В Е С ТИ
ОТВОРЕН ИНФОКОМ 2005
Со богата изложбена програма
сместена во две саемски хали беше отворен Меѓународниот саем
на компјутери, телекомуникации,
биро опрема, аудио и видео опрема и стручна литература ИНФОКОМ 2005, кој ќе може да се
посети до 24 април.
На 6.000 метри квадратни беа
претставени 250 фирми од повеќе држави, од кои шеесеттина
директни учесници. Станува
збор за светски познати компании со високо реноме од областа
на информатичката индустрија,
компјутери со најнови перформанси и програми, компјутерски мрежи, специјална компјутерска опрема и
слично. Македонската асоцијација за информатичка технологија - МАСИТ за
време на Саемот го претстави и својот нов акционен план за оваа година. Прв
пат во Македонија, во рамките на саемската манифестација се одржа и најголемиот CYBER SPORT - гејминг турнир кај нас. За овој натпревар беа пријавени
околу 700 натпреварувачи од целата држава, кои се натпреваруваа на 40 компјутерски конфигурации. Бројот на играчи и бројот на конфигурации е импозантен и најавува огромен спектакл за сите фанови. Големото финале е
предвидено за утре, односно задутре кога ќе бидат доделени и главните награди
за најдобрите.

ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ЗА МАЛИТЕ И ЗА СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
Неодамна Стопанската комора на Македонија ги презентираше услугите на
Центарот за унапредување на квалитетот во производството и услугите и на
Центарот за поттикнување на мали и средни претпријатија.
Претседателот на Комората,
Бранко Азески, го презентираше
Интернет-пристапот до центрите
за поттикнување на развојот на
малите и средните претпријатија
и за унапредување на квалитетот
во производството и услугите.
"Малите и средните претпријатија се доминантната економска категорија, која ја сочинуваат
дури 99,5 отсто од вкупниот број
регистрирани фирми во државава. Оттука, тие се во центарот
на интересот и грижата на Комората", истакна Азески.
Инфоцентарот на Стопанска
комора обезбедува низа информации преку Интернет или по телефон. Според Софче Јовановска, раководителка
на Центарот, интерактивниот коморски систем е нова деловна алатка која, меѓу
другото, на фирмите им овозможува да воспостават електронски пазар.
"Овие претпријатија се значаен сегмент од економскиот развој на земјава.
Тие допрва ќе се соочуваат со предизвиците на пазарната економија и затоа им
е неопходна поддршка од Владата, особено од аспект на подобрување на
деловниот амбиент", потенцираше министерот за економија Фатмир Бесими.
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"MASTERCARD LIGHT" ЗА
МЛАДИ НА ТУТУНСКА БАНКА
Тутунска банка воведе нова кредитна картичка MasterCard Light. Со
новата картичка Банката го адаптира
постојното картично портфолио во
сегментот тинејџери и млада попу-

лација. MasterCard Light е единствена
кредитна картичка за млади во Република Македонија.
Таа е наменета за популацијата од
16 до 35 години и можат да ја користат:
средношколци во последните две
години од средното образование;
студенти и штотуку дипломирани, а
невработени професионалци;
млади штотуку вработени поединци
во стопански субјекти;
вработени во странски претставништва, амбасади и НВО.
Покрај тоа што е прва картичка на
пазарот од ваков тип, другите предности на MasterCard Light се: поедноставената процедура, условите и
потребното обезбедување за издавање на картичката, како и ниските
надоместоци. Истовремено, износот
на кредитниот лимит ги пресретнува
месечните потреби на младите и се
движи од 15.000,00 МКД за средношколци и студенти, до 100.000,00 МКД
за вработени во странски претставништва, амбасади и НВО. Тоа е картичка без депозит и секоја трансакција
повисока од 1.500,00 МКД реализирана
на продажно место или при подигнување готовина на банкомат може да
се плати на 6 (шест) рати.
MasterCard Light може да се користи
во земјата и во странство, овозможува
безгрижно и сигурно патување и лесен пристап до готовина.
За да се добие картичката потребно
е да се пополни Барање за добивање и
користење MasterCard Light картичка
во било која експозитура на Тутунска
банка.

