
Проектот е кофинансиран од ЕУ Национална платформа за женско претприемништво

Втор годишен Самит на Национална платформа за женско претприемништво

Инспиративна иднина

Прв ден: 17.11.2022 (четврток)

Вмрежување, размена на искуства & креатори на политики

09:30 – 10:00 Регистрација на учесници
10:00 – 10:30 ОТВАРАЊЕ НА САМИТОТ

Поздравно обраќање
● Г-дин Димитар Ковачевски - Претседател на Влада на Република

Северна Македонија (tbc)
● Г-дин Фатмир Битиќи - Заменик на Претседателот на Владата

задолжен за економски прашања, координација на економските ресори
и инвестиции (tbc)

● Mr. David Geer - Амбасадор на делегацијата на ЕУ во Северна
Македонија (tbc)

● Г-дин Крешник Бектеши – Министер за економија (tbc)
● Г-ѓа Валентина Дисоска - Претседател на Здружение на бизнис жени

и на  Националната платформа за женско претприемништво
● Г-дин Трајан Ангелоски – Претседател на Сојуз на Стопански комори

на Македонија
● Г-ѓа Габриела Костовска Богоеска – Извршен директор на Фондација

за менаџмент и индустриско истражување

10:30 – 11:00 Свечено доделување на национална награда:
„ИЗБОР НА ЖЕНА - ПРЕТПРИЕМАЧ НА ГОДИНАТА 2022”

Обраќање на наградените жени претприемачи
● Жена претприемач избрана за најдобрa жена претприемач во

категоријата микро компании
● Жена претприемач избрана за најдобра жена претприемач во

категоријата мали компании
● Жена претприемач избрана за најдобри жена претприемач во

категоријата средни компании

11:00 – 11:20 Кафе пауза
11:20 –12:00 Панел 1: Локални достигнувања во креирање на политики за развој на женско

претприемништво
Панел дискусија на градоначалниците како водечки личности во креирањето на
локални совети за женско претприемништво

● Г-дин Тодорче Николовски - Градоначалник на општина Кратово
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● Г-дин Стевчо Јакимовски - Градоначалник на општина Карпош
(tbc)

● Г-дин Митко Јанчев - Градоначалник на општина Кавадарци (tbc)
● Г-дин Спасе Кочовски - Градоначалник на општина Вевчани (tbc)

12:00-13:30 Пауза за ручек
13:30 – 14:10 Панел 2: „Меѓународни искуства и успешни приказни во поддршка на

женското претприемништво”

Панел дискусија на меѓународно и  регионално ниво
● Г -ѓа Аида Зубчевиќ – Претседател на Здружение на бизнис жени

од Босна и Херцеговина
● Mrs. Berrin Kuleli - Vice President of KAGİDER (Women

enterprenership association of TURKEY) and founder of Piramit
Danismanlik.

● Г -ѓа Лјубица Костиќ Букарица - Претседател на Здружение на
бизнис жени од Црна Гора

● Г-ѓа Ianina Cozari - journalist, Press Club Brussels

14:10-15:10 Панел 3: Добри практики за интернационализација на бизнисите водени од жени
● Г-ѓа Катерина Аџиска Јовановска - генерален директор на

ФИТОФАРМ
● Г-ѓа Теодора Филовска - сопственик на дигиталната маркетинг

агенција Vrootok, консултант, ментор и говорник за маркетинг и
бизнис раст, и основач на Galeksia (tbc)

● Г-ѓа  Влора Адеми - Ко-основач и извршен директор на Digicube

● Г-ѓа Јасмина Лазовски - Основач и менаџер на МК Вера Монд

Втор ден: 18.11.2022 (петок)

Препораки за политики за дигитализација &  пристап до финансии

09:30 – 10:00 Регистрација на учесници

10:00-10:40 Национална платформа за женско претприемништвото – цели, резултати и идни
чекори

● Г-ѓа Емилија Андонова, Фондација за менаџмент и
индустриско истражување - НПЖП Барометар 2022 - Преглед на
потребите на жените претприемачи

● Г-ѓа Мими Шушлеска Петкова, Сојуз на Стопански Комори -
Препораки на тематската група ,,Пристап до финансии”

● Г-дин Ристе Темјановски - Презентација на документ за
политики „Жените претпремачи во дигиталниот свет: како да се
премости родовиот јаз“

● Г-ѓа Елена Блажевска, Здружение на бизнис жени - Идни
чекори и активности на НПЖП
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10.40 – 11.00 Доделување на награди од проект
● Најуспешна млада лидерка
● Граѓански организации – добри практики

11:00 – 11:20 Кафе пауза
11:20 – 12:00 Панел 4: „Младите и претприемништвото, можност и предизвици ”

● Г-дин Андреј Стојкоски - Член на Управен одбор на НМСМ
● Г-ѓа Билјана Стојческа - Младински сојуз Крушево
● Претставник од Агенција за млади и спорт
● Претставник од Фонд за иновации и технолошки развој (tbc)
● Претставник од Извиднички одред Феникс (tbc)

12:00-13:00 Работилница 1: Финансиски менаџмент
13:00 –14:00 Пауза за ручек
14:00-15:00 Работилница 2: Обезбедување на финансии/односи со инвеститори
15:00 – 15:30 Заклучоци и затворање на самит
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