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Лихтенштајн

г. Зегер е угледна личност вршител на функцијата заменик претседател на
Административно апелациониот суд на Лихтенштајн, со овластувања да може да врши
преглед и контрола врз сите административни и владини одлуки

Кнут Одегард

7

Канада

Г-динот Битов е една од водечките личности во канадската бизнис заедница, со мошне
силни позиции и меѓу политичкиот естаблишмент во таа земја. Неговата компанија е една
од водечките десет компании во Канада. Г-динот Јордан Лазо Битов е во блиски роднински
врски со познатиот канадски бизнисмен од македонско потекло Џон Битов, носител на
највисокото канадско одликување „Тхе ордер оф Цанада“

Норберт Зегер
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Италија

Г-динот Меоли е многу угледен бизнисмен, акционер и менаџер на семејната компанија со
долгогодишна традиција „Профис Италиа Холдинг“. Воедно, тој е и претседател на
европскиот департмент за Р. Македонија на Унијата на европските експерти на
стопанските комори.

Јордан Лазо Битов
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Израел

Директор на Бордот на Гат Фоодс, која е дел од меѓународната корпорација за
производство и промет на пијалоци ЦБЦ Лтд., која е водечки репресент на брендовите
Цоца-Цола, Карлсберг, Туборг, Невиот и Пригат во Израел, Шпанија, Холандија, Романија,
Србија, Црна Гора, Македонија и Бугарија.

Тицијано Меоли
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Белгија

Г-динот Домел е угледен млад политиколог, експерт од областа на евроинтеграциите,
асистент на Универзитетот во Дуизбург и докторант на истиот универзитет. Исто така е
Шеф на кабинетот на евро пратеникот во Брисел, г-динот. Јорго Кацимаркакис

Норвешка

-

Г-динот Одегард е норвешки поет со светско реноме , преведуван во целиот свет. Тој е
угледна личност во К. Норвешка, особено во областа на културниот живот на оваа земја.
Основач е на Меѓународниот фестивал за литература во неговиот роден град Молд, чиј е и
претседател. Член е на Норвешкото друштво на писатели, на Норвешкото друштво на
критичари и воедно е член и на Норвешкиот летературен совет, Европското здружение за
култура ( Венеција) и на Светската книжевна академија од Кембриџ. Во 1995 г. е одликуван
со Норвешкиот ред за книжевни заслуги.

-

г. Гогулеску е претседател на Комората за стопанство и индустрија во Прахова (област на
60 км од Букурешт).
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Аурелијан Гогулеску

Гаје Акчен

Романија

Турција

Г-ѓа Акчен е етаблиран и успешен стопанственик во Р. Турција, член на Бордот на
директори на ЕЛГИНКАН групацијата, водечка во Р. Турција во градежниот сектор за
изработка на грејни тела и член на многу комори, меѓудругото и на Стопанската комора на

Истанбул.
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Ахмет Зија Ѓундуз

Турција

Г-дин Ѓундуз, со стапување во функција на Почесен конзул на Р. Македонија во Коња, ќе
се залага за брзо мобилизирање на индустриалците од градот, за инвестирање во
Македонија, кој ја смета за потенцијален пазар со атрактивни услови за водење на бизнис.
Во тој контекст, ќе се залага за зголемен обем на извозот од Р.Македонија кон Р. Турција и
зајакнување на трговските, културните и образовните врски на двете земји.
Коопретседател на Бордот на директори ,,Гункар,, за производство и трговија на моторни
возила,,член на Стопанска комора на Коња, осоновач и бивш заменик Претседател на
Дипломатски клуб.

Шукру Какилиоглу

Турција

Г-дин Шукру Какилиоглу, е заменик генерален директор на фабрика за производство на
телеконуникациони кабли и сите видови електронски спроводници. Исто така, г-дин
Какилиоглу е квалификуван и успешен човек, кој што подолго време е член и соработник
со стопанска комора на град Кајсери. Неговата компанија е на листата на 500 најуспешни
компании во Турција. Како успешешен бизнисмен и угледен човек, ќе се залага за развој на
економските релации помеѓу компаниите од Р. Македонија и компаниите на неговото
јурисдикционо конзуларно
подраче, како и соработка во полето
на културата,
образованието и науката.

Сири Фуркан Ерен

Турција

Г-дин Ерен е заинтересиран да се сретне со претставници на туристички агенции во
Македонија, трговци со керамика и трговци на големо на женска конфекција и свечени
фустани

Хикмет Танриверди

Турција

Г-динот Танриверди е угледен стопанственик од Р. Турција. Неговите деловни активности
опфаќаат повеќе области, меѓу кои текстилната индустрија, автомобилската, како и
осигурителните услуги завземаат примат. Како истакнат член во сите сфери на
општествениот живот на Р. Турција, г-динот Танриверди е основач и член на повеќе
асоцијации и стопански комори, а вредно е да се спомне дека до неодамна беше и
претседател на спортското друштво „Малатија спорт“, во чии рамки фунционира и
фудбалскиот клуб „Малатија“. Заинтересиран да воспостави средби со македонски
компании производители и трговци на текстил и текстилни производи.

Владимир Ралев

Швајцарија

Г-динот Ралев е истакнат бизнисмен со постојано место на живеење во Женева,
државјанин на РМ и Швајцарија. Основна дејност му е производство и трговија со памук и
текстилни производи. Еден е од најголемите извозници на пакистанскиот памук во
странство. Познат донатор и истакнат активист во рамки на македонската дијаспора.

Роли Еди Соли

Шведска

Проф. Д-р Ролф Еди Соли е истакнат универзитетски работник, доктор по економија и
трговско право. Работи на местото директор на Истражувачкиот институт во Гетеборг, како
и професор по менаџмент на истиот институт. Исто така, д-р Соли е член на Академијата
за претприемаштво и менаџмент „Леон Козмински“ во Варшава, Р. Полска, како и член на
Бордот при Факултетот за социјални студии на Универзитетот во Гетеборг. Автор е на 10
книги од областа на менаџментот, како и на шеесетина научни трудови

Волфганг Грефе

Германија

Г-динот Грефе е дипломиран економист и истакнат стопанственик од СР Германија.
Сопственик е на консултантско претпријатие „Грефе“ од 1990 г. Како експерт од областа на
надворешната трговија, тој е специјален претставник за Балкан во рамките на Сојузното
здружение на СР Германија за надворешна трговија и унапредување на стопанството.
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Ханс Јурген Бош

Германија

Г-динот Бош е истакнат хотелиерски работник , како во СР Германија, така и пошироко во
Европа. Моменатлно работи како директор и генерален менаџер на Хотелот Алте Њацхе
во Хамбург. Во текот на својата кариера во областа на хотелиерството, меѓудругото бил
вработен и во реномираниот Ритз Хотел во Лондон.

Томас Танеф

САД

Г-динот Танев е државјанин на САД со македонско потекло и е етаблиран адвокат во
рамки на својата заедница. Како истакнат и активен член на општествениот живот , тој има
воспоставено кредибилни професионални врски и контакти со мошне угледни
претставници од политичките, деловните и интелектуалните кругови во државата Охајо.

Сој Мартуа Пардеде

Индонезија

Г-динот Пардеде е исклучително угледна и активна личност во рамки на политичкиот и
стопанскиот живот на Р. Индонезија, извршувајќи низа раководни функции и членувајќи во
голем број на ивршни тела и форуми во текот на својата богата кариера. Во моментов е
претседател на Комисијата за бизнис етика, претседател на Комисијата за анти корупција,
член на Советодавниот одбор на индонезискиот институт за корпоративно управување,
претседател на асоцијацијата за индонезиско - корејско пријателство и др. Воедно, г-динот
Пардеде е и Почесен конзул на Јамајка во Р. Индонезија.

Ахмет Акбалак

Турција

Г-динот Акбалак е ново именуваниот ПК на Македонија за Анталија. Заинтересиран е да
воспостави средби со македонски компании - производители и трговци на текстил и
текстилни производи.
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Дана Лин Клејн

САД
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Сакши Агарвал

Индија

- Г-ѓа Агарвал е кандидат за почесен конзил на Македонија во Индија
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Сигфрид Стиглиц Гунтер

Австрија

- Г-динот Гунтер е кандидат за почесен конзил на Македонија во Австрија

