инструменти од инокс. За таа цел во
соработка со Џијан Емин беа дизајнирани и изработени од Завар 15
музички инструменти кои во рацете на овие високоталентирани
музичари создадоа музика на која „танцуваше“ и светлоста и
продуцираа уникатно аудио-визуелно доживување произлезено од
најфино изработен инокс. Целосното доживување беше дополнето од
специјалниот танцов перформанс насловен како „Егзистирање - ние
сме fancy pеople“ според кореографијата на Рисима Рисимкин, а изведен
од Адријана Данчевска, Матеа Киселичка, Дејан Битровски, Анастасија
Данчевска и Бобан Русески. Како потсетување на овој редок настан,
гостите присутни на 30годишнината на Завар, си заминаа со уникатен
подарок, специјално дизајниран и изработен од Завар.

Сите елементи од свечената прослава беа ставени во функција на
брендот и производите на Завар и за таа цел беа создадени со голема
посветеност и внимание. Со тоа Завар уште еднаш покажа дека има
визија која отскокнува од едностраното гледање на примената и
функцијата на металите, како и за нивното ставање во естетски или
секојдневен практичен и прагматичен контекст. Генералниот директор
на Завар, Марта Наумовска Грнарова свеченоста ја заокружи со донација
за Македонската филхармонија на вредна скулптура изработена од
инокс според колекцијата дизајн радијатори Drop дизајнирана од студио
Капка.

Завар прослави 30 години работа со ексклузивни настапи на Џијан Емин и Рисима Рисимкин
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www.zavar.com.mk

Завар компани

www.svemek.mk

Свемек

www.rzinstitut.com.mk

РЖ Институт

www.strimform.mk

Стримформ

www.ozonair.info

Озон

www.koncar.com.mk

Раде Кончар ТЕП

www.cnc.com.mk

Орион
инженеринг

www.slabinck.be

М Стил

www.metalkej.com

Металкеј

www.metalkat.mk

Металкат технолоџи

www.man-dra.com

Ман-Дра

www.faberrdv.com

Фабер РДВ

www.ecospar.com.mk

Евергрин енерџи

www.ecotip.com.mk

Екотип

www.agrobar.com.mk

Агро-Бар

www.ariljemetal.com.mk

Ариљеметал

www.macedonia-export.com

Македонија Експорт

ИЛС инженеринг

www.bratstvoinox.com.mk

Братство Инокс

www.dmbproduction.net

ДМБ продукцион

Игма инженеринг

Кобил

www.radekoncar.com.mk

Раде Кончар -
Контактори и релеи

www.tehnoguma.com.mk

Техногума Николов

www.igma.com.mk

www.kobil.biz

aj

Основана во 1998 во Штип, Техногума
Николов е компанија со препознатлив
квалитет во областа на гумарството.

Користејќи висококвалитетна гума, врз
база на најразлични полимери, Техногума
Николов произведуваат гумени профили
за PVC и алуминиумска столарија,
производи од пресувана гума за
индустриски потреби, индустриско
гумирање, композитни производи од гума
и метал како и различни гумени бафери,
навлаки, заптивки и одбојници, како и
најразлични резервни делови, иако
најтесна специјализација им е
производството на гумирани валци за
широка индустриска употреба.

Со повеќедецениското присуство на
меѓународниот пазар на гума, и
посветеноста кон ефикасно и квалитетно
работење и надоградување, Техногума
Николов од Штип е уште една успешна
компанија која се приклучи кон нашата
Асоцијаиција во изминатата година.

Раде Кончар - Контактори и Релеи е
основана пред повеќе од 70 години во
Скопје, во кое време има прераснато во
компанија со светска мрежа на задоволни
клиенти во повеќе во 40 земји.

Раде Кончар - Контактори и Релеи
произвоедува нисконапонска електрична
опрема за индустрски апликации, со
асортиман на производи кој вклучува
AC-DC контактори од 9А до 400А,
еднофазен и трифазен напон, биметални
релеи, гребенасти и нисконапонски
контактни прекинувачи, типкала,
индикатори и осигирувачи - по
стандардна конфигурација, и по
специфични барања на клиентот.

Со клиенти кои вклучуваат широк спектар
на индустриски сектори, електро
производители, рудници, фабрики и
желенизици, со активен пристап кон
истражувачка и развојна работа, Раде
Кончар - Контактори и Релеи е една од
водечките македонски компании вд
електро индустрискиот сектор.


