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Први новости за Macedonia

Manufacturing Expo 2019

Изминатиот месец, Асоцијацијата на метална и

електро индустрија МАМЕИ ја официјализира

соработката со Делегацијата на германското

стопанство во Република Северна Македонија

АХК, за заедничка организација на

овогодинешното издание на меѓународната

бизнис-конференција Macedonia Manufacturing

Expo. Партнерството беше фасилитирано преку

официјален договор врз база на потпишаниот

меморандум за соработка помеѓу МАМЕИ и АХК за

време на минатогодишниот Macedonia

Manufacturing Expo 2018, каде Делегацијата зеде

учество со свој панел за презентирање на

нивниот проект за дуално образование и

резултатите од пилот-програмата на проектот во

средни училишта во Кавадарци и Охрид.

Соработката има за цел да ги спои ресурсите,

искуствата и можностите на МАМЕИ и АХК, со

цел организирање на настан кој ќе биде поголем

и пообемен од претходните два.

Најголема новост за Macedonia Manufacturing

Expo 2019 претставува проширувањето на

конференцијата во дводневен настан, и враќање

на можноста за саемско претставување на

пултови, штандови и павиљони на компаниите.

Идејата беше да се одвојат во посебни денови

B2B и едукативниот дел од конференцијата, и да

се посвети еден целосен ден на состаноци

помеѓу компаниите и еден ден на предавања,

обуки и работилници на различни теми од

интерес за компаниите.

Делегацијата на германското стопанство оваа

година ќе се јави како партнер и организатор на

меѓународната бизнис конференција Macedonia

Manufacturing Expo 2019, како во саемскиот и

едукативниот дел, така и во B2B делот на

конференцијата.

Шест компании-членови на МАМЕИ

на Хановерскиот саем

Хановерскиот саем (Hannover Messe) е еден од

најголемите индустриски саеми во светот, кој се

одржува секој година во април во најголемиот

саемски простор во светот Messegelände

Hannover, со повеќе илјади изложувачи и

стотици илјади посетители секоја година. Како

централна точка за собир на компании од целиот

свет, присуството на овој саем, и можноста за

среќавање со сродни компании и потенцијални

партнери е од непроценливо значење за

македонските компании и нивниот раст и развој.

Оваа година, помеѓу први и петти април, на 72.

издание на Хановерскиот саем ќе настапат дел

од членови на Асоцијацијата на метална и

електро индустрија МАМЕИ. На заеднички

павиљон, во организација на Агенцијата за

странски инвестиции промоција на извоз Invest

North Macedonia, ќе се претстават пет наши

членови – Ариљеметал, ЕМОС, Завар компани,

Раде Кончар – ТЕП и Свемек. Дополнително, со

сопствен штанд ќе се претстават и Раде Кончар –

Контактори и релеи.

Заедничкиот настап на македонските компании

од метало-машинскиот и електро индустриите

има особено значење за нашата држава, затоа

што покрај можноста за индивидуална

прикажување на овие компании, нуди и можност

за промовирање на македонската лесно

преработувачка индустрија, нејзините можности,

капацитети и достигнувања пред потенцијални

инвеститори, бизнис партнери и конкурентни од

целиот свет. Саемските претставувања од ваков

вид се најефективниот начин за препознавање и

потврдување на местото на македонската

индустрија во глобални рамки, и најдобар метод

за пристапување до можностите кои ги нуди

меѓународниот пазар.

Доколку присуствувате на Hannover Messe оваа

година, во име на нашите членови кои ќе земат

учество на овој саем, би сакале да Ве поканиме

на нивните штандови.

Ариљеметал ќе се претстави на

најголемиот европски машински

саем Fastener Fair 2019

Нашата членка Ариљеметал, како една од

водечките компании од областа на машинството

во Македонија, ќе се претстави на осмото

издание на International Exhibition for the

Fastener and Fixing Industry (Fastener Fair 2019),

кој ќе се одржи во Штутгартскиот саeм (Stuttgart

Messe) од 19 до 21 април годинава. Саемот

Fastener Fair во Штутгарт е најголемиот и

најреномиран саем во Европа од овој тип, со над

4.000 изложувачи од повеќе од 50 земји

најавени за овогодинешното издаение, и редовно

со над 100.000 посетители секоја година за

време на трите саемски денови.

Во ова динамично време на брзи промени во

индустријата, потребно е македонските компании

да бидат присутни на сите големи индустриски

настани во Европа, затоа што македонскиот

пазар е премал и недоволен за понатамошниот

развој на сериозните компании, изјави

генералниот директор на Ариљеметал, Трајан

Ангелоски. Тој исто така додаде дека верува дека

и покрај силната конкуренција, која се повеќе се

зголемува, Ариљеметал може да ги докаже

своите квалитети и да го освои европскиот пазар

преку сериозни партнерства со европски

компании од металната индустрија.

На сопствен штанд, Ариљеметал ќе ги

промовираат сопствените капацитети и можности

за производство на најразлични сложени

машински делови за потребите на индустријата

во земјите од Европската Унија. Тие сметаат дека

овој саем претставува извонредна шанса голем

број на компании од целиот свет да се запознаат

со нивните услуги и производи, и одлична

можност за започнување нови и зајакнување

постоечки контакти со голем број на европски

бизнис партнери.

Проект за систем на улично

осветлување на Раде Кончар -

Контактори и релеи

Една од новостите на кои работи нашата членка

Раде Кончар Контактори и Релеи во последниот

месец е проектирање и израбока на опрема за

модернизација на системот за улично

осветлување на Општина Свети Николе. Овој

проект Раде Кончар Контактори и Релеи го

изведува заеднички со компанијата Симт како

сорабтка основана на добиена јавна набавка и

потпишан договор со Општина Свети Николе.

Раде Кончар Контактори и Релеи покрај опремата

поседува и целосен систем за модернизација на

јавно улично осветлување.

Замената за класичното улично осветлување со

иновативно ЛЕД осветлување, покрај заштедата

на електрична енергија од самата промена на

типот на светилките, овозможува и дополнителна

заштеда со користење на способноста на ЛЕД

светилката да го менува интензитетот на

осветлување во зависност од условите на

теренот. За да ги искористите овие придобивки

потребно е да се воспостави комуникација со

секоја светилка од уличното осветлување

поединечно. Комуникацијата помеѓу светилките

и собирниот уред (концентратор или сервер),

сместен во посебен ормар во трафостаницата се

обезбедува со PLC комуникација (Power Line

Communication), DALI Interface и други, а додека

трансферот на информации од серверот до

базата на податоци се пренесува со GPRS

комуникација.

Со вака остварена комуникација, преку

далечинска команда од управувачкиот софтвер

се овозможува: Вклучување и исклучување на

група сијалици рачно или автоматски по

зададена програма, менување на интензитетот на

осветлување (од 0 до 100%) на група на

сијалици по зони, амбиент сензор или детектор

на движење, отчитување на состојба со

потрошувачка на електрична енергија за улично

осветлување за секоја трафостаница посебно,

далечински од управувачкиот центар, со можност

за откривање на злоупотреби. Детектирање на

дефекти на секоја сијалица посебно и

сигнализација во управувачкиот софтвер во

реално време.

Со употреба на модерни системи за енергетска

ефикасност сите засегнати страни добиваат, и

Општините и граѓаните, со посебен осврт на

заштита на човековата околина.

Сакате Ваша

реклама во

билтенот на

МАМЕИ?

Сакате да

споделете

објава во овој

билтен?

Сакате да

станете

членка на

МАМЕИ?

Нови членови на
МАМЕИ

Милкуз

Со над 27 години позади

себе како една од

водечките компании во

полето на производство на

радијатори, котли и печки,

охридската компанија

Милкуз се приклучи на

нашата Асоцијација во

март.

 

За повеќе информации,

посетете ги на нивната

веб страна

Железник

Уште еден од најновите

членови на МАМЕИ од

изминатиот месец, е

демирхисарската фирма од

областа на црната

металургија Железник -

компанија со реномиран

квалитет и 40 годишна

работна историја.

 

За повеќе информации,

посетете ги на нивната

веб страна

Aсоцијација на метална и електро индустрија

МАМЕИ

Партениј Зографски 38, 1000 Скопје

facebook website e-mail e-mail linkedIn

Асоцијацијата на метална и електро индустрија (МАМЕИ) беше

основана во април 2014 од страна на водечки компании од

метало-преработувачката и електро индустрија во Македонија со

единствена цела - да ги обедини македонските компании од овие

сектори и да им понуди поддршка и квалитетни бизнис услуги за

забрзување на нивниот раст. Нашата мисија е да ги обединиме

сите компании од лесно преработувачкиот сектор и да понудиме

услуги за фасилитирање на нивниот развој.

Нашата визија е да станеме централна точка на сите компании

од овој сектор, и лидер во регионални и европски проекти за

соработка и пазарни поврзувања. МАМЕИ моментално работи со

над 20 членови - компании од лесно преработувачките сектори.

 

mailto:info.mamei@gmail.com?subject=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%98
mailto:info.mamei@gmail.com?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%98
http://www.mamei.mk/index.php?page=join
http://milkuz.com.mk/
https://www.zeleznik.com.mk/
https://www.facebook.com/MAMEI-%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0-1156501611088035/
https://www.facebook.com/MAMEI-%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0-1156501611088035/
http://www.mamei.mk/
http://www.mamei.mk/
mailto:info.mamei@gmail.com
mailto:info.mamei@gmail.com
mailto:contact@mamei.mk
mailto:contact@mamei.mk
https://www.linkedin.com/company/macedonian-association-of-metal-and-electrical-industry-mamei
https://www.linkedin.com/company/macedonian-association-of-metal-and-electrical-industry-mamei

