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ПР ЕДМЕТ: О ДЛ У КА Н А П Р Е С ЕДА ТЕ СТ ВОТ О Н А “НАББА” ЗА ОРГАНИ ЗИРАНЈЕ НА

“ ФЕСТИВАЛ ЗА КРЕИР АНЈЕ АПАР АТИ ЗА ДОМАКИНСТВО И РОБОТИКА

ELEKTROLUX ”
Почитувани, по предлог на 03.09.2013 год.од членовите на НАББА МАКЕДОНИЈА и
разгледуванје на предлогот се Донесе Одлука за Организирање на Интенет
Интелектуален Фестивал со назив на “ИРобот Фестивал за Креиранје Апарати за

Elektrolux

) во контест со
Домакинство и Роботика ” Скратено (
Статутарните Одлуки на НАББА МАКЕДОНИЈА и активностите за 2012 г.и активности за
следните години
Водени од идејата за Итернет Анализа Модерното Дизајниранје на заживување на
малите бизниси и зголемена посетеност на регионот во Македонија и нивните села и
регионите во Пелагонија , земајки го интелектот на Граганите на Македонија како
синоним за гостопримство и интеркултурност , тргнавме кон реализација кон издание на
фестивалот““Електролух Фестивал за Креиранје Апарати за Домакинство и
Роботика ” Скратено (Електролух) . Mотив повеќе за тоа е и успехот од минатите
дваест години во активности на други фестивали и анимиранје и голем придонес во
Културата и Интернетот и Создаванје на Силиконска Пелагонија и Модерен Дизајн за
Апарати за Домакинство и Индустрија на Народите на Балканот .
Тоа е фестивал на оргинална интернет сајбер ,електро графичкиот дизајнот
,роботика и итернет маркетингот (интернетот .интелектот умстевите капацитет на
Граганите на Балканот ). Фестивалот сам по себе е оригинален и мошне интересен за
публиката, обединувајќи повеќе елементи. Носечки дел е интернет маркетингот и
интернет игрите на население , кој со почеток од оваа година е далеку поатрактивен, но
тука се и други содржини како: панаѓур, изложба и натпревар и предмети, слики,
дизајнирајне ,презентација на производи и др.
НАББА МАКЕДОНИЈА www.nabbamacedonia.com.mk и Маркетинг Палензо
www.marketingpalenzo.com.mk како Промотори иРадио Битола www.radiobitola.com.mk и
Електролукс www.electrolux.org.mk и www.elektrolux.com.mk или (com.mk -org.mk ) и
Мариово www.mariovo.mk и Локум Битола www.lokumbitola.com.mk како носители на
фестивалот кон својата визија ги обедини и www.irobot.mk и www.servis-kompjuteri.mk го
подрачја на Балканот и Здружение на Македонски Ракотворби, www.rakotvorbi.org.mk на
Комора на Занаетчии на Битола www.chambermacedonia.com.mk и други Здруженија и
Поединци.
Нашите напори и амбиции се насочени кон кон остварување на неколку цели и тоа:
-

Заштита, валоризација и афирмација на интернет културно наследство и
традицијата како неразделен дел од нашиот идентитет, со акцент на обичаите ,
и интернет дизајн архитектура.
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-

Потикнување на интернет младината зголемена посетеност на посетители во
Мариовскиот Регион и Старата Битолска и Прилепска Чаршија и
Кавадарчката .

-

Потикнување на развојот на традиционалните занаети и малите
бизниси,графицки дизајн развој на стопанството .

-

Креирање на мрежа на градови од Балканот, кои имаат старите чаршии,
меѓусебно зближување, размена на искуства и иницијативи.

-

Развој на Интелктуална мок на Младите Карди во ИТ Секторот и Интенет и
комуникациските , Комуникации и безично поврзување во Апаратите на
Домакинство и Индустрија и натпревар помегу народите

Сепак целосната реализација на оваа амбициозна програма зависи и до Вашата
подготвеност и интерес за поддршка на фестивалот. Програмскиот план за прво издание
на“Електролух Фестивал за Креиранје Апарати за Домакинство и роботика ”
Скратено (Електролух) , е амбициозно и сеопфатно и нуди разновидност и можности за
соработка.

КОНЦЕПТ:
Време на одржување септември и октомври Секоја Година
Локација-Стара Битолска и Прилепска Чаршија Кај

Еврејската Авра

ПРВ ДЕН
Отворање на фестивалот- ПРЕС .Промоција на промоцијата и промотивните материјали
.Изложба на Интернет Оргинални Дела Софтвери и Игри .Музички дел

ВТОР ДЕН
Панаѓур
Работилница- Интернет Натпреваруванја во Старите чаршии на Балканот заедничко
културно наследство. Комерцијални презентации.Промоции на Храна и Вино(пиво)готвење на отворено.Музички дел

ТРЕТ ДЕН
Панаѓур
Комерцијални промоции и презентации за Непрофитабилниот Фестивал(од наши
спонзори и гости).Ревија на Модни костими.Интернет Дистугнуванја .Музички дел
Предложениот конецпт е основа за градење на програмата на фестивалот. Секако дека
организаторот има за право да внесува измени и дополнување во програмата во интерес
на квалитетот и интересот на спонзорите и публиката. Во делот на интернет
натпреварувачите . музички имиња во овој момнет може да се најават само земјите од кои
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ќе доаѓаат, и тоа: Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија, Романија, Бугарија, Грција,
Германија, Франција... Воглавно тоа се познати музички звезди од светот на етно
ориентална музиката, со автентична и динамична изведба и др. Сите Информации ке
бидат презентирани на горе наведените Веб Портали www.irobot.mk
www.electrolux.org.mk и www.elektrolux.com.mk
Одлуката стапува во Важност од Денот на Донесуванјето и Реализиранје на Активности за
регистиранје на Домен во МАРНЕТ со Скратеницата ( www.Irobot.mk и www.elektrolux.com.mk ) и
Информиранје на Министерството за Информатичко Општество.Министерството за Економија
,Електротехничките Факултети во Макеоднија и Министерство за Култура на Македонија и
Музеите во Македонија и Општините Битола .Кавадарци и Прилеп .Новаци

19/март/ 2013 год. Битола

Престседател
М.П

Под председател

ПАЛЕНЗО П. ДИМЧЕ

ВЛАДИМИР К.ПЕТКОВ
Запсиничар

Е.Б
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