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Конференција за поголема
електромобилност и Експо за
електрични возила

Технологија / Екологија / Настан

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!

ОкоСтав
Груевизмот си го
скрши ’рбетот!

Општество
Реакции по
крвавиот
собраниски
четврток

Став
Црна Македонија

Книжевност
Графитен молив

Историја
Први мај: симбол
на една нова ера
во животот и
борбата на
работниците

Став
Светол четврток

ПсихологијаСтав
Груевски е
рудиментарен
насилник

Став
Слобода

Сите статии
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Маргарет Етвуд
Пет песни за кукли

куклите зјапаат во нас со
премрежени очи на убијци
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Собраниска фаланга

Мафија на робија!
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Бутан: земјата која сака
целосно да премине на
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покаже - ќе создаде
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злочин.
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