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Media tags:
1. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство:
http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/zapocna-makedonija2025-samit/
2. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство: http://faktor.mk/zapochna-samitotmakedonija2025--nastan-shto-go-definira--tehnoloshko-delovniot-impuls-namakedonskoto-stopanstvo
3. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство: http://bi.mk/zapochna-samitotmakedonija2025-nastan-shto-go-definira-tehnoloshko-delovniot-impuls-namakedonskoto-stopanstvo/
4. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство: http://tocka.com.mk/1/210833/zapocnasamitot-makedonija2025-nastan-sto-go-definira-tehnolosko-delovniot-impuls-namakedonskoto-stopanstvo
5. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство: http://denar.mk/125758/ekonomija/zapocnasamitot-makedonija
6. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство:
http://www.marili.com.mk/dropion/?page=1053

For any additional info please visit
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7. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство: http://www.biznisvesti.mk/zapochna-samitotmakedonija2025-nastan-shto-go-definira-tehnoloshko-delovniot-impuls-namakedonskoto-stopanstvo/
8. За развој на економијата, македонските компании да ја интензивираат соработката со
дијаспората!: http://daily.mk/vesti/razvoj-ekonomijata-makedonskite-kompaniiintenziviraat-sorabotkata
9. Медиа Агрегатор:http://vesti.mk/news/10726121/zapochna-samitotmakedonija2025
10. Медиа агрегатор: http://www.time.mk/c/cbd19ded10/makedonija-2025-razvoj-nanovi-tehnologii-i-iskoristuvanje-na-obnovlivite-izvori-na-energija.html
11. Видеа-Танјуг без
насловhttp://www.tanjug.rs/multimedia_en.aspx?izb=v&&GalID=248718
12. Македонија да се стави на прво место: http://mrt.com.mk/node/35396
13. „Македонија 2025“: Развој на нови технологии и искористување на обновливите извори на
енергија: http://mrt.com.mk/node/35457
14. Заврши Самитот на Македонија2025: http://tera.mk/zavrshi-samitot-namakedonija2025/
15. Македонија2025- Поттик за македонските претприемачи да целат кон интегриран пристап
поддржан од технолошкиот напредок: http://bi.mk/makedonija2025-pottik-zamakedonskite-pretpriemachi-da-celat-kon-integriran-nastap-poddrzhan-odtehnoloshkiot-napredok/
16. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон
интегриран настапhttp://republika.mk/671467
17. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон
интегриран настап: http://start.mk/article/192923/pettiot-samit-namakedonija2025-pottik-za-makedonskite-pretpriemaci-da-celat-kon-integrirannastap
18. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон
интегриран настап поддржан од технолошките напредоци:
http://denar.mk/125883/ekonomija/pettiot-samit-na-makedonija
19. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон
интегриран настап поддржан од технолошките напредоци:
http://lider.mk/2016/10/21/petiot-samit-na-makedonija2025-pottik-zamakedonskite-pretprimaci-da-celat/
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20. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон
интегриран настап поддржан од технолошките напредоци:
http://tocka.com.mk/1/211006/pettiot-samit-na-makedonija2025-pottik-zamakedonskite-pretpriemaci-da-celat-kon-integriran-nastap-poddrzan-odtehnoloskite-napredoci%20
21. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон
интегриран настап поддржан од технолошките напредоци: http://faktor.mk/pettiotsamit-na-makedonija2025--pottik-za-makedonskite-pretpriemachi-da-celat-konintegriran-nastap-poddrzan-od-tehnoloshkite-napredoci
22. Петтиот Самит на Македонија2025 – Поттик за македонските претприемачи да целат кон
интегриран настап поддржан од технолошките напредоци:
http://www.biznisvesti.mk/pettiot-samit-na-makedonija2025-pottik-zamakedonskite-pretpriemachi-da-tselat-kon-integriran-nastap-poddrzhan-odtehnoloshkite-napredotsi/
23. Заврши петтиот Самит на Македонија2025:
http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/zavrsi-petiot-samit-makedonija2025/
24. Електрични возила ќе возат по паметни градови, а лекарите ќе лекуваат со помош на
вештачка интелигенција: http://vecer.mk/ekonomija/elektrichni-vozila-kje-vozat-popametni-gradovi-a-lekarite-kje-lekuvaat-so-pomosh-na
25. Самит Македонија 2025 – Меѓународни искуства и ангажирање на дијаспората за
напредна држава: http://pozitiv.mk/samit-makedonia-2025-megjunarodni-iskustvai-angazhiranje-na-diasporata-za-napredna-drzhava/
26. Започна самитот на Македонија 2025:
http://aktuelno24.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%
B02025
27. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство: http://bi.mk/zapochna-samitotmakedonija2025-nastan-shto-go-definira-tehnoloshko-delovniot-impuls-namakedonskoto-stopanstvo/
28. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство: http://tocka.com.mk/1/210833/zapocnasamitot-makedonija2025-nastan-sto-go-definira-tehnolosko-delovniot-impuls-namakedonskoto-stopanstvo%20
29. ЗАПОЧНА САМИТОТ МАКЕДОНИЈА2025 – НАСТАН ШТО ГО ДЕФИНИРА ТЕХНОЛОШКОДЕЛОВНИОТ ИМПУЛС НА МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО:
http://www.fakulteti.mk/news/16-10-20/zapochna_samitot_makedonija2025__nastan_shto_go_definira_tehnoloshkodelovniot_impuls_na_makedonskoto_stopanstvo.aspx
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30. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство: http://faktor.mk/zapochna-samitotmakedonija2025--nastan-shto-go-definira--tehnoloshko-delovniot-impuls-namakedonskoto-stopanstvo
31. Започна Самитот Македонија2025:
http://makfax.com.mk/ekonomija/makedonija/zapocna-samitotmakedonija2025
32. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство: http://www.biznisvesti.mk/zapochna-samitotmakedonija2025-nastan-shto-go-definira-tehnoloshko-delovniot-impuls-namakedonskoto-stopanstvo/
33. Започна Самитот Македонија2025 – Настан што го дефинира технолошко-деловниот
импулс на македонското стопанство:
http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/zapocna-makedonija2025-samit/
34. ЗАПОЧНА САМИТОТ МАКЕДОНИЈА2025 – НАСТАН ШТО ГО ДЕФИНИРА
ТЕХНОЛОШКО-ДЕЛОВНИОТ ИМПУЛС НА МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО:
http://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?id=21499
35. Петти Самит на Македонија 2025: http://tvnova.mk/vesti/makedonija/petti-samit-namakedonija-2025/
36. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025:
http://tocka.com.mk/1/209866/pomalku-od-dve-nedeli-do-pocetokot-nasamitot-na-makedonija2025%20
37. Месецов ќе се одржи петтиот самит на Македонија2025:
http://tvnova.mk/vesti/ekonomija/mesecov-ke-se-odrzhi-pettiot-samit-namakedonija2025/
38. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025:
http://denar.mk/124895/ekonomija/pomalku-od-dve-nedeli-do-pocetokot
39. ПОМАЛКУ ОД ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ПОЧЕТОКОТ НА САМИТОТ НА МАКЕДОНИЈА2025:
http://www.fakulteti.mk/news/16-1010/pomalku_od_dve_nedeli_do_pochetokot_na_samitot_na_makedonija2025.as
px
40. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025:
http://bi.mk/pomalku-od-dve-nedeli-do-pochetokot-na-samitot-namakedonija2025/
41. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025:
http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/pomalku-od-dve-nedeli-samiotmakedonija2025/
42. Помалку од две недели до почетокот на Самитот на Македонија2025:
http://www.biznisvesti.mk/pomalku-od-dve-nedeli-do-pochetokot-na-samitotna-makedonija2025/
43. Самит Македонија 2025: Дијаспората по петти пат ќе се обиде да му помогне на
домашниот бизнис: http://emagazin.mk/vesti/vest/26381
For any additional info please visit
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44. САМИТОТ НА МАКЕДОНИЈА2025 ПОВИКУВА НА ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ СО АКЦЕНТ НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ПАМЕТНИ
ТЕХНОЛОГИИ: http://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?id=21491
45. НАТПРЕВАР ЗА СТАРТ-АП КОМПАНИИ Get in the Ring 2016 & Startup Europe Awards 2016:
http://think.mk/pregled/natprevar-za-startap-kompanii
46. Натпревар за старт-ап компании: http://www.smartportal.mk/kompanii/nastani/getin-ring-2016/
47. Петти самит на Македонија 2025: http://vecer.mk/ekonomija/petti-samit-namakedonija-2025
48. Петти самит на Македонија 2025: http://start.mk/article/189166/petti-samit-namakedonija-2025
49. Мерење на прогресот на економскиот развој, панел на Самитот на Македонија2025 во
Скопје: http://denar.mk/124255/ekonomija/merenje-na-progresot-naekonomskiot-razvoj
50. Обновливите извори за енергија и паметните иновации, предизвик за македонските
професионалци на Самитот на Македонија2025 во Скопје: http://faktor.mk/obnovliviteizvori-za-energija-i-pametnite-inovacii-predizvik-za-makedonskite-profesionalcina-samitot-na-makedonija2025-vo-skopje
51. ДОБИЈ БЕСПЛАТНО УЧЕСТВО ЗА НАЈГОЛЕМИОТ БИЗНИС НАСТАН ВО МАКЕДОНИЈА:
http://www.fakulteti.mk/news/16-0928/dobij_besplatno_uchestvo_za_najgolemiot_biznis_nastan_vo_makedonija.asp
x
52. Самитот на Македонија 2025 повикува на одржлив економски развој и на паметни
технологии: http://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzhliv-ekonomski-razvoj-i-na-pametni
53. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на
обновливи извори на енергија и паметни технологии:
http://denar.mk/123754/ekonomija/samitot-makedonija
54. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на
обновливи извори на енергија и паметни технологии: http://bi.mk/samitot-namakedonija2025-povikuva-na-odrzhliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovliviizvori-na-energija-i-pametni-tehnologii/
55. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој:
http://www.smartportal.mk/kompanii/drugi/summit-makedonija2025/
56. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на
обновливи извори на енергија и паметни технологии:
http://tocka.com.mk/1/208574/samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzlivekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametnitehnologii%20

For any additional info please visit
www.macedonia2025.com

57. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на
обновливи извори на енергија и паметни технологии: http://faktor.mk/samitot-namakedonija2025-povikuva-na-odrzliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovliviizvori-na-energija-i-pametni-tehnologii
58. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на
обновливи извори на енергија и паметни технологии: http://sky.mk/biznis/472551samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzhliv-ekonomski-razvoj-so-akcentna-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametni-tehnologii
59. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на
обновливи извори на енергија и паметни технологии:
http://makfax.com.mk/ekonomija/makedonija/samitot-na-makedonija2025povikuva-na-odrzliv-ekonomski-razvoj-so-akcent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-ipametni-tehnologii
60. САМИТОТ НА МАКЕДОНИЈА2025 ПОВИКУВА НА ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СО АКЦЕНТ
НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ПАМЕТНИ ТЕХНОЛОГИИ:
http://www.fakulteti.mk/news/16-0926/samitot_na_makedonija2025_povikuva_na_odrzhliv_ekonomski_razvoj_so_akc
ent_na_obnovlivi_izvori_na_energija_i_pametni_tehnologii.aspx
61. Самитот на Македонија2025 повикува на одржлив економски развој со акцент на
обновливи извори на енергија и паметни технологии:
http://www.biznisvesti.mk/samitot-na-makedonija2025-povikuva-na-odrzhlivekonomski-razvoj-so-aktsent-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pametnitehnologii/\
62. Петти Самит на Македонија2025:https://www.youtube.com/watch?v=RjC47LDXqM0
63. http://www.kurir.rs/region/makedonija/video-makedonija-2025-dimovskibilateralna-pitanja-resiti-pre-ulaska-u-eu-clanak-2501181
64. Самит на Македонија 2025: Да се искористат обновливите извори на енергија:
https://www.youtube.com/watch?v=5KRH6ilgxsY
65. Самит Македонија 2025: Обновливите извори, идни чекори за развој во Македонија:
https://www.youtube.com/watch?v=mFmNpGD1Wms
66. Mартиновски: Реинтеграциjа региона за нова радна места: http://www.tanjug.rs/fullview1.aspx?izb=278555
67. Završen peti samit "Makedonija 2025"http://www.blic.rs/vesti/svet/zavrsen-peti-samitmakedonija-2025/6lcb8jb
68. Македонија 2025: Политичката криза да се реши на демократски начин:
http://mrt.com.mk/node/31771
69. Продолжува самитот на „Македонија 2025“: http://mrt.com.mk/node/35473
70. „Македонија 2025“: Развој на нови технологии и искористување на обновливите извори на
енергија: http://mrt.com.mk/node/35457
71. Компаниите да пласираат производи со стандарди над светските:
http://mrt.com.mk/node/35485

For any additional info please visit
www.macedonia2025.com

72. Самит Македонија 2025: Обновливите извори во центарот на дискусиите:
http://plusinfo.mk/vest/90338/samit-makedonija-2025-obnovlivite-izvori-vocentarot-na-diskusiite
73. Заврши петтиот самит „Македонија 2025“ кој два дена се одржуваше во Скопје:
http://meta.mk/zavrshi-pettiot-samit-makedonija-2025-koj-dva-dena-seodrzhuvashe-vo-skopje/
74. Продолжува Традиционалниот Самит на Македонија 2025:
http://a1on.mk/wordpress/archives/658530
75. Продолжува традиционалниот Самит на Македонија 2025:
http://vecer.mk/ekonomija/prodolzhuva-tradicionalniot-samit-na-makedonija2025
76. Продолжува Традиционалниот Самит на Македонија 2025:
http://reporter.mk/2016/10/21/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB
%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%
B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0/
77. Продолжува Традиционалниот Самит на Македонија 2025
http://www.alfa.mk/News.aspx?ID=114583#.WBC2zOB97IU
78. Продолжува традиционалниот самит на Македонија2025
http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=108931
79. Самит Македонија 2025: Обновливите извори, идни чекори за развој во Македонија:
http://kurir.mk/makedonija/vesti/samit-makedonija-2025-obnovlivite-izvori-idnichekori-za-razvoj-vo-makedonija/
80. Самит Македонија 2025 – Обновливите извори идни чекори за развој во Македонија:
http://a1on.mk/wordpress/archives/658717
81. Самит Македонија 2025 - Обновливите извори идни чекори за развој во Македонија:
http://sitel.com.mk/samit-makedonija-2025-obnovlivite-izvori-idni-chekori-zarazvoj-vo-makedonija
82. САМИТ МАКЕДОНИЈА 2025 - ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ ИДНИ ЧЕКОРИ ЗА РАЗВОЈ ВО
МАКЕДОНИЈА:
http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=271786EA5D7E52419C30361EB7EC64DC
83. Економски Самит: Долг е патот на Македонија до обновливи извори на енергија:
http://24vesti.mk/ekonomski-samit-dolg-e-patot-na-makedonija-do-obnovliviizvori-na-energija
84. Počivalšek v Makedoniji poudaril pomembnost sodelovanja med državami v regiji:
https://www.sta.si/2316587/pocivalsek-v-makedoniji-poudaril-pomembnostsodelovanja-med-drzavami-v-regiji
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85. Macedonia2025 summit- Macedonia should use renewable energy sources:
http://english.republika.mk/macedonia-2025-summit-macedonia-should-userenewable-energy-sources/
86. Regional and European Integration, Tech Development to Be Discussed at Macedonia 2025
Business Summit
http://www.independent.mk/articles/37760/Regional+and+European+Integration%2
C+Tech+Development+to+Be+Discussed++at+Macedonia++Business+Summit
87. ВО ПРОДАЖБА НОВИОТ БРОЈ (октомври 2016):
http://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?id=21492
88. ГОДИШНИОТ САМИТ НА МАКЕДОНИЈА2025 СТАНА ВОДЕЧКА ПЛАТФОРМА ВО
РЕГИОНОТ: http://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?id=21480
89. Razvojot na regionalna sorabotka odzema mnogu vreme no e sushtinski za
odrzhliva idnina http://bi.mk/razvojot-na-regionalna-sorabotka-odzema-mnoguvreme-no-e-sushtinski-za-odrzhliva-idnina/
90. Најава: Интервју со Проф.Др. Шуичи Фукуда: http://enauka.mk/najavaintervju-prof-shuichi-fukuda/
91. Михал Клочек – Суштината на Електричните Возила и колку сме (малку)
оддалечени до создавање „паметна подвижност“ во градовите:
http://www.smartportal.mk/kompanii/licnosti/intervju-mihal-klocek/
92. Одоне: Паметните градови треба да ги направат граѓаните и компаниите,
не само администрацијата: http://www.inovativnost.mk/?p=20955
93. Интервју со Коста Барјаба – Експерт за јавни политики и професор на
Универзитетот во Тирана: Пазарите ќе произведат идеологија на успех:
http://www.biznisvesti.mk/intervju-so-kosta-barjaba-ekspert-za-javni-politiki-iprofesor-na-univerzitetot-vo-tirana-pazarite-ke-proizvedat-ideologija-na-uspeh/
94. Технолошките достигнувања на најдобрите светски компании на тацна во
Скопје: http://www.marili.com.mk/dropion/?page=1035
95. Мерење на прогресот на економскиот развој, панел на Самитот на
Македонија2025 во Скопје: http://denar.mk/124255/ekonomija/merenje-naprogresot-na-ekonomskiot-razvoj
96. Интервју со Петер Казначеев, Менаџинг партнер,Khaznah Strategies LTD. Ќе
биде ли нафтата главен извор на енергија во следните 50 години?:
http://faktor.mk/kje-bide-li-naftata-glaven-izvor-na-energija-vo-slednite-50-godini
97. Сљедеће недјеље почиње пословни Самит Македонија2025:
http://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=225269
98. Бизнес Форум в Скопие - събитие от световна класа за динамичните
професионалисти от Балканите: http://www.bgonair.bg/economy/2016-1005/biznes-forum-v-skopie-sabitie-ot-svetovna-klasa-za-dinamichniteprofesionalisti-ot-balkanite
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99. Makedonija: Predrasude prema uspešnim ženama i dalje prisutne:
http://www.blic.rs/vesti/svet/makedonija-predrasude-prema-uspesnim-zenamai-dalje-prisutne/9l91r99
100.
"Za napredak potrebno da region sarađuje"
http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2016&mm=10&dd=23&nav_id=11
91261
101.
Makedonija: Izrael kao primer vezivanja dijaspore za maticu:
http://www.blic.rs/vesti/svet/makedonija-izrael-kao-primer-vezivanja-dijasporeza-maticu/hre64yl
102.
"Nisu imali ni liniju za Brisel, a gde su sada":
http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2016&mm=10&dd=21&nav_id=11
90436
103.
Сарадњом до максималног коришћења извора обновљиве енергије:
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/ekonomija/2496701/saradnjom-domaksimalnog-koriscenja-izvora-obnovljive-energije.html
104.
Улогата на жените како водачи кон одржлива иднина – тема на
Самитот „Македонија 2025“: http://www.marili.com.mk/dropion/?page=1069
105.
Интервју со Домагој Симечки, консултант за М2М технологија на
Телеком Австрија: http://www.biznisvesti.mk/intervju-so-domagoj-simechkikonsultant-za-m2m-tehnologija-na-telekom-avstrija/
106.
Интервју со Ливио Страка, Шеф на Меѓународна анализа на
политики на Европската централна банка: http://www.biznisvesti.mk/intervjuso-livio-straka-shef-na-megunarodna-analiza-na-politiki-na-evropskatatsentralna-banka/

Social media:
 Facebook
https://www.facebook.com/Macedonia.2025/?fref=nf
https://www.facebook.com/events/314342462291327/
 Twitter
https://twitter.com/Macedonia2025
 Linkedin
https://www.linkedin.com/company/home?trk=nav_responsive_sub_nav_companies
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