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Град Скопје: Ги
отстранивме палмите
зашто не родија
банани
Ексклузивно: Иванов
од „Јасен“ ќе
командува со
пастрмајлијадата!
100% од
функционерите на
ДПМНЕ би се иселиле
од Македонија ако се
смени власта

Електромобилност Македонија, во рамки на глобалниот настан „Европска
недела на мобилност” на 18 септември 2015 година (петок) на Машинскиот
факултет во Скопје организира Конференција за поголема
електромобилност и Експо за електрични возила.
Од една страна настанот има цел да ги собере и да ги претстави на едно
место најновите трендови во електромобилната индустрија достапни во
Македонија, човечкиот креативен потенцијал и инженерското знаење и од
друга страна да даде простор за отворање на дискусија за проблемите со
загадувањето кои Македонија ја вбројуваат во врвот на светските листи.
Нашето општество за жал сè уште нема системски одговор за овој горлив
проблем. Во Европа на големо се мобилизираат политичките субјекти,
приватниот сектор и граѓанското општество преку специфични Договори за
енергија и одржлив развој. Сметаме дека е време и овде кај нас да се
отвораат прашањата за чекорите кон одржлива иднина на Македонската
економија и влијанието од неа врз животната средина и како овој
предизвик да се гледа како можност за иновирање и напредок.
Предвидено е целодневниот настан да започне во 9 и да трае до 17 часот.
Настанот е од отворен тип и може да се вклучите на некоја од блокот сесии
детално објаснети по теми во приложената програма подолу. На ЕКСПО ќе
има бројни електрични возила како електрични велисипеди, електрични
скутери, конвертирани електрични возила, електрични автомобили од
импортерите како и хибриди, но ќе има и полначи на повеќе штандови. Ве
очекуваме!

Собраниска фаланга
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Е-библиотека

За човекот кој го изгуби
убедувањето

Јоб Мрмоља имаше
многу убаво, со
зелена кожа
подврзано и на
рабовите малку
излижано, убедување.
Преземи

Анкета
Дали сакате да се
отселите од
земјава?:
Веднаш; тоа ми е
главна животна цел
настани / електрична енергија / Електромобилност Македонија / енергетска ефикансост

Да; овде нема иднина
Не; очекувам да биде
подобро

0

Tweet

Like 0

Не; овде ми е добро

Слични содржини

Не размислувам за тоа

Гласај

Книга

Вечниот малограѓанин

Роман од 1930 година
со кој Еден фон
Хорват во лице му се
насмеал на
филистарското
општество кое - како
што наскоро ќе се
покаже - ќе создаде
дотогаш невидена и
застрашувачка
тоталитарна
дехуманизираност и
институционализиран
злочин.

Технологија / Екологија
Бутан: земјата која сака
целосно да премине на
електрични автомобили

Технологија / Екологија
ЛЕД лампа која не користи
електрична енергија

Екологија / Настан
Погребна поворка за белите
дробови по повод Светскиот
ден на животната средина

Технологија / Екологија
INVELOX: нов генератор кој
собира 600% повеќе енергија
од ветерот

Технологија / Екологија
Бежичен уред ја претвора
„изгубената“ енергија во
електрична

Јавни Простори /
Технологија / Екологија
Сингапур доби соларни канти
за ѓубре со Wi-Fi

Технологија / Екологија
Видео-игра во која тетовецот
Окси се бори против
загадувањето на воздухот

Технологија / Екологија
Автобусот на иднината кој
вози над автомобилите излезе
на улица

Бранко Тричковски
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Вмро ќе наебе
во судирот со
Тиранасаурусите!

Дијана Мицковиќ
ГУП, ДУП и
најглуп

(ВИДЕО) Со
песна од Арсен
Дедиќ, публиката
ја одбрани
претставата на
Оливер Фрљиќ
од лутите

Кирчо Арсовски
Macedonians,
don't be afraid!
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