
       

Бр. 
Компанија 

Гранка и 

Производ 

Веб-страница,  

областа на интересите за В2В состаноци 

Презент

а- 

ција  

1 ООО «СКТБ 

СПУ» 

Медицинска 

опрема 
http://www.sktb-spu.ru/ 
Медицински установи 

  
 

2 АО «ЈУСАР+» Телекомуникацис

ка и медицинска 

опрема  

http://yusar.ru/ 
Медицински установи, телекомуникациски компании 

да 

 

3 ПАО «НПО 

«Алмаз» 

Телекомуникацис

ка опрема, радио 

електроника 

http://www.almaz-antey.ru/en/osnovnaya-produktsiya-grazhdanskaya-
naznacheniya/ 
Телекомуникациски компании 

  

 

4 ООО 

«Промикс» 

(Смоленска 

област) 

Телекомуникацис

ка опрема, радио 

електроника 

(електрични 

брави за 

банкомати, 

паркинзи за 

велосипеди) 

https://www.promix-center.ru/about/ 
IT-компании, банки 

да 

 

5 ГК «Ростех» 

 

Машински 

инженеринг 
https://rostec.ru/ 
Индустриски компании 

  
 

6 ООО «НТЦ 

«Протеj» 

Дигитални 

технологии 
http://www.protei.ru/ 
IT-компании 
 

  

 

7 ПАО 

«Териториална 

генерациска 

компанија бр. 2» 

Енергетика, 

инфраструктура 
http://www.tgc-2.ru/ 
Електрани, градска економија 

Говор  

 

8 ПАО «Силовие 

машини» 

Енергетика, 

машински 

инженеринг 

http://www.power-m.ru/ 
Електрани 

  

 

http://www.sktb-spu.ru/
http://yusar.ru/
http://www.almaz-antey.ru/en/osnovnaya-produktsiya-grazhdanskaya-naznacheniya/
http://www.almaz-antey.ru/en/osnovnaya-produktsiya-grazhdanskaya-naznacheniya/
https://www.promix-center.ru/about/
https://rostec.ru/
http://www.protei.ru/
http://www.tgc-2.ru/
http://www.power-m.ru/


9 ООО Интех 

(Смоленска 

област) 

Земјоделски 

инженеринг 

(диспензери за 

добиточна храна, 

меурчиња, 

полуприколки и 

распрскувачи на 

органски 

ѓубрива) 

https://hozain.com/ 
Земјоделски компании 
 
 
 

  

 

10 ООО 

«Лабораторија 

за 

инфраструктурс

ки 

истражувања» 

Управување со 

отпад: Изградба 

на депонија и 

фабрика за 

преработка на 

отпад 

http://laboratory.i-er.ru/    

компании или јавни претпријатија кои пружаат услуги за јавни 

добра, општини, градежни компании 

 

  

 

11 Ассоциација 

«Екологија 

Социума» 

Опрема за 

управување со 

отпад 

http://intercoopmpp.ru/ 
градска економија, општини да 

 

12 ООО «РИТМ-2» Енергетика, 

инфраструктура 

(осветлување) 

 

https://www.ritm-2.ru/ 
компании или јавни претпријатија кои пружаат услуги за јавни добра, 
општини 
 

да 

 

13 Групација Хевел Енергетика 

(високо-

технолошко 

производство на 

соларни модули) 

https://www.hevelsolar.com/en/ 
Енергетски компании 

да 

 

14 АО «Подолска  

фабрика за 

инженеринг» 

Индустриски 

инженеринг http://www.podolskmash.ru/ 
Електрани 

  

 

https://hozain.com/
http://laboratory.i-er.ru/
http://intercoopmpp.ru/
https://www.ritm-2.ru/
https://www.hevelsolar.com/en/
http://www.podolskmash.ru/


15 АО «Московска 

фабрика за 

топлинска 

автоматизацијa» 

Паметни градски 

системи. 

Производство на 

слободно 

програмабилни 

контролери и 

софтвер што се 

користи за 

автоматско 

управување, 

контрола и 

следење на разни 

технолошки 

процеси од 

областа на 

домувањето и 

комуналните 

услуги, 

социјалната 

инфраструктура, 

индустријата 

https://www.mzta.ru/ 
 

компании или јавни претпријатија кои пружаат услуги за јавни 

добра, општини, градежни компании 

 

да 

 

16 ПАО 

«СОЛЛЕРС» 

Мотори за 

бензински и 

дизел возила, 

патнички и 

комерцијални 

возила, SUV, 

камиони, 

специјализирани 

возила, 

автомобилски 

компоненти, 

 
http://www.sollers-auto.com/ru/ 
Дилери на автомобили и резервни делови 

 

 

  

 

https://www.mzta.ru/
http://www.sollers-auto.com/ru/


комплети за 

монтирање, 

земјоделски 

машини 

17 ПАО «Нафтена 

компанија 

«Лукоил» 

Нафта и нафтени 

производи, 

бензински пумпи http://www.lukoil.com.mk/mk/  

  

 

18 ООО "Инфинет" 

(Infinet Wireless) 

Безжични рутер 

системи за 

фиксни безжични 

канали 

https://infinetwireless.com/ 
Телекомуникациски и IT компании 

да 

 

19 ООО 

"БИОСОФТ-М" 

Комплекси на 

далечински 

медицински 

преглед 

(преносен 

монитор на 

пациенти со 

автономно 

напојување и 

далечинско 

пренесување на 

податоците на 

Ангитон) 

 

http://www.biosoft-m.ru/ 
 
Медицински установи 

 

да 

 

      

20 «Национална 

унија за заштеда 

на енергија» 

Енергетика, 

заштеда на 

енергија, 

енергетска 

ефикасност. 

Модернизација 

 
http://www.energy2020.ru/national_union_of_energy/about/ 

 

Компании за енергетски услуги, компании за управување со 

домување и комунални услуги, компании за малопродажба на 

енергија 
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http://www.lukoil.com.mk/mk/
https://infinetwireless.com/
http://www.biosoft-m.ru/
http://www.energy2020.ru/national_union_of_energy/about/


на котлите, мини-

термоцентралите, 

термичките 

единици, 

термоцентралите. 

Набавка на 

високо-

технолошки 

централи со 

бензински 

турбини и 

единици за 

пумпање на гас 

со единечен 

капацитет од 2,5 

до 25 MW. 

Индустриски 

генератори на 

пареа 

„Интерблок“. 

 

21 Фондација 

«Росконгрес» 

Конгреси и 

изложбени 

активности. 

 

Фондацијата 

Росконгрес е 

социјално 

ориентирана 

институција за 

нефинансиски 

развој, најголем 

https://roscongress.org/ 
 

претставници на бизнисот 

Говор со 

презента- 

ција 

 

https://roscongress.org/


организатор на 

меѓународни, 

конгреси, 

изложби и јавни 

настани. 

Настаните на 

фондот собираат 

учесници од 206 

земји и 

територии, 

повеќе од 15 

илјади 

претставници на 

медиуми 

годишно работат 

на местата на 

Росконгрес. 

Повеќе од 2500 

експерти во 

Русија и во 

странство се 

вклучени во 

аналитичката и 

експертската 

работа, 

воспоставена е 

интеракција со 

странски 

економски 

партнери од 94 

земји 

 



22 ООО 

"ТехПромАрма" 

технички 

средства за 

амортизирање на 

хидроудари и 

вибрации на 

цевководи од која 

било намена - 

стабилизатори на 

притисок 

 

http://www.techpromarma.ru/ 

Компании оператори со гасоводна мрежа, водоводи, комунални јавни 

претпријатија 

  

23 Инженеринг 

компанија 

ИНТЕРБЛОК 

Индустриски 

генератори на 

пареа и 

иновативни 

технологии 

ИНТЕРБЛОК врз 

основа на 

нивната примена. 

http://www.interblock.ru/ 
Индустриски компании, јавни претпријатија, земјоделски и 

прехранбени производители 

да  

 

 

 

24 

 

 

 

Ракурс 

Инженеринг 

 

 

автоматски 

систем за 

контрола на 

технолошки 

процеси, работа 

на проекти, 

дизајн, 

инженерска 

инфраструктура 

 

 

 

http://en.rakurs.com/#1 

Електрани, Енергетска инфраструктура 

  

 

http://www.techpromarma.ru/
http://www.interblock.ru/
http://en.rakurs.com/#1

