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КОИ СМЕ НИЕ
Текстилно Трговско Здружение – Текстилен кластер (ТТЗ-ТК) беше
основано во октомври 2003 година како непрофитна организација, чија првична цел беше подобрување на конкурентноста на текстилните компании,
преку следење на светските трендови и промени на глобалниот пазар и прилагодување на домашното производство кон таквите трендов ТТЗ-ТК ја
претставува најзначајната индустриска гранка во РМакедонија ТТЗ-ТК
обезбедува основни информации за своите членки, кои се потребни за нивниот
иден развој на локално и меѓународно ниво.
ТТЗ-ТК соработува со сите релевантни владини и невладини институции
во врска со прашања и поврзани со одлуки и закони што имаат влијание врз
текстилната индустрија, како што се:
• Индустриски политики;
• Истражување и иновации;
• Заштита на околина;
• Социјални прашања;

НАША ГЛАВНА ЦЕЛ
ТТЗ-ТК ги спроведува следните активности:
• Пробив на нови пазари;
• Подобрување на продуктивноста на текстилните фабрики;
• Јакнење на човечкиот потенцијал;
• Споделување на стручни знаења
• Ангажирање на македонската Влада во прашања што се поврзани со
конкурентноста на македонската текстилна индустрија и др.
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ИЗВОР НА ИНФОРМАЦИИ ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНКИ
• Специфики на пазарот на таргетираните земји;
• Пазарни трендови;
• Потенцијални добавувачи на суровини и материјали;
• Сертификати за квалитет;
• Организирање на едукативни и тренинг семинари за своите членки;

РАЗВОЈ НА ТРЕНИНГ ЦЕНТАР
ТТЗ-ТК работи на формирање на Центар за обука кој ќе опфаќа:
• Континуирани обуки на студенти од текстилни училишта и факултети;
• Континуирани обуки за подобрување на вештините на вработените;
• Континуирани обука за супервизори;

НАШИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
ТТЗ-ТК им ги обезбедува на текстилните компании следните
консултантски услуги од страна на искусни експерти и консултанти:
• Анализи и консултации за подобрување / реорганизација на
производство со процеси на анализа и оптимизација
• Студии за снимање на работно време
• Евалуација на работата
• Планирање на производство и контрола
• Оптимизација на процесот на управување со ресурси
• Управување со квалитет
• Контрола
• Оптимизација на работно место
• Тренинг за работа и методи
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СЕМИНАРИ НАМЕНЕТИ ЗА МЕНАЏМЕНТОТ И ВРАБОТЕНИТЕ
Со надградба на вештини во индустријата за облека, ќе се постават темелите за успешен развој на компаниите во делот на производството.
Во наредниот период текстилните компании ќе имаат можност да го
обучат својот персонал со помош на висококвалитетни и ефективни обуки.
Обуките ќе се реализираат во 2017 година, во соработка со странски
консултанти и во соработка со Технолошко Металуршкиот факултет –
Институт за текстилно инженерство, Скопје преку континуирано
образование и одржување на семинари во разни области.
Текстилниот кластер исто така им нуди на текстилните компании индивидуални совети за нивното производство од страна на експерти од Weis
Consulting Gmbh асоцијацијата од Ашафенбург, Германија.

Цел на семинарите
Нашите семинари претставуваат практичната имплементација на технологиите и поддршка на размена на искуства меѓу компаниите и учесниците.
Семинарите ќе ги одржуваат искусни експерти и професори, и ќе бидат
прилагодени на најновите барања од оперативната пракса. По курсевите
учесниците ќе бидат во можност самостојно да развиваат нови техники и
методи на работа, да спроведуваат мерки за подобрување на ефективноста
и квалитетот и да вршат обуки на вработените, да ги спознаат условите за
успешно влегување на европскиот пазар и премин од ЛОН до целосен
извоз, ефикасно да развиваат сопствен производ - од дизајн до
производство на колекција, да ги запознаат МОТ стандардите за труд и
условите за социјална одговорност, точно да го одредат потребното време
за производство, да имаат добра координација помеѓу развојот на кроеви и
производсвото, итн.
За да ги задоволиме специфичните барања на компаниите, задоволство
ни е да понудиме палета на семинари од кои компаниите ќе можат да
изберат за своите врaботени.

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен Кластер-Македонија
Textile Trade Association - Textile Cluster-Macedonia

Со понатамошна квалификација во индустријата за облека, ќе
се постават темелите за успешен развој на компаниите во
областа на развој на модели, организација на производство и
квалитет.
ТТЗ-Текстилен кластер во периодот пролет/лето 2017 ќе
организира серија на семинари на различни теми што ќе
претставуваат квалитетни и ефективни обуки за вработените во
текстилниот сектор. ТТЗ- Текстилен кластер во соработка со
професионалните обучувачи од Weis Consulting ќе понуди на
своите членки, но и на останатите компании од текстилниот
сектор, индивидуални совети за организација на производство.
СЕМИНАРИ
На нашите семинари, основите за производство на облека се
изучуваат преку технологии кои имаат практична примена, а се
поддржува и размена на искуства меѓу компаниите учесници
на семинарите. Воедно искусните специјалисти/професионалци
ги организираат обуките во мали групи со што можат да се
задоволат индивидуалните потреби на сите учесници.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАРИ
Организација на производство со калкулација на
трошоци за производство (наменет за водич на
група, линиски менаџери)

ТЕРМИН

Виница
31.03./01.04.2017

Од ЛОН до целосен извоз (дводневен семинар за
условите за успешно влегување на европскиот
пазар)

Скопје
22./23. Јуни 2017

Развој на производ - од дизајн до производство на 3.
колекција (дводневен семинар за ефикасна
организација на процесот на развој на производот)

Виница
20./21. Јуни 2017

Еднодневен семинар во областа на МОТ
стандардите за труд, фер-трговија и условите за
социјална одговорност

Скопје
23 Мај 2017

Производство и негово правилно разделување по
фази. (Петдневен семинар за координација помеѓу
развојот на кроеви и производсвото)

Скопје
Август 2017

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

Скопје
Октомври 2017

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
Е-маил: ttatextilecluster@gmail.com
Тел. 02 3244 093

