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Одржано третото издание на

Macedonia Manufacturing Expo

На 25 и 26 септември во хотелот Александар Палас во Скопје, се

одржа третото издание на најголемиот бизнис настан за деловно

вмрежување во Македонија – Macedonia Manufacturing Expo 2019,

повторно во организација на Асоцијацијата на метална и електро

индустрија МАМЕИ, заедно со Проектот на USAID за развој на

деловниот екосистем и Делегацијата на германско стопанство и

индустрија во Република Северна Македонија АХК.

Настанот, кој за првпат оваа година беше дводневен, се состоеше од

три делови. Делот за директно деловно вмрежување на компании-

добавувачи и компании-купувачи од лесно преработувачките

индустрии низ низа на претходно-договорени business-to-business

состаноци, веќе најпрепознатливата активност на МАМЕИ, беше

дополнет со широка едукативна програма од панели и дискусии, како

и за првпат оваа година, индустриски саем на компании.

На директните бизнис состаноци ова година земаа учество дури 35

компании-купувачи и 81 компанија-добавувачи од 13 различни

држави, остварувајќи над 400 претходно договорени средби и над 150

средби на лице место. Постојаниот раст, од година за година на

најголемиот настан за деловно вмрежување претставува особена

гордост за Асоцијацијата на метална и електро индустрија МАМЕИ и

овие бројки очекуваме повторно да ги надминеме со Macedonia

Manufacturing Expo 2020.

За време на конференцијата, беа одржани вкупно 8 едукативни

панели и дискусии на различни теми со околу 30 говорници и

панелисти, на повеќе теми и тоа – начини на финансирање на

македонските иновативни индустрии, напредоците во

имплементацијата на дуалното стручно образование (во организација

на Делегацијата на германско стопанство и индустрија во Република

Северна Македонија АХК), логистика и транспорт за преработувачките

индустрии, маркетинг за извозно-ориентираните индустрии,

премостувањето на јазот помеѓу мултинационалните и домашните

претпријатија (во организација на Центарот за управување со промени

ЦУП), пристап до глобалните добавувачки ланци (во организација на

германската Асоцијација за менаџирање, набавување и логистика и

ланци на добавување BME), Lean manufacturing (во организација на

Европската банка за обнова и развој EBRD) и претстојната рецесија во

автомобилската индустрија. 

Индустрискиот саем кој беше отворен за време на целиот настан се

состоеше од вкупно 22 штандови, на кои се претставија вкупно 30

компании од повеќе држави. За време на двата дена, конференцијата

и саемот го посетија над 600 гости.

Потпишани три меморандуми за

соработка

За време на меѓународната бизнис конференција Macedonia

Manufacturing Expo 2019, Асоцијацијата на метална и електро

индустрија МАМЕИ потпиша меморандум за соработка со Дирекција за

Технолошки индустриски развојни зони. Во меморандумот, потпишан

помеѓу претседателката на МАМЕИ – Марта Наумовска-Грнарова и

директорот на ДТИРЗ – Александар Младеновски, беа набројани

повеќе точки на можна соработка.

Меморандумот предвидува промовирање соработка помеѓу членовите

на МАМЕИ и корисниците на услуги на ДТИРЗ, заеднички

координирани презентации на можности за инвестирање пред

домашни и странски субјекти, заедничка организација на бизнис и

едукативни настани од интерес за компаниите, како и заедничко

учество на странски бизнис настани.

За време на Macedonia Manufacturing Expo 2019, МАМЕИ потпиша

меморандуми за соработки и со две високообразовни институции –

Факултетот за електротехника и информациски технологии и

Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Со

меморандумите, кои беа потпишани официјално на отворањето на

вториот ден на MME со деканите на двата факултети, се предвиде

промоција на македонската индустрија помеѓу студентите на овие два

факултети, како и обезбедување на студентска пракса во компаниите-

членови на МАМЕИ. Исто така, се афирмираше можноста за заедничко

учество на меѓународни проекти, и заедничка организација на

едукативни настани од интерес на Асоцијацијата и двата технички

факултети.

Со потпишувањето на овие три меморандуми, заедно со едниот веќе

потпишан со СУГС „ЕМУЦ 8ми септември“ во мај, МАМЕИ ги проширува

можностите за соработка на нејзините членови и пошироката

индустрија со државните институции со кои делат заеднички цели и

интереси.

МАМЕИ на Symposium Purchasing &

Logistics 2019

Symposium Purchasing & Logistics 2019 е симпозиум во организација

на Асоцијацијата за менаџирање, набавување и логистика на

добавувачки ланци BME, веќе повеќегодишните бизнис партнери на

МАМЕИ од Германија. Symposium Purchasing and Logistics претставува

платформа за дискутирање на иднината на логистиката и

управувањето со добавувачките ланци, и на која purchasing

менаџерите можат да ги прошираат своите мрежи на контакти со свои

колеги и други експерти од полето.На овогодинешниот симпозиум, кој

ќе се одржува во Берлин помеѓу 13 и 15 ноември, МАМЕИ ќе има

заеднички настап со Директоратот на Технолошки индустриски

развојни зони ДТИРЗ, на нивниот промотивен штанд.

Главни теми на ова, пеесет и четврто по ред издание на овој настан ќе

бидат следните: Strategy 2025 (иднината на добавувачките ланци),

People & Organization (новите улоги и вештини кои ќе бидат потребни

во иднината), Supply Networks (промовирање на иновација преку

соработување со добавувачи), Managing Risks (глобални трендови кои

можат да претставуваат ризици), Business Analytics (нови

достигнувања во Big Data аналитика) и Bots, Ki & Co (додадена

вредност и нови можности кои ги нудат вештачката интелигенција,

автоматизацијата со роботи и блокчеин).

Пријавете се на International

Machinery and Plant Engineering

Forum 2019!

International Machinery and Plant Engineering Forum 2019 е бизнис

конференција и настан за деловно вмрежување кој ќе се одржи на 26

ноември во Виена, Австрија.

Овој бизнис настан им овозможува на компании од целиот свет да

научат повеќе за најновите трендови во технологијата, да разменат

знаења и искуства и да се запознаат со новите пазарни можности, да

развијат прекугранични контакти, да прензентираат и развијат нови

проекти, и да се сретнат со потенцијални добавувачи, купувачи и

бизнис партнери.

Присуството на настанот е бесплатно за меѓународни гости, а

регистрацијата за истиот е отворена до 26 ноември на линкот подолу.

Некои од изложувачите на ММЕ

2019

Индустри сервис е лидер на македонскиот пазар во полето на

организирана исхрана и индустриски кетеринг. Основана во 2002

година, Индустри сервис работи за некои од најголемите компании во

државата како Дрекселмајер, Фени и Леар, подготвувајќи и служејќи

до 9000 оброци дневно. Моментално ја градат најголемата и

најсовремена хала со угостителски капацитет во Македонија, над

1800m2 и капацитет од над 2 милиони оборци годишно.

„Сакате попродуктивни и посреќни работници? Нахранете ги!“ -

Индустри сервис

Инотек Алати е компанија со 15 годишно искуство во областа на

машинството и машинското одржување, основана од машински

инженери кои своето теоретско знаење го стекнале на Машинскиот

факултет во Скопје, а практичното знаење работејќи во

автомобилската, фармацевската, електро-електронската и металната

индустрија.

Инотек Алати нуди голема палета на заптивни и огноотпорни

материјали, техничка и инженерска пластика, технички лепила,

пластични кутии и амбалажи, брусни камења, а од минатата година

сами произведуваат и ленти од термоизлоациона стаклена плетенка.

Масак Солушн е нова, иновативна и перспективна компанија, која

нуди комплетни мултидисциплинарни мехатронски решенија од

областа на индустриската автоматизација, механика, софтвер и

електроника. Компанијата го покрива целиот процес, од истражување

и дизајн до развивање на финална конструкција, која е секогаш

квалитетна и иновативна.

Масак Солушн, во своите две канцеларии во Македонија и Србија,

располага со Beckhoff Systems Integrators и целосни лиценцирани

програми од Siemences PLC, а веќе соработува со Mitsubishi PLC, VFD,

Servos и Robots.

„Доколку Ви е потребно целосно решение за било каков проблем,

контактирајте не во Масак и ќе бидеме повеќе од среќни да Ви

помогнеме и да ги насочеме проектните планови кои што ќе

резултираат со беспрекорност на производост и задоволство на

клиентите.“ - Масак Солушн

Номис e хрватска компанија основана во 1998 година, која се

занимава со дистрибуција на полимерни материјали, бои и адитиви за

полимери, машини за бризгање и екструдирање на платика,

периферни уреди, подвижни ленти и средства за подмачкување и

заштита на опрема. Македонското претставништво е отворено во мај

2018 година.

Претставуваат официјалаен дистрибутер на некои од најголемите

светски производители на полимерни материјали, меѓу кои Borealis,

Lanxess, Clariant, Synthos, Lifocolor, Bayer и Covestro, и на алати како

Arburg, Kautex и Plastiblow.

Хавеп е холандски бренд на висококвалитетна работна и заштитна

облека од 1865 година. Во Македонија е присутен од 1969, а од 2013

има и сопствено производство во Општина Илинден со 170 вработени.

„Нашата работна и заштитна облека е дизајнирана да ви биде удобно

и во исто време да бидете заштитени. Максимален комфорт, слобода

на движење и долготрајност! Со Хавеп повеќе никогаш нема да

работите сами“ - Хавеп

Халдер е словенечка компанија – најголемата и најстара подружница

на германската компанија Erwin Halder KG, која нуди сеопфатни и

високо-квалитетни технички решенија за производство во областа на

опреми за стегање, автоматизација, стандардни компоненти за

механичко инженерство, изработка на алати и производство на рачни

алати. По новоотвореното претставништво во Србија, следниот чекор

за Халдер е проширување на теријаторијата на Македонија, за

посериозна соработка со голем број македонски компании.

„Нашата примарна мисија е да понудиме поддршка на нашите клиенти

во имплементирање на нивните процеси на производство,

зголемување на ефикасноста  на операциите во производството,

подобрување на ергономијата на работните места, а со тоа и

подобрување на оперативните перформанси на нивното производство“

- Халдер

Ваша реклама

тука?

Ваша објава

тука?

Станете наша

членка

Нови членови на МАМЕИ

Дема-Стил

Со повеќедецениска работа во

полето на преработка на

пластика и пластични маси,

демиркаписката компанија Дема-

Стил е денес најголемиот

производител на играчки во

Македонија.

Калико

Како производител на секакви

елементи за ентериер од ковано

железо и не'рѓосувачки челик,

Калико комерц е присутна на

македонскиот пазар уште од

1995 година, а од годинава е

една од нашите најнови членки.

веб страна

веб страна

30ти Март

Фирмата и железара 30 Март е

компанија од Радовиш со речиси

дведецениска историја во полето

на производство на најразлична

метална галантерија и урбана

опрема според Ваши барања, и

со највисок квалитет.

Технопродукт

Во третата декада на своето

постоење, гевгелиската фирма

Технопродукт продолжува да

расти во полето на преработка

на гума и метал, со препознатлив

квалитет на широкиот

асортиман.

веб страна

веб страна

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.

Регистрирајте се за присуство на IMPE Forum 2019

Дознајте повеќе за Индустри сервис

Дознајте повеќе за Инотек Алати

Дознајте повеќе за Масак Солушн

Дознајте повеќе за Номис

Дознајте повеќе за Хавеп

Дознајте повеќе за Халдер
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