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Обезбедување на квалитет во
индустријата за облека (2-3 дневен семинар за можностите за
економично производство)

Виница

Производство и негово правилно разделување по фази (5 дневен
семинар за координација помеѓу развојот на кроеви и
производството)

Скопје

Студија на работно време – заштеда на време при изработка на
налози (повеќедневен семинар за точно одредување на потребното
време за производство)

Виница

Септември 2018

Октомври 2018

Ноември 2018

ЦЕЛНИ ГРУПИ
Вработени во областа на производство, развој, обезбедување квалитет, купување и
продажба.

ПРИДОБИВКИ

Материјали од семинарот.

МЕСТО НА НАСТАН НА СЕМИНАР

На различни локации во Скопје и Виница. Точното место каде ќе бидат организирани
обуките ќе биде дополнително објавено.

ОРГАНИЗАЦИЈА /ИНФОРМАЦИИ / РЕГИСТРАЦИЈА
Организатор на обуките е Текстилно Трговско Здружение –Текстилен кластер каде може
да се обратите за дополнителни информации и за регистрација за учество на
семинарите.
Текстилно Трговско Здружение – Текстилен кластер
Ул. Димитрие Чупевски бр.13
(2ти кат, канцеларија 17)
1000 Скопје, Македонија
Тел. 02 3244 093
Моб. 078 41 61 21
Контакт лице. Ивана Стојаноска
Е-маил: ttatextilecluster@gmail.com

