29 декември 2021 година

ИЗЛОЖБЕН САЛОН ВО С.МАКЕДОНИЈА
Тимот на Проефект ќе биде вклучен во реализацијата на проектот „Showroom North Macedonia“
во периодот 2021-2022 година.

Во август, SPIRIT (Државна агенција на Република Словенија за претприемништво,
интернационализација, странски инвестиции и технологија) објави трет повик за
предлог проекти „Подобрување на глобалниот бренд маркетинг преку салони во
странство“ чија цел е да ја промовира интернационализацијата на микро, малите и
средните компании од Словенија.
На 17 декември 2021 година, SPIRIT донесе решенија за пристигнатите предлог
проекти . На повикот успешно се пријави тимот 7самураи од Словенија. Тие добија
средства од 54.225,00 евра за градење бренд и решија да го воспостават своето
присуство на пазарот на С.Македонија со помош на тимот на Проефект.
Соработката и стратешкото партнерство со тимот на 7samurai секако ќе бидат одлично
искуство за подобрување на деловните резултати. Да се има деловен партнер значи
пристап до повеќе знаење, иновации, експертиза и искуство. Преку функционално
стратешко партнерство, нашиот бизнис има шанса да се прошири и да стекне нови
можности.
Така, во 2021-2022 година, 7samurai и тимот на Проефект Иново заеднички ќе основаат
проектна канцеларија во С. Македонија. Проектот трае од 1 октомври 2021 година до
30 септември 2022 година. Оваа соработка ќе донесе нови можности и можности за
тимовите.
Акцијата „Showroom North Macedonia“ е финансирана од Република Словенија и
Европскиот фонд за регионален развој.
Ќе ве известуваме за идниот развој на операцијата.

29 December 2021

SHOWROOM NORTH MACEDONIA
The Proefekt team will be involved in the realisation of the operation “Showroom North Macedonia” in
2021-2022.
In August, SPIRIT (Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship, Internationalization,
Foreign Investments and Technology) launched a 3rd call for proposals “Enhancing global brand
marketing through foreign showrooms” aimed at promoting internationalisation of micro, small and
medium-sized companies from Slovenia.
On 17 December 2021, SPIRIT issued decisions on the applications received. The 7samurai team from
Slovenia successfully applied for the call. They received funding of 54,225.00 EUR for brand building
and they decided to establish their presence on the North Macedonian market with the help of
Proefekt team.
Collaboration and strategic partnership with the 7samurai team will certainly be a great experience to
improve business outcomes. Having business partner means access to more knowledge, innovation,
expertise and experience. Through a functional strategic partnership, our business has a chance to
expand and gain new opportunities.
Thus, in 2021-2022, the 7samurai and the Proefekt team will jointly set up a project office in North
Macedonia. The project lasts from 1 October 2021 until 30 September 2022. This cooperation will bring
new possibilities and opportunities to the teams.
The "Showroom North Macedonia" operation is funded by the Republic of Slovenia and the European
Regional Development Fund.
We will keep you posted with the future developments of the operation.

