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Отворена регистрацијата за

Macedonia Manufacturing Expo 2019

Регистрацијата за третото издаие на Macedonia

Manufacturing Expo е отворена за компании

заинтересирани да бидат изложувачи на

индустрискиот и трговски саем кој ќе биде дел од

MME, и за компаниите заинтересирани да земат

учество на business-to-business средбите како

добавувачи.

Macedonia Manufacturing Expo е најпознатиот и

најголем настан во организација на МАМЕИ, и

годинава ќе се состои од дводневен индустриски

и трговски саем, десетина работилници и

предавања на теми од интерес за компании од

индустријата, како и цел ден посветен на

претходно договорени и таргетирани business-to-

business средби. 

Саемот претставува одлична шанса за компании

кои би сакале да се претстават директно пред

претставници од над 100 локални и регионални

компании од различни индустрии. Саемот е

одлична можност за банки и осигурителни

компании, транспортни и шпедитерски компании,

компании ки тргуваат со материјали и други да

ги претстават своите производи и услуги дпред

некои од најголемите компании од

најбрзорастечката индустрија во државата.

Business-to-business средбите биле и остануваат

главен фокус на Macedonian Manufacturing Expo,

и оваа година очекуваме над 15 компании од

Европа и околу 20 од директните странски

инвеститори во Македонија да земат учество

како купувачи, заинтересирани за директни

средби со добавувачи од различните сектори на

оваа индустрија.

Доколку имате било какви прашања или сакате

да земете учество на business-to-business

средбите или на саемот, проследете ги

долуприложените линкови.

6 членови на МАМЕИ помеѓу

осумте македонски компании на

Western Balkans Purchasing

Initiative

На петти и шести јуни во Дортмунд, Германија

беше одржан меѓународниот бизнис настан

Western Balkans Purchasing Initiative, во

организација на нашите германски партнери

Асоцијацијата за управување со добавувачки

ланци, набавка и логистика BME. Western Balkans

Purchasing Initiative е business-to-business настан,

на кој германски компании се среќаваат со

претходно избрани добавувачи од земјите од

Западен Балкан, и на овогодинешната, петта по

ред, конференција беа поканети и присуствуваа

вкупно осум македонски компании, што

претставува најголема бројка досега.

Особена чест за нашата Асоцијација претставува

фактот што шест од тие компании беа нашите

членови – Орион инженеринг, Ариљеметал, М-

Стил, Братство Инокс, Завар компани и Металкат

технолоџи, а на некои од нив им беше втор или

трет пат на овој настан. На Western Balkans

Purchasing Initiative учествуваа уште две

македонски компании – Факом и Детал Велд.

Зголемениот број на македонски компании кои

земаат учество на Western Balkans Purchasing

Initiative, од година за година, е јасен индикатор

за зголемениот интерес на германските компании

за соработка со македонски добавувачи од

лесните преработувачки индустрии.

Ecotip with a new line of domestic

water purifiers

Нашата членка Екотип оствари уште еден бизнис

успех со формирање на партнерства со светските

брендови за иновативни прочистувачи на вода за

домашна употреба.

Заедно со долгогодишната успешна соработка со

светскиот лидер во процесна филтрација – Pall

Corporation, новите произовдни линии на

прочистувачи на вода нудат комплетно решение

за третирањето на вода во Вашиот дом или

канцеларија. Прочитувачите се едноставни за

употреба – водата поминува низ пет нивоа на

филтрација и обратна осмоза преку

мониторирање на процесот и квалитетот на

водата, и подобрување на нејзиниот вкус преку

додавање на минерали.

Прочистувачите се компактни, со ниски

оперативни трошоци и минималистички дизајн, и

лесно се имплементираат во домаќинствата.

Екотип е компанија присутна повеќе од 20

години како водач на македонскиот пазар во

полињата на филтрација на воздух и течности, со

бројни референци низ различни производни

процеси во сите индустрии. Со оваа соработка во

полето на прочистување за домашна употреба,

Екотип се проширува да ги опфаќа сите сегменти

на филтрацијата.

За повеќе информации, посетете ги на нивната

веб страна www.ecotip.com.mk

Одржана четвртата работилница за

Пристап до финансии на МАМЕИ

Последната од првиот циклус на работилници за

Пристап до финансии на МАМЕИ беше одржана

како дел од редовното тромесечно Собрание на

членови на МАМЕИ, на 27 јуни во хотелот

Алексндар Палас во Скопје.

Работилницата се состоеше од презентација на

претставник на Европската банка за обнова и

развој, на нивните најнови мерки и инструменти

за мали и средни претпријатија, од специфичен

интерес за компании од лесно преработувачкиот

сектор. На работилницата земаа учество 16

претставници од 12 различни компании од

релевантните сектори.

Иако оваа работилница беше последна од

планираните четири во организација на МАМЕИ,

поради големиот изразен интерес од страна на

нашите членови и останатите компании од лесно

преработувачките индустрии, МАМЕИ моментално

е во процес на планирање на нов циклус на

работилници за Пристап до финансии, кој би

започнал од оваа есен.

Јапонскиот државен министер за

економија, трговија и индустрија

во посета на Раде Кончар ТЕП

Јапонска бизнис делегација предводена од

државниот министер за економија, трговија и

индустрија Јошихиро Секи и директорот на

Европската економска политика Тошијуки

Шираи, заедно со претставници на амбасадата на

кралство Јапонија во Македонија, на 11 јуни

остварија бизнис средба и посета на нашата

членка Раде Кончар ТЕП. За време на посетата

беа презентирани производствените капацитети

и начинот на работење на компанијата.

Особено интересен факт за јапонската бизнис

делегација претставуваше познатиот Каизен

метод на работа, и степенот на негова

имплементација во производните процеси на

Раде Кончар ТЕП, како лидер во електро-

електронскиот сектор во Македонија, како и

членството на македонски компании во

македонско-јапонското партернство AOTS,

степенот на образование и обуките на

менаџерите на Раде Кончар ТЕП во Јапонија, и

грижата за обезбедување чист и безбеден

простор за работа во фабриката.

Државниот министер за економија, трговија и

индустрија Јошихиро Секи сподели интересни

детали и совети од неговото седумнаесет-

годишно искуство во банкарскиот сектор и

начинот на мерење на продуктиновста на

вработените, како и имплементацијата на Каизен

методот во банкарскиот сектор. Своето обраќање

по посетата на Раде Кончар ТЕП го заврши

нагласувајќи дека е сигурен дека иако двете

држави се географски доста оддалечени, тие

имаат слична култура на работење, која нуди

можности за јапонски инвестиции и дека не ја

исклучува можноста за поголема економска

соработка.

Бизнис делегацијата составена од 17 јапонски

бизнисмени од металната индустрија,

енергетиката, животната средина,

градежништвото, прехрабената индустрија, ИТ-

индустријата и финансискиот и осигурителниот

сектор, одржаа деловни средби со најголемите

македонски компании од овие сектори во

просториите на Стопанската комора на

Македонија, со цел воспоставување на идна

соработка.

Делегацијата посети неколку компании во

скопскиот регион, меѓу кои Раде Кончар ТЕП,

Семос, Раде Кончар – Контактори и релеи и Раде

Кончар – Сервис и поправка на електрични

производи.

Што претставува KAIZEN методот?

KAIZEN претставува јапонска методологија која

се фокусира на секојдневни континуирани мали

подобрувања во работните процеси и работната

средина, за подобрување на компанијата. Kaizen

претставува континуиран процес кој се

имплементира на секое ниво во компаниската

хиерархија. Kaizen пристапот се состои од

неколку техники на решавање на проблеми и

подобрување на работните процеси.

Според Kaizen, при секој проблем се очекува

работниците и менаџерите да прекинат со работа

и да се фокусираат на изнаоѓање на

подобрување во системот со кој ќе се надмине

проблемот, преку Kaizen циклусот за активности

„Планирај – Направи – Провери – Постапи“, или

преку техниката на 5 „зошто“ – анализа на

изворот на проблемот преку низа од пет

прашања „зошто“, каде секое се базира врз

одговорот на претходното.

Успешното имплементирање на Kaizen за

најдобра работна средина се состои од пет

редоследни чекори, познати како петте S – seiri

(сортирање на потребното од непотребното и

отстранување на непотребното), selton

(распределување на работите на начин на кој

што прави најмногу смисла за извршување на

работите), seiso (одржување на чиста и уредена

работна средина), seiketsu (стандардизирање на

системите за одржување на работната средина) и

shitsuke (дисциплина). 

Правилното имплементирање на Kaizen

подразбира вклучување на целиот менаџерски

тим, и директна и честа комуникација со секој

вработен. Само доколку секој член на работната

хиерхија во една компанија е запознаен со

идеите, целите и бенефитите од целосната и

постојана имплементација на Kaizen

методологијата, е возможно да се очекува и

успех при имплементацијата на работни планови

според Kaizen.

Бенефитите од подобрување на работните

процеси и работната средина според Kaizen

методологијата се намалување на отпадот при

работата, времето потребно за завршување на

работни обврски и лошото искористување на

просторот, преку оптимизацијацијата која е во

сржта на Kaizen. Успешното имплементирање на

Kaizen го покачува и моралот и задоволството на

вработените, како и подобрување на квалитетот

на производите и услугите кои ги нуди

компанијата.

Сакате Ваша

реклама тука?

Сакате Ваша

објава тука?

Станете наша

членка

Учествување на MME

2019

Изложувач

Доколку сте

заинтересирани за

земање учество на

саемскиот дел на

Macedonia Manufacturing

Expo 2019 како

изложувач, пишете

ни на

contact@mamei.mk

Добавувач

Доколку сте

заинтересирани за

земање учество на

business-to-

business делот на

Macedonia Manufacturing

Expo 2019 како

добавувач пишете ни на

info.mamei@gmail.com

Асоцијација 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.
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