
ПОГЛАВЈЕ 6:

Маркетинг



„Да се занимавате со бизнис без маркетинг е како да намигнувате на 

девојка во мрак. Вие знаете што правите, но никој друг не знае“

- Стјуарт Хендерсон Брит,

главен лидер во областа на однесувањето на потрошувачите и 
долгорочен уредник на „Дневник за маркетинг“, автор на „Маркетинг 

менаџмент и административно дејствување“

Овој модул е наменет за едукатори, младински инструктори и млади 

луѓе заинтересирани за деловна видливост. Курсот Дистрибуција на 

деловна видливост и стратегија за маркетинг ќе му обезбедат на 

ученикот знаење за значењето на маркетингот и ќе му овозможи да 

стекне вештини за развој на стратегија за маркетинг и лого. Понатаму, 

тој ќе ги претстави моќта и можностите достапни преку социјалните 

медиуми.

Курсот ќе напредува низ следниве клучни теми: 

- Значење на маркетинг; 

- Маркетинг стратегија; 

- Социјалните медиуми како клучна алатка за маркетинг; 

- Значење и дизајнирање на лого. 

:

ВОВЕД: ЗОШТО ОВОЈ МОДУЛ?

ГЛАВНИ ЦЕЛИ



ИСХОДИ НА УЧЕЊЕТО:

До крајот на овој модул, треба да бидете во

можност да:

Развиeте сеопфатна маркетинг стратегија;

Идентификувате канали, платформи и техники 

што ќе ги користите за пласман на вашиот 

бизнис;

Да препознавате различни видови на маркетинг;

Покажете доверба во техниките за дигитален 

маркетинг, вклучувајќи социјален, пребарувачки 

и маркетинг со содржина;

Да ја дефинирате вашата целна публика.



Зборот „рекламирање“ доаѓа од латинскиот збор „аdvertere“ 

што значи „сврти кон“.

Како што е дефинирано од Коен, 

„Рекламирањето е деловна активност, која користи 

креативни техники за дизајнирање убедливи комуникации во 

масовните медиуми, кои промовираат идеи, добра и услуги, 

согласно постигнувањето на целите на огласувачот, 

испораката на задоволства кон потрошувачите и развојот на 

социјална и економска благосостојба.“

I. ЗНАЧЕЊЕ И ДЕФИНИЦИИ 



Маркетингот подготвува производ за пазарот. 

Рекламирањето е само специфичен чекор од

целокупната маркетинг стратегија, кое е ограничено 

на целта вашиот производ или услуга да ги направи 

познати на публиката или пазарот. Тоа е фаза на 
„објавување“ на производот. 

Паметно е да се користи маркетинг во поширок смисол, 

како „стратегија“, која, исто така, вклучува 

рекламирање. Подготвувањето на „производот“ за 

пазарот е сложена задача, иако многу често, 

прекрасни идеи доаѓаа и ги реализираа аматери (но, 

можеби, тој „аматеризам“ бил дел од стратегијата на 

одредена кампања, која вели: „Нашиот производ е 

толку очигледно корисен, што не треба да ангажираме 
рекламна агенција“.  Кој знае?).



Според енциклопедијата за претприемачи,

‘Рекламирање е прашање како да се сврти вниманието на јавноста 

кон вашиот бизнис, обично со цел - продажба на производи или 

услуги, преку употреба на разни форми на медиуми, како што се 

печатените или радиодифузните. 

Според Меѓународната канцеларија на трудот, 

‘Рекламирање е прашање на идентификација на потребите на 

клиентите, за да ги задоволите подобро од вашите конкуренти и да 

остварите профит.’ 

I. ЗНАЧЕЊЕ И ДЕФИНИЦИИ 



- Привлечете го вниманието на потрошувачите кон стоките или 

услугите;

- Убедете ги потрошувачите дека добрата или услугите што ги 

нуди вашиот бизнис одговараат на нивните потреби;

- Зајакнете го идентитетот на брендот;

- Промовирајте какви било нови иницијативи или добра;

- Зајакнете ги пораките од претставниците на продажбата;

- Направете клиентите да ја преземат иницијативата 

(побарајте дополнителни специфики, побарајте примерок, 

организирајте купување итн;

- Привлечете клиенти во бизнисот. 

I.2. ЦЕЛИ НА МАРКЕТИНГОТ 



Општата цел на рекламирањето е да се добие посветеност на 

потрошувачите. Оттука, рекламирањето мора да започне со разбирање 
и задоволување на барањата на клиентите.

Запомнете дека:

Маркетингот е храна, а не лек!

Неискусните компании го доживуваат рекламирањето како лек, како 

нешто што треба да се пие еднаш и засекогаш. Ова е сосема 

погрешно. Маркетингот треба редовно да се прави. На пример, Кока-
Кола е една од најпознатите брендови во светот.

Дали знаевте?
Кока Кола троши милијарди долари секоја година за рекламирање?

Според статистичките извештаи на Learn Bonds (експертски финансиски 

вести за современиот инвеститор), гигантскиот пијалок Кока-Кола, во 

просек, потрошил 4 милијарди долари за рекламирање во последните 5 

години. Подетално: во 2019 , 4,24 милијарди; во 2018 , 4,11 милијарди 

долари; во 2017 , 3,96 милијарди долари; во 2016 4 милијарди долари; во 

2015 3,98 милијарди долари. 



II. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 

„Не плашете се да бидете креативни и да 
експериментирате со вашиот маркетинг“

- Мајк Волпе

Кој е вклучен во маркетингот?

1. Огласувач:
Сопственик на бизнис или деловен консултант, кој создава и 
промовира производи или услуги.

2. Целен потрошувач:
Потенцијален потрошувач е оној - кон кого е насочена 
промоцијата.

3. Рекламна агенциј :
Надворешни стручни екипи за промоција.



Ова значи дека секој 
производ, услуга или 
комерцијално добро 
мора да исполнува 

многу повеќе стандарди 
- отколку што 

замислуваме. Не се 
работи само за квалитет, 

ниска цена, 
функционалност, 

естетика ..

Маркетингот користи истражување за навиките и

потребите на клиентите, нивните ставови, начин на

живот, нивните стравови и фобии, па дури и

најмалите детали од нивниот приватен живот, за да

ги идентификува „матриците на однесување на
потрошувачката“.

II. MAРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА



Дали нашиот производ или услуга одговара на начинот на живот на одреден 
„сегмент на популација“ (одреден слој на популација, кој има слични 

потрошувачки навики и, најчесто, сличен начин на живот)?

Какви чувства предизвикува нашиот производ или услуга кај различни категории 
потрошувачи?

Дали нашиот производ или услуга предизвикува асоцијации кај потрошувачите на 
„елита“, „секојдневно“, „специјално“, „необично“ .... или не? 

Какви латентни потреби има потрошувачот што не смее да ги обзнани јавно, а ние 
можеме асоцијативно да ги понудиме, преку нашиот производ или услуга?

Кои клучни потрошувачки вредности ги допира нашите производи или услуги?

Дали потрошувачот ќе го купи нашиот производ или услуга само врз основа на 
„употребната вредност“ на нашиот производ и колку би платил за неговата 

употребна вредност?

Дали нашиот производ воопшто има некоја употребна вредност, без елементите на 
припадност кон имагинарна општествена класа или слој, начинот на живот или 

друга  ментална предиспозиција?

Како да го разликуваме нашиот производ од други слични производи и како да му 
дадеме различен „животен пат“

Што навистина купува потрошувачот кога плаќа за одредени производи и услуги –
какви што се и нашите?

II. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

НЕИЗБЕЖНИ ПРАШАЊА



Основни одредници на вашиот производ или услуга, маркетинг 
стратегија и вие

Кога започнувате сопствен бизнис, можеби „ги допирате границиТЕ“ 
што никогаш порано не сте ги допреле. Можеби, додека градите 

бизнис или маркетинг стратегија, ќе сфатите дека имате дарба за 
маркетинг и рекламирање. Можеби ќе откриете дека идеите за 

маркетинг се вашите слабости, но управувањето со вашите 
подружници е одлично, па наместо да одите кај „крајните клиенти“, 
можете да работите преку мрежа од „деловни клиенти“ кои можат 

дополнително да го продадат вашиот производ и/или услуга до 
крајните потрошувачи. Кој знае? 

Оттука, вашата маркетинг стратегија ќе мора да се базира на 
вашите контакти со деловни клиенти, па наместо ТВ - реклами и 

спотови на Фејсбук, ќе треба да излезете со директни средби со 
деловни клиенти и потенцијални купувачи на бизниси и сопственици 

на продажни мрежи, каде ќе се истакнеш. со вашата 
елоквентност, срдечност и дар на говор. Мора да разбереме дека 

водењето бизнис е подарок, како што е капацитетот за 
математика, меморирање изговорени фрази или музички 

подарок.

Затоа нема да претераме ако кажеме дека креирањето маркетинг 
стратегија за вашиот производ или услуга е операција за 

самооткривање. Вие сте првиот гледач на рекламата за вашиот 
бизнис, па можеби ќе бидете изненадени што дознавте…. за себе.



Квалитетот на производот е многу важна карактеристика во одредувањето на 
вашиот маркетинг пристап, а со тоа и начинот на рекламирање.

Она што клиентот ќе го препознае како „квалитет на производот“ зависи од 
карактеристиките на производот, но и од потребите и ставовите на клиентот. 

Затоа, добар маркетинг пристап комбинира елементи на квалитет, речиси на 
ист начин како што хемичарот комбинира хемиски супстанции, или уште 

подобро: Парфеми. За некои купувачи е важен материјалот - кој се користи 
за производот, за други клиенти дека тие материјали се произведуваат 

еколошки, за трети единствено се важни визуелниот, тактилниот, 
ароматичниот ефект, вкусот; за четврти, пораката за социјална ориентација 

е клучна (скапа, екстравагантна, невообичаена, особена, производот да 
биде означувач на општествена или професионална класа, да е во тренд, 

да е мејнстрим ...). 

Предноста на квалитетот на производот е тоа што добивате бесплатно 
рекламирање од клиентите.

Ако вашите потрошувачи го купат или користат вашиот производ/услуги и 
некогаш станат незадоволни - тие ќе престанат да бидат ваши потрошувачи. 

Најдобра пренослива реклама е потрошувачот.

„Зборот од уста може да биде исто толку важен, ако не и поважен, за 
маалски бизнис, отколку традиционалното рекламирање“

- Екатерина Волтер:

„Најдоброто рекламирање е од задоволните потрошувачи“

- Филип Котлер

II. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА



Еве една многу јасна дефиниција: 

Проактивни планирани методи и начини за пристапување 
до потенцијалните потрошувачи и нивно претворање во 
клиенти на вашите производи или услуги - може да се 

наречат маркетинг стратегија.

Маркетинг планот содржи:

Маркетинг Стратегија, 

Рекламна стратегија, 

квантитативни показатели за успехот на кампањата и 

временски рокови за известување. 

Во суштина, маркетинг стратегијата му претходи на 
маркетинг планот бидејќи е поврзана со состојбата на 

пазарот и опфаќа многу подолг период на важност, иако 
е многу пофлексибилна, бидејќи постојано вклучува 

промени на пазарот.

II. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА



1. Утврдување на целен пазар;

2. Мерење на улогата на рекламирањето во маркетинг 

алатките;

3. Јасно наведување на целите на рекламирањето и 

обемот на буџетот;

4. Избор на креативен метод на пристап;

5. Проценка на распоредот на емитувањата и грижа за 

публицитет; 

6. Имплементација на стратегијата;

7. Оценување на ефективноста.

II.1. Чекори за креирање стратегија за рекламирање

Видете ја Стратегијата за рекламирање на водичи 2020 година

Проверете како да развиете креативна стратегија за рекламирање

https://matrixmarketinggroup.com/advertising-strategy-promotional-mix/
https://www.creativethinkingmedia.co.uk/2019/05/13/how-to-develop-an-advertising-strategy-that-works/


Изберете стратегија за пристап до клиентите:

- Дефинирајте ги различните канали за комуникација и 

рекламирањето според целниот сегмент (популацијата)

- Проверете дали го следите клучното правило „согласно 

целта“

- Проверете дали можете да добиете бесплатно 

рекламирање (на паметен начин, ако имате некаква 

општокорисна акција)

- Направете брза проценка на оправданоста на трошоците 

за рекламирање (анализа на трошоците и придобивките), 

според можноста за зголемена продажба

- Планирајте ги медиумите и предвидувајте кој од нив и 

колку ќе објави. Добриот пристап со нив и креативниот 

допис – помагаат.

- Дефинирајте ги основите на креативноста (во која насока 

да одите, избирајќи го стилот на финалните материјали ...)

- Дефинирајте го жанрот на рекламирање и клучните 

епитети што би ги опишале рекламните производи (елитни, 

секојдневни, хумористични, секси, едукативни, подигање 

на свеста, „Нели ти реков“, „девојка од соседството“, 

„хобо-херој“ ...)

II.1. Чекори за креирање стратегија за рекламирање



Според областа што е опфатена, класификацијата на 

маркетинг е следна:

ЛОКАЛНА; РЕГИОНАЛНА; НАЦИОНАЛНА; МЕЃУНАРОДНА. 

Според медиумот што се користи, класификацијата на 

маркетинг е следна:

Печат:

Овој вид маркетинг може да бидат билтени, брошури, 

билборди, флаери, итн. Во денешно време, потребно е 

многу повеќе од поставување слика и обележување на парче 

хартија за да имате популарна реклама за печатење. 

III. ВИДОВИ НА МАРКЕТИНГ 



Радио:

Радиото сеуште се користи за да допрете до поширока публика и

особено до одредена целна публика која сè уште го користи радиото

како извор за информации. Радио рекламите даваат можност да

пренесат јасна и ефективна порака до одредена група потрошувачи

кои можат да бидат заинтересирани за купување на производот или за

користење услуга. Рекламите обично се одвиваат во рамките на

музички емисии или во некои паузи помеѓу други редовни емисии.



Телевизија:

Телевизорот достигнува многу поширока 

публика од печатените медиуми и радиото, 

за релативно краток временски период, 

бидејќи тоа влијае на потрошувачите кога тие 

се највнимателни. Рекламите обично се 

случуваат за време на паузите на дневната 

програма.

Социјални медиуми:

Интернет рекламирањето започна во 

средината на 90-тите години со 

телекомуникациските компании. Како што 

знаете, технологијата од тогаш се развива со 

огромна брзина, а во денешно време некој 

може да рекламира во кој било формат 

(напишано, аудио, видео, комбинација итн.) 

до голем број платформи.

.



NIKE "Само направи го тоа"

NIKE ја започна кампањата „Само направи го 

тоа“ кон крајот на 80-тите години на минатиот 

век. Беше со голем успех и ова беше скок за 

Најк да го победи конкурентот Рибок. 

Слоганот беше толку моќен што може да се 

види од статистиката дека приходите на Најк 

во 1988 година изнесувале 800 милиони 

долари; приходите достигнале 9,2 милијарди 

долари до 1998 година. 

Зошто рекламата беше толку успешна?

Бидејќи слоганот беше краток и луѓето лесно 

можеа да се поврзат со него. Една од 

главните работи што можете да ја направите 

со рекламата е да се поврзете со вашите 

потрошувачи на лично ниво.

Дали некогаш сте се запрашале како најуспешните компании во 

историјата ги направиле своите најдобри реклами?



#LikeAGirl
Кампањата е поврзана со бескрајната борба за родовите права. 

Рекламата шири моќна порака дека девојчињата се исто толку 

добри како и момчињата. Идејата била искористена од бројни 

граѓански организации кои работат на ова поле и докажа дека е 

ефикасен „кориснички-настроен“ начин да се посакуваат пораки и 

да се предизвикаат промени во размислувањето. 

Линк до видеото- https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs&feature=emb_title 

Оригинален опис од авторите:

Придружете се секогаш во нашата епска битка да ја задржиме 

високо довербата на девојчињата за време на пубертетот и 

пошироко. Користењето на #LikeAGirl како навреда е силно 

лупање против која било адолесцентка. И бидејќи остатокот од 

пубертетот навистина не е „мачкина кашлица“, лесно е да се види 

какво огромно влијание може да има врз самодовербата на 

девојчето. Да се започне со тоа што ќе им покажете дека 

вршењето работи # LikeLirl е одлична работа! Па кажи ни ... што си 

правиш # како девојка? 



ГОДИНА ВО ПРЕБАРУВАЊЕ 

Линк до видеото -

https://www.youtube.com/watch?v=ZRCdORJiUgU 

Оваа реклама започна со анализа на најбараните 

артикли на Google за 2009 година. Одделот за стратегија 

на Google ја унапреди студијата и сега, секоја година, 

објавува кратки видеа од најрелевантните работи што се 

пребаруваат на годишно ниво, а тоа, исто така, испраќа 

силна порака. 



Социјалните медиуми денес се задолжителни и се повеќе компании ги 

користат социјалните медиуми како дел од нивната стратегија за 

рекламирање. Според „Статист“, агенција за статистика на Интернет, 

инвестициите во реклами на социјални медиуми ширум светот се 

очекува скоро двојно да се зголемат за период од две години.

1. Социјалното вмрежување ви овозможува полесно да понудите услуги 

за клиентите; 

2. Социјалното вмрежување ви помага да се разликувате од 

конкуренцијата; 

3. Социјалното вмрежување ви овозможува да го одржувате вашиот 

кредибилитет; 

4. Социјалните медиуми помагаат да се создаде доверба и да се 

управуваат со повратните информации од потрошувачите; 

5. Социјалните медиуми нудат најбрз начин за ширење на содржини; 

6. Социјалните медиуми ќе ви овозможат поголема продажба; 

7. Социјалните медиуми обезбедуваат голем број платформи и дизајни. 

III.1. Социјалните медиуми како клучна алатка



Сите големи социјални мрежи нудат можности за 

рекламирање. Ова не значи дека треба да рекламирате на 

сите нив. Првото нешто што треба да го разберете е кои 

мрежи се најчести со вашата публика при изборот каде да 

ги промовирате вашите реклами. 

Фејсбук реклами: 

Фејсбук нуди решенија за рекламирање за секое ниво на 

експертиза при изборот каде да ги поставите вашите 

реклами За да започнете реклами на Фејсбук, не треба да 

бидете експерт. Користете едноставни алатки за 

самопослужување за градење и водење кампањи и следете 

го нивниот успех со лесно читливи извештаи. Секој месец 

повеќе од две милијарди луѓе користат Фејсбук. 

III.2 Видови реклами



- Изберете ја својата цел; 

- Изберете ја вашата публика; 

- Одлучете каде да ја објавите 

вашата реклама; 

- Поставете го вашиот буџет; 

- Изберете формат; 

- Нарачајте; 

Измерете и управувајте со 

вашиот оглас. 

Инстаграм реклами; 

Твитер реклами. 



Најмалку 85% од компаниите користат контент маркетинг (маркетинг на содржини), 
но се проценува дека само половина од нив успеваат.

Википедија: Маркетингот на содржини е форма на маркетинг фокусирана на 
создавање, објавување и дистрибуција на содржини за целна публика преку 

Интернет. Честопати се користи од страна на бизнисите со цел да се постигнат 
следниве цели: да привлечат внимание и да генерираат водство, да ја прошират 

својата база на клиенти, да генерираат или да ја зголемат продажбата преку 
Интернет, да ја зголемат свесноста или кредибилитетот на брендот и да вклучат 

онлајн заедница на корисници. Маркетингот со содржини привлекува нови 
клиенти преку создавање и споделување вредна бесплатна содржина. Им 

помага на компаниите да создадат одржлива лојалност кон брендот, обезбедува 
вредни информации за потрошувачите и создава подготвеност за купување 

производи од компанијата во иднина.

Некои автори го поврзуваат маркетингот со содржина со персонализација на 
понудата на услуги и производи. 74 % од маркетите го знаат тоа, 

персонализацијата го зголемува ангажманот на клиентите, но само 19 % од нив 
некогаш ја користат.

Другите автори тврдат дека маркетингот со содржина се однесува на производство и 
дистрибуција на вредна, релевантна и конзистентна содржина за привлекување 

строго дефинирани групи потрошувачи, но нагласуваат дека потребите на 
потрошувачите прво треба да се идентификуваат, што е ист процес како и во 

класичниот маркетинг. Истото е и со целите на овој тип маркетинг, кои се 
идентични со другите пристапи: да се привлече и задржи јасно дефинирана 

публика - и, на крајот, да се поттикне профитабилна акција на клиентите.

Најчесто, овој тип на маркетинг се базира на приказна.

Во пракса, скоро сите дефиниции за маркетинг на содржини кои „рекламираат 
вредности, а не брендови“ се неважечки, бидејќи во центарот на тие кампањи се 

исклучиво производи и услуги со одредена марка

III.2 КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ



IV. МАРКЕТИНГ ЗА ОГРАНИЧЕН БУЏЕТ

Правилото е само едно - што и да одберете да користите, 
важно е да бидете присутни на интернет.

Дали знаевте дека 97% (97% of people) од луѓето учат за 
локалните бизниси преку интернет, повеќе отколку на кое 

било друго место? (Извор: SEO Tribunal)

Дали знаете дека до 2021 година, мобилните уреди ќе влијаат 
на повеќе од 1,4 трилиони долари во локалната продажба. 

(Извор: (Source: Forrester)



Запознајте го вашиот сектор и клиенти

Популарно недоразбирање е дека постои некаква 

маркетинг стратегија која одговара на сите и може да ја 

усвоите и да очекувате одлични резултати. Бидејќи сите 

бизниси се различни и сите имаат различни барања, тоа 

очигледно не е точно.

Која е демографијата? Која е возраста? Кој е регионот? 

Кои онлајн ресурси се користат најмногу?

Треба внимателно да размислите за вашите целни клиенти 
пред да изберете кои елементи ќе ги вклучите во вашиот 

севкупен маркетинг план.



Создадете блог

1. Одете на BOWWE.

2. Создадете бесплатна сметка

3. Кликнете "додадете нова страница"

4. Изберете образец што одговара на темата на вашиот блог од соништата!

5. Кога сте во wizard, изберете ја иконата "Blog" од страничниот панел

6. Сега сте во управниот панел на вашиот блог. Кликнете на "Додај нов пост" (Add New Post)

7. Пополнете ги полињата: Име на објава, наслов на објава, опис

8. Зачувајте ги вашите промени (и не заборавајте да ги зачувате секој пат кога правите важни 
промени на блогот!)

9. Сега одете на „ Creator“

10. Од страничниот панел, кликнете на „ Area“ и ставете го на означеното поле.

11. Изберете "Header" од страничната лента и ставете го на обележаното поле.

12. На ист начин, поставете ја сликата и текстот под заглавието

13. Пополнете ги сите елементи со содржина! Можете исто така да ги уредувате по ваш вкус!

14. Повторете ги чекорите 11-13 секој пат кога ќе додадете нов наслов, слика или текст.

15. Кога вашата објава е подготвена, кликнете на „Објави“ (Publish) за да ја објавите на интернет 
(исто така можете да кликнете на „Преглед“ – „ Preview“ за да видите како изгледа вашата 

статија во пребарувачот!)

Само што станавте сопственик на блог. Воопшто не беше толку тешко!



Испрати стратешки емаил

Како промотивна стратегија, е -поштата има многу 
предности. Едноставно е да се направи, лесно да 
се автоматизира, овозможува брз контакт, чини 
многу малку и може да достигне голем број 
клиенти со највисоки отворени стапки. Ако 
додадете адреса на некого во вашата поштенска 
листа, проверете дали имате интересна, корисна 
и важна содржина што поединците всушност ја 
отвораат, наместо веднаш да ја избришат или 
испратат во полето "спам". 

Клучниот концепт е да ги натерате луѓето да се вратат 
на вашата веб -страница затоа што тие 
најверојатно ќе го купат вашиот производ во 
подоцнежен момент. Една од највисоките стапки 
на конверзија од сите извори е сеуште е-пошта.

Проверете ги 16-те најдобри примери за емаил 
маркетинг кампања (16 Best E-mail Marketing 
Campaign Examples)

ОДРЖУВАЈТЕ ДОБРИ ВРСКИ СО КЛИЕНТИТЕ

Провери: 60 начини како да го промовирате својот 
бизнис (Top 60 ways to promote your business)

Провери: 11 Есенцијални маркетинг стратегии за 
сопствениците на мали бизниси ( 11 Essential 
Marketing Strategies for Small Business Owners)

Провери го следниот линк following link за темплејти 
(примери) за маркетинг план  - бесплатно!

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/32854/10-simply-awesome-examples-of-email-marketing.aspx
https://entrepreneurhandbook.co.uk/how-to-promote-your-business/
https://justcreative.com/2018/06/06/marketing-strategies-small-business/
https://www.hubspot.com/marketing-plan-template-generator?hubs_post-cta=anchor&hsCtaTracking=aacfe6c7-71e6-4f49-979f-76099062afa0|fbc3dbf1-7a20-4274-b16c-385048131c43


Во денешно време, траењето на вниманието е мало - особено 

на потрошувачите.

Дали знаевте дека според студијата на „Мајкрософт“, 

просечно човечко суштество сега има распон на внимание од 

8 секунди? Ова е алармантно намалување од просечниот 

опсег на внимание од 12 секунди во 2000 година. 

Затоа ви треба наједноставниот и најбрзиот начин да го 

привлечете вниманието на потенцијалните потрошувачи! 

Што е лого? 

Според Инвестопедија, „логото е графички знак, амблем, 

симбол или стилизирано име што се користи за 

идентификување на компанија, организација, производот или 

брендот. Може да има форма на апстрактен или фигуративен 

дизајн, или може да се претстави како стилизирана верзија на 

името на компанијата ако има доволно признание за 

брендот”. 

V. ЛОГО



Зошто е важно да имате лого?

Можеби имате најдобар бизнис што ги 

обезбедува најдобрите производи и услуги, но без 

видливост никој нема да знае дека бизнисот 

постои! Дали некогаш сте сфатиле дека всушност 

можете да идентификувате бизнис или производ 
само според неговото лого?

Како пример, помислете на Google, Nikon, Apple, 
Nike, Adidas, Dior, Chanel, Starbucks, итн.

Логото е компактен и ефективен метод за 
ширење на информации.

За волја на вистината, логото е едно од 

најзначајните реклами за финансирање.



Добро дизајнираното лого кажува многу за вашата посветеност

кон вашиот бренд и може да им даде на потрошувачите

доверлива трговска марка за следните години. Бидејќи во

претходните поглавја научивте колку е важно еден бизнис да

биде видлив, важно е да имате лого и дека секој бизнис мора

да го има, па така, можеби ќе почнете „да лутате напред и

назад“ за да дизајнирате извонредно лого!

НАПРАВЕТЕ ЛОГО! БИДЕТЕ АМБАСАДОР НА СВОЈОТ БРЕНД!

V. 1. ДИЗАЈН НА ЛОГО



❑КАЖЕТЕ ЈА ПРИКАЗНАТА ЗА ПРИРОДАТА НА КОМПНИЈАТА

Зошто е важна приказната за природата на компанијата? 
Важно е затоа што потрошувачите се повеќе се привлечени 
кога имаат со што да се поврзат. Така, многу е поверојатно 
потрошувачите се да се вклучат во приказната на вашата 
компанија - раскажана покрај вашето лого.

Опишување на лого т.е. визуелното раскажување се 
однесува на елементи на човечката психа, кои се 
нарекуваат „патос“. Ние воспоставуваме идеална 
мешавина на емоции и чувство помеѓу патосот и логоата. 
Патос е елементот што предизвикува човечки емоции. Тоа е 
така затоа што ве привлекува нешто едноставно, што 
предизвикува одредено чувство. Значењето е „логос“. Кога 
нештото им се допаѓа на клиентите кај вашите логоа, тоа е 
направено со создавање логичка врска помеѓу споменатите 
елементи.



Дизајнот – воопшто, се фокусира главно на патосот, но 

дизајнот на логото вклучува елементи на патос и логос за да 

раскаже голем дел од приказната на компанијата. 

Најважниот аспект на дизајнирањето на логото е можноста 

да се создаде емотивна врска со целните потрошувачи.

На пример, дали некогаш сте погледнале лого за базен и 

веднаш сте почувствувале „летни чуства“? Или, дали некогаш 

сте виделе лого за центар за медитација и тоа ве направило 
малку помирен?

Прочитајте ја приказната за 7 икони на логоа

https://www.entrepreneur.com/article/297526


❑ ФОНТ
A FONT NEEDS TO BE CLEAR SO THAT IT 

CAN BE READ EASILY!

Јасно? Се разбира не. Ова е пример за реченица со нечитлив 

фонт. Она што се обидувавме да го кажеме е следново:

ФОНТОТ ТРЕБА ДА БИДЕ ЈАСЕН ЗА ДА МОЖЕ ЛЕСНО ДА СЕ 

ПРОЧИТА! 

Повеќето луѓе всушност не обрнуваат доволно внимание на 

есенцијалноста на фонтот. Вистината е дека фонтот зборува за 

природата на компанијата. На пример, фонт што се користи за 

лого на Центар за згрижување деца, најверојатно ќе биде со 

забавен или декоративен фонт и со закосен стил (italic) за да личи 

на ракопис.

Take the Leap

Или, фонтот што се користи за едукативен центар е поверојатно 

строг, редовен фонт што се користи формално, нагласувајќи 

дека компанијата е сериозна и професионална. 

Одете на следниот линк за 50 фонтонви за лого

https://www.designhill.com/design-blog/50-logo-fonts-every-designer-should-know-about


❑ БОЈА 

Дали знаевте дека нашиот мозок ја регистрира бојата пред
претставата или фонтот? 

За многу кратко време, една слика дава многу информации, 
бидејќи ние слики толкуваме веднаш.

Истражувањето од Синг, „Влијание на бојата врз 

маркетингот“ покажа дека, во рок од 90 секунди, од првичното 

прегледување, луѓето донесуваат потсвесни одлуки за 

индивидуа, околина или производ. Помеѓу 60% и 90% од таа 

проценка се базира само на бојата.

Ова значи дека избраната боја мора да биде ефективна. 

Потребно е да предизвика одредени емоции, но и да ја 

разликува вашата компанија од конкуренцијата.



Се смета дека бојата има силно психолошко влијание врз 
однесувањето и одлуките на потрошувачот. Познато е дека боите 
многу им се допаѓаат на нашите визуелни сетила, со одредени 
бои, кои активираат региони на нашиот мозок кои поттикнуваат 
радост или спокој. Бојата е исто така од витално значење во 
брендирањето, бидејќи нашата реакција на бојата се заснова 
на нашите ставови, искуства и културни асоцијации.

Дали знаевте дека 85% од потрошувачите сметаат дека бојата е 

најважната компонента за тоа дали ќе купат или не?



Погледнете ги најупешните 25 реклами на сите времиња:

1. Volkswagen, "Think Small", Doyle Dane Bembach, 1959

2. Coca-Cola, "The pause that refreshes", D'Arcy Co.1929

3. Marlboro, The Marlboro Man, Leo Burnett Co., 1955

4. Nike, "Just do it", Wieden& Kennedy, 1988

5. McDonald's, "You deserve a break today", Needham, Harper 
& Steers, 1971

6. DeBeers, "A diamond is forever", N.W. Ayer & Son, 1948

7. Absolut Vodka, The Absolut Bottle, TBWA, 1981

8. Miller Lite beer, "Tastes great, less tilling", McCann-Erickson 
Worldwide,1974

9. Clairol, “Does she...or doesn't she?", Foote, Cone & Belding, 
1957

10. Avis, "We try harder", Doyle Dane Bembach, 1963

I



11. Federal Express, "Fast talker", Ally & Gargano, 1982

12. Apple Computer, "1984", Chiat/Day, 1984

13. Alka-Seltzer, Various ads, Jack Tinker & Partners; Doyle Dane 
Bernbach; Wells Rich, Greene, 1960s, 1970s

14. Pepsi-Cola, "Pepsi-Cola hits the spot", Newell-Emmett Co., 1940s

15. Maxwell House, "Good to the last drop", Ogilvy, Benson & Mather, 
1959

16. Ivory Soap, "99 and 44/100% Pure", Proctor & Gamble Co., 1 882

17. American Express, "Do you know me?", Ogilvy & Mather, 1975

18. U.S. Army, "Be all that you can be", N.W. Ayer & Son, 1981

19. Anacin, "Fast, fast, fast relief", Ted Bates & Co., 1952

20. Rolling Stone, "Perception. Reality.", Fallon McElligott Rice, 1985

21. Pepsi-Cola, "The Pepsi generation", Button, Barton, Durstine& 
Osborn, 1964

22. Hathaway Shirts, "The man in the Hathaway shirt", Hewitt, Ogilvy, 
Benson & Mather, 1951

23. Burina-Shave, Roadside signs in verse, Allen Odell, 1925

24. Burger King, "Have it your way", BBDO, 1973

25. Campbell Soup, "Mmm mm good", BBDO, 1930s



Ова поглавје ги воведе учениците во маркетингот, што е 

суштински дел од водењето деловни активности и им ги 

обезбеди следниве вештини: 

Разбирање на значењето на маркетингот; 

- Развивање маркетинг стратегија; 

- Разбирање на моќта на социјалните медиуми; 

- Развивање на ефективно лого. 
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Дисклејмер
„Поддршката на Европската комисија за производство на
оваа публикација не претставува одобрување на
содржините што ги рефлектираат ставовите исклучиво на
авторите, и Комисијата не може да биде одговорна за било
каква злоупотреба, што може да се случи од
информациите содржани во неа“.


