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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

Во овој број на индустрискиот билтен подготвен и дистрибуиран од страна на
Асоцијација на метална и електро индустрија - МАМЕИ, ќе можете да прочитате
воведен збор од страна на претседателот на асоцијацијата и генералниот менаџер на
Завар компани - Марта Наумовска-Грнарова, мала ретроспектива на второто издание
на нашиот најголем настан - Macedonia Manufacturing Expo 2018, и краток опис на
активностите и услугите кои МАМЕИ ги нуди на своите членки и македонските фирми
од лесно преработувачките индустрии.

м-р Марта Наумовска-Грнарова

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 фокусна 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.
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ПартнериMacedonia Manufacturing Expo 2018

www.usaid.gov/macedonia

www.mazedonien.ahk.de

www.bme.de

www.bmwi.de

BME

BMWi
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ПоддржувачиMacedonia Manufacturing Expo 2018
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www.macedonia2025.com

www.investinmacedonia.com

www.fez.gov.mk

www.amcham.com.mk

www.economy.gov.mk

www.netherlandsworldwide.nl
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Ecotip

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

Екоспар

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 производство

Поврзува домашни произведувачи од
металниот и елетро сектор во една
организација.

Организира домашни B2B настани за
стимулирање и зацврстување на
соработката помеѓу компаниите во
секторот.

Мапира и развива локални ланци на
добавување во лесно преработувачкиот
сектор.

Се поврзува со меѓународни B2B настани
(саеми, бизнис посети на странски
купувачи во Македонија, и на домашни
компании во странство).

Изработува чести и релевантни пазарни
истражувања и анализи.

Организира програми за обучување на
менаџери и работници, според потребите
на фирмите од секторот.

Презема активен удел во лобирање и
дијалог со Владата на Република
Македонија.

Соработува со домашни и странски
стопански комори, кластери и асоцијации.

Шанса на компаниите од металниот и
електро сектор да се сретнат со широк
спектар на странски купувачи и СДИ, и да
станат дел од меѓународен ланец на
добавувачи.

Поврзување на компаниите од секторот
за заедничка оптиматизација и откуп на
производни материјали, како и заеднички
настапи на јавни повици, и пред странски
инвеститори.

Помош на компании при истражување и
развој на нови производи и производни
пракси.

Помош на компании во процесот на
имплементирање на технички стандарди,
согласно ЕУ регулативи.

Пристап на компаниите-членки до он-лајн
софтверот за деловниот екосистем.
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