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1. Вовед 

Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на 

Република Македонија за 2017 година го доставуваме следниов извештај за реализација на 

медиумските активноси за 2017 година. 

Се со цел успешно промовирање на туризмот на Република Македонија на 

следните наведени пазари оваа, 2017 година беа изготвени стандарди за истражување на 

таргетираниот пазар при изготвување на план за медиумска кампања. 

1.1 Поставените стандарди за истражување се следните: 

1.1.1 Статистички податоци за бројот на туристи и бројот на ноќевања од странската земја 

- Кои месеци доаѓаат туристите во Македонија и изработка на временска рамка 

во кој период да се рекламираме 

- Споредбени статистички показатели на месечно ниво според земји 

- Посета на туристите според региони во Македонија 

- Посета на странски туристи според градови  

- Остварени ноќевања на туристи по години 

- Остварени ноќевања по региони во Македонија 

- Остварени ноќевања по земји на припадност 

- Просечен престој на стански туристи во Македонија по земји на припадност 

- Посетеност на страницата www.macedonia-timeless.com и аналитичките алатки 

за пребарување достапни од Google Analitics, број на посетеност, земја на 

припадност, содржини на пребарување, години на старост на пребарувачите, 

нови посетители, време на задржување и опсег на рударење содржини и др. 

 

1.1.2  Авионски линии и денови на реализиран авио сообраќај 

- Тренд во светот се покаратки одмори но повеќе пати годишно што доведува до 

зголемена динамика на патувања.  Зголемен број на нови отворени авиолинии 

на ниско буџетни компании  кои овозможуваат полесно поврзување на 

Македонија со светот и одбратно .Доколку  Авионската линија е петок и 

вторник тоа е одлична можност за развој на Македонија како викенд  

дестинација за одредени туристи или Скопје да прерасне во City Break 

дестинација.  

 

1.1.3 Генерални податоци за странската земја 

- Демографија,  

- Географска поставеност 

http://www.macedonia-timeless.com/


- Религија, 

- ГДП 

- Интернет корисници 

 

1.1.4   Карактеристики на населението и на потнцијалните туристи од дадената странска 

земја 

- Менталитет 

- Култура 

- Обичаи 

- Години на старост 

 

1.1.5  Трендови и што искуства бараат туристи од дадената странска земја?   

- Вкусови и барања на патувачот (храна, сместување, што искуства бараат) 

- Каде најмногу патуваат и колку трошат на патувања (Да се најдат статистички 

податоци од Националните заводи за статистика со цел добивање на дел од 

горенаведените податоци) 

 

 

1.1.6  Да се направи истражување на најчитани и најактуелини  

- Печатени медиуми (весници, списанија, магазини) 

- Интернет портали 

- Билборд компании 

- Маркетинг агенции 

- Најгледани телевизиски и радио емисии 

- Блогерски портали кои обработуваат туристички теми и патувања 

 

1.1.7  Контакт и комуникација со Амбасадата на дадената земја во Македонија и обратно 

од кои се бара мислење за одредени медиумски канали на рекламирање во одредена земја.  

 

1.1.8 Податоци од туроператори со кои АППТ има остварено комуникација и работни 

состаноци, како и податоци од UNWTO и PATA. 

 

1.1.9 Согласно претходно наведените истражувања, 2017 година како таргет земји во кои 

што се промовира туризмот на Република Македонија со медиумска кампања се: 

- Србија 

- Албанија 

- Косово 

- Бугарија 

- Полска 



- Русија 

- Англија 

- Словенија 

- Шведска 

- Чешка 

- Романија 

 

1.2. Главна цел 

 Промоцијата во овие земји и да се зголеми свесноста за туризмот во Македонија, и 

запознавање на можностите за откривање на нови дестинации.  Промоцијата е насочена на 

веќе познатите туристички центри во Македонија надополнети со туристички содржини 

од авантуристички и активен карактер кои треба да ја мотивираат помладата генерација да 

не посети. Капмањите се интегрирани со еден слоган „Македонија неотктиено туристичко 

богатство“ и порака која е преставена на сите креативи, текстови и др.  

1.2.1 Туристички продукти кои што беа промовирани се следните: 

- Природа,авантура и активни форми на туризам во  Македонија 

- Гастрономија и вински региони 

- Верски  туризам 

- City break 

- Рурален туризам 

- Содржини покрај патниот правец Е75( Стоби, Вински тури, Дојран и др) за 

транзитните туристи  

 

 

 

 

 

2. Медиумска кампања Бугарија 2017 

 

 Принт медиуми 

 

TRUD / Monday to Friday: 42 000, Saturday: 62 000    

- 8 објави x ½ страна                                                 

- Zhalt Trud / 45 000 копии, издание во среда  

- 3 објави x ½ page 



 

24 CHASA / 64.000 копии       

- 6 објави x ½ ads                                                 

- 2 објави x ½ PR article bonus 

- 2x1/1 страници во списание TREND 2017 Лято / 27.000 копии 

 

 

Standart / 50.000 копии/90.000 копии за изданието во петок 

  3 x 1/1 колор страна ПР текст                                       

 

БИЛБОРДИ 

KRIVICKI 

  12 billboards 4x3m highway Sofia-Plovdiv    

   16 billboards scroller 3, 65x2, 42m/4 billboards pizza 4, 10x3, 10m City of Sofia 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 

 



 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на бугарскиот туристички пазар 



Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Бугарија. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а фактот 

да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да 

се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

-  Блиската територијална поставеност,  

-  Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, 

карактеристична за сите регионални земји,  

- Според статистичките податоци туристите од сеседна Бугарија се во привте 10 

странски туристички пазари за 2017 година. Целта е тој број на туристи да се 

оддржи и континуирано да расте, 

- Тоа е туристички пазар на кои Македонија е позната како дестинација, а улогата на 

рекламата во оваа земјз е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да 

го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со 

збогатена туристичка понуда. 

Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија. 

 

2.2 Целна група/ профил на потенцијалните туристи од Бугарија 

 

• Возраст 18-65 години 

• Мажи и жени кои се подготвени за нови откритија (екскурзии за повозрасни 

групи) 

• Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат 

помладите турсти за посета на Македонија 

• Со ниски и средни примања 

• Животен стил: урбан и слободен, друштвен живот на високо ниво, отворени 

за предизвици, љубители на природата, храна и вино 

• Хоби: музика, спорт, религија, Leisure   

• Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

2.3 Статистички податоци за бугарски туристи во Македонија 

 

Старосна граница на бугарските туристи кои патуваат во Македонија е околу  40-50 

години. Патуваат организиранио, а го посетуваат Охрид и Скопје. Најчесто патуваат за 

рекреација и разглед на градови. Просечен број на ноќевање е 1,7. Патуваат континуирано 

преку цела година но, забележано е зголемување на туристи во Мај кога се организираат 

екскурзии и за Нова Година. 



 
Табела 1. Посети и ноќевања на Бугарски туристи во Р.Македонија 2013-2017 година споредбено со 

проценти 

 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Бугарија кои ја посетиле Македонија 

и бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи во континуитет е во пораст и споредбено 2013/2017 

година изнесува 120%, додека ноќевањата се во пораст од 84%.  Бугарските туристи од 

вкупниот број на странски туристи кои ја посетиле Македонија за 2017 година учествуваат 

со 7%. 

 
Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  

 

Во табелата број 2 се прикажани бугарските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападниот регион, втор по посетеност е Скопскиот, додека внимание привлекува и 

Југоисточниот регион на Македонија.  



Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Бугарија. 

 

 

3. Медиумска кампања Словенија 2017 

 Принт медиуми: 

 

 DELO  / 112.000 читатели                                                                                                               

- 2 објави x 1/4 страна - TRIP tourism rubric        

- 2 објави x PR Article - TRIP tourism rubric        

                                           

 SLOVENSKE NOVICE / 314.000 читатели                                                                                                                                                

 3 објави x1/2страна-    Turistična tribuna (Thursday)      

- 3 објави xPR Article - Turistična tribuna (Thursday)       

                                   

 Online медиуми 

 

 TS media / 524.457 unique users January 2017   

- 2 x Premium advertorial article (2 weeks)                     

- Siol.net-Wallpaper – section siol.net/trendi – 86.000 impressions 

 

http://www.macedonia-timeless.com/


 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на словенечкиот туристички пазар 



Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Словенија. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а 

фактот да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи 

полесно да се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

- Блиската територијална поставеност,  

- Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, 

карактеристична за сите регионални земји,  

- Тоа е туристички пазар на кој Македонија е позната како дестинација, но во однос 

на туристичкиот аспект сеуште не сме доволно привечна дестинација за 

словенците. А, улогата на рекламата во оваа земја е да го привлече вниманието на 

купувачите за тие потоа да го купат производот, односно да им се презентира 

туристичкиот производ со збогатена туристичка понуда. 

Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија. Оваа година ќе се комуницира со 

повикувачката реченица “Macedonia your next destination!” 

3.2 Целна група/ профил на потенцијалните туристи 

 

 Возраст 18-60+ години 

 Мажи и жени кои се подготвени за нови откритија (екскурзии за повозрасни групи) 

 Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат помладите 

турсти за посета на Македонија 

 Со средни примања 

 Животен стил: урбан и слободен, друштвен живот на високо ниво, отворени за 

предизвици, љубители на природата, храна и вино 

 Хоби: музика, спорт, религија, Leisure   

 Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

3.3 Статистички податоци за словенечки туристи во Македонија 

Старосна граница на словенечките туристи кои патуваат во Македонија е околу 40-45 

години. Патуваат организиранио, а го посетуваат Охрид и Скопје. Тие што најчесто 

патуваат индивидуално практикуваат активности во природа,  посета на традиционални 

настани, гастрономија и бизнис. Просечен број на ноќевање е 2. Патуваат континуирано 

преку цела година но, забележано е зголемување на туристи во Април и Мај. 

 
 
 
 



Табела 1.Посета и ноќевања на словенски турисити во Р.Македонија 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Словенија кои ја посетиле Македонија 

и бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи е во пораст во период од 2012 до 2014, во 2015 и 

2016 е забележан пад, за повторно во 2017 да има значителен посраст. Додека во однос на 

ноќевањата има пад од 2012 до 2016 година, додека во 2017 има значителен пораст.  

 
Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  

 

Во табелата број 2 се прикажани словенечките туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Скопскиот регион, втор по посетеност е Југозападниот, додека внимание привлекува и 

Пелагонискиот регион на Македонија. Овие податоци се во корелација со авионската 

поврзаност, бројот на хотелско свестување и воопшто значењето на двата региони во 

туристичкиот сектор на Македонија.  



 

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Словенија. 

Доколку ја погледнеме статистиката од пребарувања на www.macedonia-

timeless.com за пребарувачи од Словенија најмногу се пребарувало во месеците април и 

мај, се забележува интерес за Скопје. Најголемиот број на пребарувачки локации од кои 

пристапувале е Љубљана, Марибор, Цеље, Крањ и Копер. 

 

4. Медиумска кампања Косово 2017 

 AMM/ имаа најповолни локации за билборди за нашите промотивни 

потреби 

5  билборди со димензии 4x3 во Приштина во период од два месеци. 

 

 Online медиум 

www.gazetaexpress.com    

Wallpaper лева и десна страна 600.000 импресии + 250.000 импресии за насловен банер 

728x90 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/


 
 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

4.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на косовскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Косово 

 

Популација 

 2016 estimate/ Increase 1,816,000 

 

GDP (nominal) 2017 estimate 

• Total 

$22.41 billion (145th) 

• Per capita 

$12,003  

Религија: 96 % Муслимани, Католици, Православни. 

77% од популацијата се интернет корисници. 

 

 

Авионски конекции со Косово и Македонија нема воспоставено 

 

4.2 Профил Косовски туристи 



Поради фактот што Косово не е дел од шенген зоната и за патување во Европските земји 

им е потребна виза, Косовските туристи најчесто патуваат во Албанија, Црна Гора, 

Турција и Македонија. 

Најчесто патуваат за летен одмор, и за зимски спортови (Скијање). 

Во Македонија најчесто доаѓат за шопинг и викенд city tours (Скопје, Охрид, Струга), и за 

скијање во Попова Шапка и Маврово.  

Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Косово. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а фактот 

да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да 

се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

-  Блиската територијална поставеност,  

- Според статистичките податоци туристите од Косово се во привте 10 странски 

туристички пазари за 2017 година. Целта е тој број на туристи да се оддржи и 

континуирано да расте. 

- Тоа е туристички пазар на кои Македонија е позната како дестинација, а улогата на 

рекламата во оваа земјз е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да 

го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со 

збогатена туристичка понуда. 

4.3 Статистички податоци за косовски туристи во Македонија 

Табела 1.Посета и ноќевања на косовски туристи во Р.Македонија 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Косово кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи и ноќевања е во пораст во период од 2013 до 2017. 



Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017 

Во табелата број 2 се прикажани косовските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападниот и Скопскиот регион.  

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Косово. 

 

 

 

 

 

5. Медиумска кампања Албанија 2017 

http://www.macedonia-timeless.com/


 

 Принт медиуми 

 

Gazeta shiptare/ 10 000 - 12 000 копии  

8x1/2 PR article колор формат /1300 euro   

 

Shekulli / 6000-8000 копии  

- 2 цели страни во годишното издание на магазинот "The World in 2017" 

публикација на “The economist” /1500 Euro.                                    

 

Panorama Newspaper/ 17.000 to 18.000 копии 

- 8 објави, колор формат ½ / 1.440 евра         

 

 

 Билборди 

 

ALBARTEX / имаа најповолни локации за билборди за нашите промотивни потреби 

Тирана 

Димензии 1.2x1.8  

Број на страни 2 

500 евра еден за еден месец вклучено принтање и ддв 

5x2=10 страни 

 

 

 



 
 

 

 

 



 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 



 
 

 

 



 

 

 

Биллборди во Тирана  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

5.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на албанскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Албанија 

 

Популација 

 2016 estimate/ Decrease 2,876,000 

 

GDP (nominal) 2017 estimate 

• Total 

$36.524 billion (120th) 

• Per capita 

$11,928 (75th) 

62.8% Активни интернет корисници 

Религија – 59% Муслимани, Католици, Бекташии, Православни. 

 

Авионски конекции со Албанија и Македонија нема воспоставено 

 

 

5.2 Профил Албански туристи 



Aлбанските туристи најчесто патуваат во Италија, Грција, Турција. 

Најчесто кога патуваат ги посетуват метополите на Европа, и зимно време за Скијање. 

Во Македонија најчесто доаѓат на еднодневни тури во Охрид и Струга,исто така го 

посетуват Скопје и зимно време за скијање во Попова Шапка и Маврово.  

Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Албанија. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а фактот 

да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да 

се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

-  Блиската територијална поставеност,  

- Според статистичките податоци туристите од сеседна Албанија се во привте 10 

странски туристички пазари за 2017 година. Целта е тој број на туристи да се 

оддржи и континуирано да расте. 

-  Тоа е туристички пазар на кои Македонија е позната како дестинација, а улогата на 

рекламата во оваа земјз е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да 

го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со 

збогатена туристичка понуда. 

 

5.3 Статистички податоци за албански туристи во Македонија 

Табела 1.Посета и ноќевања на албански туристи во Р.Македонија 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Косово кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи и ноќевања е во пораст во период од 2013 до 2017. 



Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017 

Во табелата број 2 се прикажани албанските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападниот и Скопскиот регион.   

 

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Словенија. 

 

 

 

 

6. Медиумска кампања Србија 2017 

http://www.macedonia-timeless.com/


                                                                                                                                                                        

Story magazine /35.000 копии, 262.497 читатели 

Lepa&Srećna magazine /40.000 копии, 73.936 читатели 

- 2x1/2 реклама Story, бенефит  4x1/4 PR text 

- 1x4 страни промо текст за Story Summer 

- 2x1/2 реклама Lepa&Srećna, бенефит 1x3 страни промо текст 

 

 

 



 

Туристички свет  

- 3 x 1/1 – реклама 

- 2 x PR страна  

- 1 насловна + 2 PR страна 

- 2 страни ПР 

- Банер во Newsletter-u 2 x месечно)  600 x 200 px 

- Номинација за награда 

- Учество на форуми и конференции за две особи без котизација  

- Едиторијал за мекедонскиот бизнис сектор на 10  страни  



 



 



 

 



 

 

Mediamax/ имаа најповолни локации за билборди за нашите промотивни потреби 

5 билборди во Белград / 4x3 за период од 6 недели  

6 билборди во јужна Србија, за период од 6 недели 



 

 



 

 



 



 

6.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на српскиот туристички пазар 

Промотивната кампања на Република Македонија континуирано се реализира во 

Република Србија. Ова е земја од првиот круг според географска определеност, а фактот 

да се пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да 

се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

-  Блиската територијална поставеност,  

-  Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, 

карактеристична за сите Балкански земји,  

- Според статистичките податоци туристите од сеседна Србија се во привте 10 

странски туристички пазари за 2017 година. Целта е тој број на туристи да се 

оддржи и континуирано да расте, 

- Тоа е туристички пазар на кои Македонија е позната како дестинација, а улогата на 

рекламата во оваа земја е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да 

го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со 

збогатена туристичка понуда. 



Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија. Концепт кој ќе ги примами носителите 

на одлуки и слободните патувачи, како и потсетување на вечните вљубеници во 

Македонија.  

Оваа година ќе се комуницира со повикувачката реченица “Macedonia your next 

destination!” 

6.2 Целна група/ профил на потенцијалните туристи 

 

 Возраст 15-65 години 

 Фамилијарни одмори (Да станеме посакувана дестинација на секое семејство)  

 Пример за идеален одмор, земјата која ги менува навиките и перцепцијата 

 Задржување на Транзитни патници 

 Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат помладите 

турсти за посета на Македонија 

 Со ниски и средни примања 

 Животен стил: урбан и слободен, друштвен живот на високо ниво, отворени за 

предизвици, љубители на природата, храна и вино 

 Хоби: музика, спорт, религија, Leisure   

 Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

6.3 Статистички податоци за српски туристи во Македонија 

 

Старосна граница на српските туристи кои патуваат во Македонија е околу  35-45 години. 

Патуваат организирано и тоа 70 % се резервации преку туристички организации и 

самостојно (фамилијарни посети), а го посетуваат Охрид, Скопје, Дојран. Најчесто 

патуваат за посета на роднини, одмор и рекреација. Просечен број на ноќевање е 1,8. 

Патуваат континуирано преку цела година, но забележано е зголемување на туристи од 

јуни до септември. 

 
Табела 1. Посети и ноќевања на српски туристи во Р.Македонија 2013-2017 година споредбено со 

проценти 

 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Србија кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи во континуитет е во пораст и споредбено 2013/2017 

година изнесува 39%, додека ноќевањата се во пораст од 36%.  Српските туристи од 



вкупниот број на странски туристи кои ја посетиле Македонија за 2017 година учествуваат 

со 8,5%. 

 
Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  

Во табелата број 2 се прикажани српските туристи по регионите во Република Македонија 

од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има во 

Скопскиот регион, втор по посетеност е Југозападниот, додека внимание привлекува и 

Југоисточниот и Пелагонискиот регион на Македонија. 

 

 
Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Словенија. 

7. МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО ШВЕДСКА 2017 

 

Онлajn www.Reseguiden.se  

                                                                
 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.reseguiden.se/


- Banner desktop: 980x120, 250x800 and Sticky250x480 /816 273 impressions 

- Mobile: 320x320 

- Banner XXL: 980x240   /35 000 impressions  

- PR article included during the period / 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Мобилна верзија Reseguiden.se 



 

Facebook Reseguiden.se 

 

 

Инстаграм 



 

7.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на шведскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Шведска 

Членка на Европската Унија 

GDP (nominal) 2016 estimate 

 •  Total $ 517.440 billion 

 •  Per capita $ 51,603 

Скандинавска земја во Северна Европа. Се граничи со Норвешка на запад и Финска на 

исток, и е поврзана со Данска во југозападниот дел со мост-тунел низ Öresund. 

Популација 9,845,155 жители 

-  99% од населението е писмено 

- 85% од населението живее во градовите 

- 15.4% од населението е до 14 години, 64.8% од населението е од 15-64 години старост, 

19.7% од населението е над 65 години старост 

8,270,742 интернет корисници (91% од популацијата) 

- Денес, Шведска е уставна монархија и парламентарна демократија, со монархот како 

шеф на државата. Главниот град е Стокхолм, кој исто така е најнаселениот град во земјата. 

Шведска е унитарна држава, во моментов поделена на 21 окрузи и 290 општини. 



- Религија- Според податоци од 2014 година, 64,6% од Швеѓаните припаѓаат на Црквата на 

Шведска (лутеранска). 92.000 од Швеѓаните се католици и 100.000 православни 

христијани. 

Летови/ четири  директни авио линии до Шведска 

 Скопје- Стокхолм Wizz Air  

 Скопје - Гетеборг Wizz Air  

 Скопје- Малме Wizz Air  

 Скопје – Ваксјо Wizz Air 

 

7.2. ТРЕНДОВИ КАЈ ШВЕДСКИТЕ ТУРИСТИ таа која одлучува за 

дестинација за одмор на семејството 

 Сонце и плажа се најважниот сегмент за излезен туризам во Шведска и нуди 

голем потенцијал за туристичките компании во топлите и сончеви земји кои 

се во развој. Повеќе од 73% од Швеѓаните се заинтересирани за сонце и плажа и 

21% се заинтересирани во комбинација сончање со активности. Шведските патници 

сеуште сакаат да се сончаат и пливаат за време на нивниот одмор, но тие сакаат да 

го комбинираат тоа со други активности како запознавање со локалните луѓе, 

пешачење, сафари, културни тури, медитација, или посета на еден од  поголеми 

градови во некоја земја. 

 Најважните трендови на шведскиот туристички пазар е дека се зголемува 

побарувачка за излезен туризам, барање автентични искуства, пократки патувања, 

зголемената побарувачка за  “all-inclusive” пакети, комбинирани  патувања, посета 

на градови како викенд дестинации, да има водич кој зборува шведски и зголемена 

употреба на интернет. Шведските туристи го планираат своето патување три до 

шест месеци однапред. 

Патувањето е голем дел од живот на Шведските патници. Тие сакаат да се соживеат со 

локалната култура, јазик и начин на живот. Одморот им дава чувство на авантура да ја 

задоволат нивната љубопитност. Тие се задоволни да се возат самостојно или да ги 

користат локалните транспортни услуги. Предизвикувачко за нив е да посетат земји пред 

тие да се откриени од премногу "туристи" - непознатото е дел од авантурата. 

 

7.3 Статистички податоци за шведски туристи во Македонија период 2013-2017 

година 

 

Табела 1: Посети на шведски туристи и ноќевања во Република Македонија за период 2013 - 2017 

година 

Од табелата е воочливо дека шведските туристи во Македонија се во пораст континуирано 

од 2013 до 2017 година, што посебно се интензивира во текот на летните месеци (јуни, 

јули и август), но трендот не се намалува значително и во текот на зимските месеци.  



 

Табела 2: Број на шведски туристи во Македонија по региони од 2013 година до 2017 година 

Во табелата број 2 може да се забележи дека бројот на шведски туристи по региони од 

2013 та година до 2017 година е во постојан пораст. Најмногу е посетен Југозападниот 

регион и Скопскиот, а најмалку е посетен Североисточниот регион.  

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Шведска . 

 

 

8. МЕДИУМСКА КАМПАЊА ВО РОМАНИЈА 2017 

WWW.LIBERTATEA.RO 

 10 articles with dedicated section (2 mil. Impressions) 

http://www.libertatea.ro/descopera-macedonia 

 10 facebook posts 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.libertatea.ro/


 10 newsletters 

5/6-2017 

                                         

 

 

 



 

Facebook Libertatea.ro 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Објави на www.libertatea.ro 



 

 



 

Newsletters 

 

 



 

 

8.2 Ефекти од медиумската кампања и анализа на романскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Романија 

 

Популација 

 2016 estimate/  19,710,000 

 

GDP (nominal) 2017 estimate 

• Total 

$186.7 billion (41st) 

• Per capita 

$9,474 (2016)  



Религија: 86.5 % Православни, Католици. 

58% од жителите се активни интернет корисници. 

 

 

Авионски конекции со Романија и Македонија нема воспоставено 

 

8.1 Профил на романски туристи 

Романците кои се на возраст од 35-44 години најмногу преферираат да практикуваат 

туризам во рамките на својата држава, додека младите од 15 – 24 години да патуваат 

надвор од државата. Оние кои се постари од 65 години воопшто не префериррат патување, 

додека комнинирано патуваат најмногу оние кои се на возраст од 15 до 34 години (≈23 %). 

Најсилна причина според истражувањето на Еуростат се финансиите, а веднаш зад тие 

причини се работните и школските обврски. Ова е најизразено кај популацијата која е на 

возраст од 15 до 44 години, практично и најактивната популација на ниво на Романија.  

Во однос на учеството на секоја дестинација во вкупниот број на патување на ниво на 

Европа, Романија се рангира меѓу последните. Ова е резултат на преференцата на 

романците да патуваат во рамките на својата држава, со минимален процент на патувања 

надвор од неа. Таа е во предност само пред Норвешка и Швајцарија.  

Во поглед на Романија, бројките се импозантни  74.9% од популацијата не патува, а 65% 

од нив не патуваат поради финансиски причини. Мотивацијата и покрај тоа што е на 

високо ниво, здравствените причини како второстепени и обврските не им дозволуваат да 

излезат од земјата.  

 

8.3 Статистички податоци за романски туристи во Македонија 

 

Табела 1: Посети на романски туристи и ноќевања во Република Македонија за период 2013 - 2017 

година 

 

Од табелата е воочливо дека романските туристи во Македонија се во пораст 

континуирано од 2013 до 2017 година, освен во 2015 година. 



 

Табела 2: Број на романски туристи во Македонија по региони од 2013 година до 2017 година 

Во табелата број 2 може да се забележи дека бројот на романските туристи по региони од 

2013 та година до 2017 година е во постојан пораст. Најмногу е посетен  Југозападниот 

регион и Скопскиот. 

 

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Романија. 

 

 

9. МЕДИУСМКА КАМПАЊА ВО ПОЛСКА 2017 

 Online медиум /www.tur-info.pl 

Banner- Special featured element W-2-L - in the left side of the column. 

Mailing to TO & travel agencies - 15,459 subscribers Mailing to tourists - 35,164 subscribers                     

Advertising insert ''B'' - 50,000 page views 

http://www.macedonia-timeless.com/


2 news on website tur-info.pl (news included in additional daily newsletter, and weekly 

newsletter) 

Facebook campaign 

+n ( 3 posts during 3 months) 

10.05 – 09.08.2017 

 

 WP.PL 

-Halfpage Macedonia Promotion Agency May 2017 CPM - turystyka.wp.pl (300x600px) 

1,006,494 impressions. 

-Halfpage Macedonia Promotion Agency June 2017 CPM - turystyka.wp.pl (300x600px) 

974,826 imressions. 

-Halfpage Macedonia Promotion Agency July 2017 CPM - turystyka.wp.pl (300x600px) 

519,480 impressions. 

 

Принт Медиуми:   

 

 KONTYNENTY 

 Two consecutive printed issues 

-issue 2/2017 full-page advertisement 

-issue 3/2017 full-page advertisement 

 

 PODROZE 

Three publications 

- 07.2017  1/1 SRP ( Full-page advertisement) 

- 08.2017  1/1 SRP ( Full-page advertisement) 



 

 

 

Podroze Magazine /Issue 07/2017 

 



  

- WP.PL 

Turystyka.wp.pl 

Банери 



 

 



 

 

- ТUR-INFO.PL 

Банери 

 



 

 

 

 

TUR-INFO.PL 

ОБЈАВИ 



 

 

 



 

 

TUR-INFO.PL 

FB POSTS 



 

 

 

9.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на полскиот туристички пазар 

Генерални податоци за Полска 

 

Полска е членка на Европската Унија  

 

GDP (nominal) 2016 estimate 

 •  Total      $508.857 billion 

 •  Per capita $13,390  

 

Полска е земја во Централна Европа и се граничи со Германија на запад, Чешка и Словачка 

на југ, Украина и Белорусија на исток и Балтичко Море, Калининградска област (руска 

енклава) и Литванија на север. 

 

Популација 38,483,957 жители 

   

- 99.8% од населението е писмено 

- 61.5% од населението живее во градовите 

   

 

- 14.8% од населението е до 14 години, 71.7% од населението е од 15-64 години старост, 

13.5% од населението е над 65 години старост 



 

- 25,666,238 интернет корисници (67.15% од популацијата)  

 

- Религија / Roman Catholic 87.5% од населението 

 

 

Летови (нема директни летови од Македонија до Полска) Ќе започнат од јуни 2018 

година преку полскиот оператор ЛОТ. 

Рего-Бис чартер Катовице-Охрид 

 

9 . 2Тр енд ови  и  што  и ск уст ва  б ар аат  пол ските тури ст и    

 

 

 Полските туристи претпочитаат културен и археолошки туризам, претпочитаат 

море, песок и сонце.  

 Во 2012 година, вкупно 330.000 полскиот туристи престојувале во Турција. Додека 

Шпанија е број еден дестинација за полските туристи проследено со Грција. Во 

2013 Турција за Полјаците е трета најбарана дестинација за патување. 

 Меѓу најпосетените земји се:  Германија, Велика Британија , Италија, Франција , 

Чешка и Шпанија. 

 Престој со семејствата и пријателите се задржи на ниво од околу 25% , додека 

учеството на деловните патувања 20 %.  

 Одмор, празници, тури низ европските земји се типични туристички цели и 

основни иницијативи за полскските туристички патувања  во странство.  

 Некои туристи  посетиле повеќе од една земја за време на нивните патувања. На 

пример, посетите во Германија се многу чести, но голем број од нив се поврзани со 

понатамошни патување во други земји од Западна Европа. Слично на тоа, полските 

државјани кои патуваат во Јужна и Југо - западна Европа обично одат преку Чешка 

и Словачка. 

 Сингл туристите одат на туристички патувања во просек 2-4 пати годишно, со 

користење на истите, докажани и веќе проверени туристички агенции. Исто така го 

користат интернетот да најдат добри понуди. И покрај порастот на популарноста на 

3XE туризам (Entertainment, Excitement, Education, забава, возбуда, едукација), 

повеќето сингл туристите се уште преферираат да се практикува туризам во смисла 

на 3xS патување (сонце, песок, море). 

 Парови без деца, исто така, одат на одмор во просек од 2-4 пати годишно. 

Мнозинството од испитаниците во оваа група претпочитаат пасивен туризам во 

странство. Најважните мотиви за туристичко патување во овој случај за одмор и 

избор на дестинација зависи од цената. 

 Семејствата со мали деца обично бараат туристички агенции со повеќе атрактивни 

понуди, додека семејствата со возрасни деца контактираат туристичка агенција, чии 

услуги ги користеле порано. Семејства со мали деца преферираат реактивен 

туризам главно во лето. Сепак, во однос на зимскиот одмор кој е на второ место во 

случајот на семејствата со мали деца, додека во семејства со возрасни деца 



одлучуваат да патуваат вон-сезона. Несомнено причината за овие разлики е 

учебната година, која за семејства со малолетни деца е од огромно значење при 

планирањето на одморот. Додека семејствата со мали деца имаат пасивен одмор, 

семејства со возрасни деца ги трошат своите патувања поактивно, на пример ги 

истражуваат природните убавини. 

 Пензионери од 60-75 години обично одат на одмор со партнер и докажана 

туристичка агенција. Тие претпочитаат лето и патување надвор од сезона. 

Постарите луѓе претпочитаат пасивен туризм, со задолжителен туристички водич 

во нивната група. 

 

Старосна граница за полските туристи кои патуваат во Македонија е околу  30-45 години. 

Патуваат организиранио. Независните патувачи практикуваат активности во природа и 

традиционални настани. Просечен број на ноќевања е 3,3. Најчесто патуваат во период 

јуни-септември и има континуирано зголемување на туристи. 

9.3 Статистички податоци за полските туристи во Македонија 

Табела 1: Посети на полски туристи и ноќевања во Република Македонија за период 2013 - 2017 

година 

Од табелата е воочливо дека полските туристи во Македонија се во пораст во 2017 година 

од дури 82%, што посебно се интензивира во текот на летните месеци (јуни, јули и 

август), но трендот не се намалува значително и во текот на зимските месеци.  

Табела 2: Број на полски туристи во Македонија по региони од 2013 година до 2017 година 



Во табелата број 2 може да се забележи дека бројот на полски туристи по региони од 2013 

та година до 2017 година е во постојан пораст. Најмногу е посетен Југозападниот регион и 

Скопскиот, а најмалку е посетен Источниот регион. Значителен е бројот на ноќевањата, 

кои се во пораст, во југозападниот регион.  

 

 
Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Полска. 

 

 

 

 

 

 

10. Медиумска кампања во Чешка 2017 година 

Принт Медиуми:                                                                                         

 6x 1/3 page - Metro                                                                                     

 1/1 page editorial          

                                                              

    Online медиуми:                                                                                            

 metro.cz (4x 300x600/200000 impr)                                                          

 seznam.cz (480x300/345787 impr)                                                          

 novinky.cz (300x600/348432 impr)                                                                     

 + PR article Section: Traveling   1week        

 

Онлајн објава metro.cz 

http://www.macedonia-timeless.com/


 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

10.1 Статистички податоци за чешките туристи во Македонија 



 

Табела 1: Посети на чешки туристи и ноќевања во Република Македонија за период 2013 - 2017 

година 

Од табелата е воочливо дека чешките туристи во Македонија се во пораст особено во 2017 

година, после двегодишно опаѓање. 

Табела 2: Број на чешки туристи во Македонија по региони од 2013 година до 2017 година 

Во табелата број 2 може да се забележи дека бројот на чешки туристи по региони од 2013 

та година до 2017 година е во постојан пораст. Најмногу е посетен Скопскиот и 

Југозападниот регион. 

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Чешка. 

11.Медиумска кампања Русија 2017/2018 

http://www.macedonia-timeless.com/


 Принт медиуми: 

 

Profi Travel   

 

     

Banner Location Period Views Click CTR 

Portal 

branding 

11 

countries 

05.03.-

11.03.2018 

92 

502 777 0,84% 

                                       

  

Portal placement at 

Profi.Travel 

    

 

 

 

  
  

  

 
 

  

 

 

  

Promo tool 

Date/ 

Period 

of the 

issue 

Screenshot Link to the site 

Banner Skyscrapper 

22.05.2

017 - 

28.05.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/H

yMG2 

This banner 

leads to the last 

year article : 

http://profi.trave

l/articles/23428/d

etails 

Individual e-newsletter 

22.06.2

017  (1 

issue) 

http://take.ms/z3

9J4 

  

Banner Skyscrapper 

26.06.2

017 - 

02.07.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/H

yMG2 

This banner 

leads to the last 

year article : 

http://profi.trave

l/articles/23428/d

etails 

http://take.ms/HyMG2
http://take.ms/HyMG2
http://take.ms/z39J4
http://take.ms/z39J4
http://take.ms/HyMG2
http://take.ms/HyMG2


Top - Article 

30.06.2

017 (1 

issue) 

http://take.ms/eV

Rjb 

http://profi.trave

l/articles/28902/d

etails  

Portal branding  

03.07.2

017 -  

09.07.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/tO

IIL 

This banner 

leads to the site: 

http://macedoni

a-

timeless.com/rus  

Banner Skyscrapper 

31.07.2

017 - 

06.08.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/of

9Ow  

This banner 

leads to the last 

year article : 

http://www.mac

edonia-

timeless.com/ 

Banner Skyscrapper 

21.08.2

017 - 

27.08.2

017 (1 

week) 

http://take.ms/of

9Ow  

This banner 

leads to the last 

year article : 

http://www.mac

edonia-

timeless.com/ 

Top - Article 

13.10.2

017  (1 

issue) 

http://take.ms/0F

Bvq 

http://profi.trave

l/articles/30862/d

etails  

Individual e-newsletter 

19.10.2

017  (1 

issue) 

http://take.ms/N

VwB0 

  

 

 

1. Banner Skyscraper  - 22.05.2017 - 28.05.2017 (1 week) 

 
 

2. Individual e-newsletter - 22.06.2017 (1 issue) 

http://take.ms/eVRjb
http://take.ms/eVRjb
http://profi.travel/articles/28902/details
http://profi.travel/articles/28902/details
http://profi.travel/articles/28902/details
http://take.ms/tOIIL
http://take.ms/tOIIL
http://macedonia-timeless.com/rus
http://macedonia-timeless.com/rus
http://macedonia-timeless.com/rus
http://macedonia-timeless.com/rus
http://macedonia-timeless.com/rus
http://take.ms/of9Ow
http://take.ms/of9Ow
http://take.ms/of9Ow
http://take.ms/of9Ow
http://take.ms/0FBvq
http://take.ms/0FBvq
http://profi.travel/articles/30862/details
http://profi.travel/articles/30862/details
http://profi.travel/articles/30862/details
http://take.ms/NVwB0
http://take.ms/NVwB0


 
 

3. Banner Skyscraper - 26.06.2017 - 02.07.2017 (1 week) 

 
 

4. Top – Article - 30.06.2017 (1 issue) 

 



 
 

 

5. Portal branding - 03.07.2017 - 09.07.2017 (1 week) 



 
 

6. Banner Skyscrapper - 31.07.2017 - 06.08.2017 (1 week) 

 
 

 

7. Banner Skyscrapper - 21.08.2017 - 27.08.2017 (1 week) 



 
 

8. Top – Article - 13.10.2017 (1 issue) 

 
 

 

 

9. Individual e-newsletter - 19.10.2017 (1 issue) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

10. Profi Travel Article in March 2018  



 
 

 

11. Profi Travel Quiz in April 2018  

 

 
 

 

 

 

11.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на словенечкиот туристички пазар 

Промотивната кампања на Република Македонија за прв пат се реализира во Русија. 

Ова е земја од втор круг според географска определеност, а фактот да се пласира во оваа 



земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да се одлучат за одмор во 

Македонија, пред се поради: 

- Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, 

карактеристична за сите регионални земји,  

- Тоа е туристички пазар на кој Македонија не е позната како дестинација и во однос 

на туристичкиот аспект сеуште не сме доволно привлечна дестинација за русите. 

Улогата на рекламата во оваа земја е да го привлече вниманието на тур-

операторите и потенцијалните туристи за тие потоа да го купат производот, 

односно да им се презентира туристичкиот производ со збогатена туристичка 

понуда. 

Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија.  

Целна група/ профил на потенцијалните туристи 

 

Земја 
Старосна 
граница Тип на турист 

Просечен 
број на 

ноќевања 

Период од 
годината во кој 
патуваат 

Русија 44-55 

организирани 
Балкански тури и 
културни посети 2,6 мај-септември 

 

 Возраст 44-55+ години 

 Мажи и жени кои се подготвени за нови откритија (екскурзии за повозрасни групи) 

 Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат помладите 

турсти за посета на Македонија 

 Со средни примања 

 Животен стил: отворени за предизвици, љубители на природата, храна и вино, 

култура и религија 

 Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

11.2 Статистички податоци за словенечки туристи во Македонија 

Старосна граница на руските туристи кои патуваат во Македонија е околу 50 години. 

Патуваат организирано, а го посетуваат Охрид и Скопје. Тие што најчесто патуваат  

практикуваат посета на традиционални настани, цркви и манастири, гастрономија. 

Просечен број на ноќевање е 2,6 дена.  

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Русија кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања.  

Руска 
Федерација 

2013 2014 % 2014 2015 % 2015 2016 
% 

2016 2017 
% 



Туристи 4538 4666 3% 4666 4325 -7% 4325 4213 -3% 4213 6555 56% 

Ноќевања 14221 13451 -5% 13451  12 496 -7%  12 496 11147 -11% 11147 18478 66% 

Табела бр. 2. Движење на руските туристи во период од 5 години 

Од табелата бр. 2 може да се забележи дека во последниот петгодишен период бројот на 

туристи се менува, во 2016 и 2017 е забележан пораст од 56%, што е проследено и со 

пораст во бројот на ноќевања. 

Руска Федерација Број на туристи и ноќевања по земји на припадност, по региони, по години 

година: 2013 2014 2015 2016 

  туристи ноќевања туристи ноќевања туристи ноќевања туристи ноќевања 

Вардарски регион 174 394 133 216 183 310 167 452 

Источен регион 61 167 101 357 51 120 73 183 

Југозападен регион 1466 5888 1292 5205 1087 3943 1057 3445 

Југоисточен регион 153 293 339 992 197 523 226 874 

Пелагониски регион 637 2869 605 1976 316 1186 290 772 

Полошки регион 89 148 81 226 107 423 52 119 

Североисточен 
регион 20 25 81 105 25 36 40 72 

Скопски регион 1938 4437 2034 4374 2359 5955 2308 5230 

 

Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  

 

Во табелата број 3 се прикажани руските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападниот, додека внимание привлекува и Пелагонискиот и Југоисточниот регион 

на Македонија. Овие податоци се во корелација со авионската поврзаност, бројот на 

хотелско свестување и воопшто значењето на двата региони во туристичкиот сектор на 

Македонија.  

 

Графикон 1: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Русија. 

 

Доколку ја погледнеме статистиката од пребарувања на www.macedonia-

timeless.com за пребарувачи од Русија, најмногу се пребарувало во месеците Јули и август. 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/


 

12 Медиумска кампања Англија 2017/2018 

 Принт медиуми: 

 Aspire                                                             

Travel Weekly                                             

 

 
 

 

Online and Print: 

 



 



 





 

Events: 



Destination Showcase - June 

 



 

Destination Showcase November: 

 



 

 

12.1 Ефекти од медиумската кампања и анализа на англискиот туристички пазар 

Промотивната кампања на Македонија се реализира повремено во различни медиуми 

во Англија. Ова е земја од вториот круг според географска определеност, а фактот да се 

пласира во оваа земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да се 

одлучат за одмор во Македонија, пред се поради: 

- Директната авионска нискобуџетна линија,  

- Големина на пазар,  

- Тоа е туристички пазар на кој Македонија е позната како дестинација, но во однос 

на туристичкиот аспект сеуште не сме доволно привечна дестинација за 

англичаните. Улогата на рекламата во оваа земја е да го привлече вниманието на 

купувачите за тие потоа да го купат производот, односно да им се презентира 

туристичкиот производ со збогатена туристичка понуда. 

Конкретно, суптилната медиумска експонираност е со цел да се информира публиката за 

конкретниот производ – туризмот во Македонија, а посебно тур-операторите.  

 

 

 

 

 

Целна група/ профил на потенцијалните туристи 

 



Англија 40-55 

независни патници кои 

бараат традиционални 

манифестации, 

рекреација и активности 

во природа 2,3 

континуиран 

број цела 

година/ без 

осцилации 

London 

Luton/Wizz 

Airдиректна 

линија  

 

 

 Возраст 40-55+ години 

 Мажи и жени кои се подготвени за нови откритија , млади кои сакаат да искусат 

нешто поразлично 

 Да се анимира интернет публиката и на тој начин да се заинтригираат помладите 

турсти за посета на Македонија 

 Со средни примања 

 Животен стил: урбан и слободен, друштвен живот на високо ниво, отворени за 

предизвици, љубители на природата, храна и вино 

 Хоби: музика, спорт, Leisure   

 Желба за поинаков одмор и откривање на регионот 

 

12.2 Статистички податоци за словенечки туристи во Македонија 

Старосна граница на англиските туристи кои патуваат во Македонија е околу  40-50 

години. Патуваат самостојно, а го посетуваат Охрид и Скопје. Тие што најчесто патуваат  

индивидуално практикуваат активности во природа,  посета на традиционални настани, 

гастрономија и бизнис. Просечен број на ноќевање е 2. Патуваат континуирано преку цела 

година но, забележано е зголемување на туристи во Април и Мај. 

 Велика Британија 2013 2014 % 2014 2015 % 2015 2016 % 2016 2017 %
Туристи 6935 7317 6% 7317 8465 16% 8465 8856 5% 8856 23544 166%
Ноќевања 16891 15920 -6% 15920  19 096 20%  19 096 20456 7% 20456 73064 257%  
Табела 1.Посета и ноќевања на англиски турисити во Р.Македонија 

Во табела број 1 се прикажани бројот на туристи од Англија кои ја посетиле Македонија и 

бројот на остварени ноќевања. Од истата може да се забележи дека во последниот 

петгодишен период бројот на туристи е во пораст, во период од 2016 до 2017, има 

значителен пораст од 166%, што е проследен со пораст во бројот на ноќевања од 257%.  

Велика Британија
година:

туристи ноќевања туристи ноќевања туристи ноќевања туристи ноќевања

Вардарски регион 160 225 284 441 270 661 256 479

Источен регион 141 435 218 818 115 294 245 841

Југозападен регион 1099 2924 905 2171 1144 3367 1345 3633

Југоисточен регион 246 833 221 484 452 1022 570 1355

Пелагониски регион 368 771 482 859 530 1190 519 1234

Полошки регион 226 677 314 657 388 975 382 987

Североисточен регион 29 37 39 72 43 90 59 99

Скопски регион 4666 10989 4854 10418 5523 11497 5480 11828

Број на туристи и ноќевања по земји на припадност, по региони, по години

2013 2014 2015 2016

 
Табела 2. Број на туристи и ноќевања по земјa на припадност, по региони, по години 2013-2017  



 

Во табелата број 2 се прикажани англиските туристи по регионите во Република 

Македонија од 2013 до 2017. Најголема посетеност и остварени ноќевања по региони има 

во Југозападен, втор по посетеност е Југоисточен, додека внимание привлекува и 

Пелагонискиот регион на Македонија. Овие податоци се во корелација со авионската 

поврзаност, бројот на хотелско свестување и воопшто значењето на двата региони во 

туристичкиот сектор на Македонија.  

 

Графикон 3: Статистика за посета на веб страната www.macedonia-timeless.com од Англија. 

Доколку ја погледнеме статистиката од пребарувања на www.macedonia-

timeless.com за пребарувачи од Англијаа најмногу се пребарувало во месеците март и 

април, а се забележува интерес и во текот на целото лето.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/
http://www.macedonia-timeless.com/


Топ 10 странски туристички пазари 

 

# Пазар Посети # Пазар Ноќевања

1 Турција 129708 1 Турција 185628

2 Србија 53121 2 Холандија 141675

3 Бугарија 45958 3 Србија 100692

4 Грција 44931 4 Бугарија 79370

5 Холандија 26889 5 Грција 74272

6 Германија 23544 6 Полска 73064

7 Полска 22281 7 Германија 46899

8 Албанија 21194 8 Албанија 44928

9 Косово 17494 9 Косово 36857

10 Други азиски земји17183 10 САД 33968

ТУРИСТИ И НОЌЕВАЊА СТРАНСКИ ПАЗАРИ 2017 

ТОП 10 

 
Табела 1. Топ 10 странски туристички пазари за 2017 година 

 

Од табела 1 може да се забележи кои земји спаѓаат во Топ во топ 10 пазари за 2017 година 

по остварени посети и ноќевања. 

 

 


