
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ  

Настан: 1-рв Симпозиум за лифтови и ескалатори 

Име на настанот: БЕЗБЕДНОСТ И МОДЕРНИЗАЦИЈА 

Место: Хотел МЕТРОПОЛ Охрид 

Датум: од 10-ти до 12-ти јуни 2019 

 

 

 

ПОЧИТУВАНИ, 

Чест ни е да ве поканиме на првиот меѓ ународен симпозиум за лифтови и 
ескалатори што к е се одржи од 10-ти до 12-ти јуни во хотелот Метропол во Охрид. 
Орѓанизатор на овој симпозиум е МЗЛ – Македонското здружение за лифтови 
заедно со коорѓанизаторите ХУДИЗ – Хрватското здружение за лифтови, БАА – 
Буѓарското здружение за лифтови и Здружението за безбедност и здравје при 
работа 28-ми април од Скопје.  

Минатата ѓодина МЗЛ, БАА И ХУДИЗ потпишаа меморандум за соработка при 
што беше основана неформалната мрежа за соработка со назив SEELIFT Network 
(South-East Europe Lift Network) како јадро околу кое би се приклучиле и друѓи 
здруженија, компании или невладини орѓанизации од реѓионот на јуѓоисточна 
Европа и преку којашто би се разменувале информации од областа на лифтовите и 
ескалаторите. Како резултат на оваа соработка, а по иницијатива на МЗЛ, потекна 
идејата за орѓанизирање на еден симпозиум на којшто би се сретнале и 
претставиле професионалците од реѓионот и на којшто би ѓи размениле своите 
искуства, проблеми, достиѓнувања, производи и знаење. 



 

Покана за учество 

 , Ohrid, 10th – 12th June 2019  

 

ас 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:  

 

 

 
 
 

Тип на учество Услуги - Пакети Денови Соби 
Цена 

- 
денари 

Фирми 

(Изложување) 

Претставување услуги и/или производи 
на мали штандови за време на 
симпозиумот со вклучени 3 ПП 
сместувања на 2 претставника на 
фирмата.  

3 - 49.000,00 

Фирми 
(Спонзори)  

Gold - Златен 
Претставување услуги и/или производи 
на мали штандови за време на 
симпозиумот со вклучени 3 ПП 
сместувања на 3 претставници на 
фирмата и рекламен простор во 
Зборникот на трудови.  

- - 92.000,00 

Silver - Сребрен 
Претставување услуги и/или производи 
на мали штандови за време на 
симпозиумот со вклучени 3 ПП 
сместувања на 2 претставника на 
фирмата и рекламен простор во 
Зборникот на трудови.  

- - 61.500,00 

Bronze - Бронзен 
Рекламен простор во Зборникот на 
трудови и 3 ПП сместувања на 1 
претставник на фирмата. 

- - 31.000,00 

Учесници 
со 
организациски 
пакет на услуги 

Комплетно покриено сместување на база 
ПП со конференциски материјал и 
вклучени сите организирани настани. 

3 
Единична 19.700,00 

Двојна 16.500,00 

2 
Единична 16.500,00 

Двојна 13.800,00 

Учесници 
без 
организациски 
пакет на услуги 

Комплетен конференциски материјал и 
вклучен ваучер за два ручека, свечена 
вечера и пијалоци за време на кафе 
паузите.  

2 - 9.900,00 
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ТЕМИ НА СИМПОЗИУМОТ:  

. Безбедност при работа – БЗР во лифтовската дејност; 

. Безбедноста на корисниците на лифтовите и ескалаторите; 

. Модернизација на лифтовите;  

. Примери за добра пракса за подобрување на безбедноста на лифтовите и ескалаторите;  

. Европска и национална регулатива за чифтовите и ескалаторите. 
 

Краен рок за апстракт на трудови: 20-ти мај 2019; 
Потврда за прифаќање на трудот: 21-ви мај 2019; 
Краен рок за доставување на комплетни трудови: 31-ви мај 2019; 
Издавање на програмата: 1-ви до 5-ти јуни 2019. 
 

 

КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИИ:  

МЗЛ Македонско здружение за лифтови 
ул. Тодор Александров бр. 165 Скопје 
web: www.mla.mk 
e-mail: info@mla.mk 
тел: +389 2 3222263  
 
Андреј Ал-Асади 
andrej.alasadi@mla.mk 
+389 72 226330 
 
Горан Сековски 
goran.sekovski@mla.mk 
+389 72 246777 
 
Дополнителни информации на:          

www.seelift.net 
 

 

Во соработка со Здружението за безбедност при работа 28-ми 
април од Скопје, сите учесници на симпозиумот кои се стручни лица од 
областа на БЗР добиваат 20 поени и дополнителни 10 поени за изработен 
труд.  

За учесниците, претставници на фирмите членки на МЗЛ , одобрен 
е попуст од 10 % за сите типови на учество на симпозиумот. 

mailto:goran.sekovski@mla.mk
http://www.seelift.net/

