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Clip mAd е составена од дваесетина влијателни и релевантни медиуми, како и од 
неколку помошни алатки (www.clip.mk). 

  Clip mAd е платформа што ги поврзува ПР и огласувањето со цел да се воспостават 
добри односи помеѓу медиумите и огласувачите, како и да се подобри квалитетот на 
дистрибуција на пораки до крајниот потрошувач. 

  Таа е наменета за маркетинг и ПР-агенциите, како и за големите огласувачи.

Напредно таргетирање според:
  Локација (континент, земја, IP-адреса)
  Време (таргетирање по часови и временска зона)
  Уред (десктоп, мобилен, таблет)
  Оперативен систем (Windows, Linux, Android, iOS)
  Пребарувач (Chrome, Firefox, Safari, Explorer)

mAd придобивки:

  Поевтино и поквалитетно огласување
  Подобри резултати во продажбата и промоцијата
  Добри односи помеѓу медиумите и клиентите
  Навремени и прецизни извештаи

  100 

МИЛИОНИ
ИМПРЕСИИ МЕСЕЧНО

ПОВЕЌЕ ОД

1%
CTR

http://(www.clip.mk).  
http://(www.clip.mk).  
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* Просечни месечни податоци

UNIQUE  КОРИСНИЦИ

1.434.269ПОСЕТИ
15.105.407

СТРАНИЦИ
43.184.134

МЕСЕЧНО

562.256 

ЧАСОВИ ПОМИНАТИ НА 
mAd МЕДИУМИ МЕСЕЧНО

1.427.198
FACEBOOK/ФАНОВИ 

од вкупно 2.622.806 корисници

94% 
ПОКРИЕНОСТ

ОД СИТЕ ИНТЕРНЕТ-КОРИСНИЦИ 
ВО МАКЕДОНИЈА
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•  Независна новинска агенција со тим од над 30 новинари и соработници
•  Лидер во ексклузивност и точност на информацијата
•  Агенција со највисок рејтинг и кредибилитет во Македонија
•  Агенција со најмногу изворни и преземени вести makfax.mk

a1on.mk

•  Најголем и ексклузивен видеопортал во Македонија
•  Фотографии и видеа што се преземаат од сите портали и ТВ-станици
•  YouTube-канал со над 14.000 регистрирани корисници
•  23.500.000 прегледи на видеа од YouTube-каналот на А1он

•  Агрегатор со најмногу линкувани вести од македонски извори
•  Најголема база на медиуми (портали, телевизии, радија, весници)
•  Единствен агрегатор на видеосодржини во Македонија
• Најголема интеракција на социјалните мрежи (Facebook и Twitter) grid.mk

•  Најпопуларните и најсподелуваните домашни вести и вести од светот на само еден клик
• Внимателно одбрани, објективни и прецизни информации
• Поинакво искуство за читателот со повеќе од 200 авторски текстa дневно
• Најголемата редакција во Македонија составена од 50+ ентузијастиinfo.mk

•  Прв интернет-таблоид
•  Ексклузивни вести од македонската естрада
•  Скандалозни и сензационални вести
•  Забавни вести од регионот и светотreporter.mk
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mexpress.mk

•  Избор на популарни забавни вести од други портали 
•  Интересни категории 
•  Вистинско место за оние што не гледаат дневник на ТВ 
•  Уникатен веб-дизајн

dodajgas.mk

•  Aвтомагазин што ги покрива сите автомото-брендови 
•  Вести и технолошки новитети во автоиндустријата 
•  Текстови за спортската страна на автомобилизмот 
•  Совети и истражувања во врска со автомобилите и сообраќајот

makedonika.mk

•  Прва и единствена бесплатна e-библиотека во Македонија
•  Над 1.000 бесплатни е-книги
•  Бесплатни лектири за основно и средно образование
•  Адаптирана андроид-aпликација за читање

usb.mk

•  Вести од областа на популарната технологија
•  Текстови напишани од вљубеници во технолошката револуција
•  Топ-вести од највлијателните светски медиуми од оваа област
•  Најчитана рубрика – Футурама

Science  Technology  futurism

topsport.mk

•  Другата страна на спортот
•  Facebook-страница со над 80.000 лојални фанови
•  Новинари со огромно искуство
•  Најинтересни и најгледани видеа
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•  Новинарски бренд со најдолга, 75-годишна традиција во Македонија
•  Бренд со кој македонските граѓани ги осознаваат своите корени, јазик, култура и     
 обележјата на македонската нација
•  Анализите и истражувачкото новинарство го отсликуваат нашето мото: 
 Нова Македонија – прочитај повеќеnovamakedonija.com.mk

•  Најстар и најкредибилен информативен портал во Македонија
•  Архива со над 5.000.000 текстови, фотографии, интервјуа, анализи 
•  Промовира образовано и информирано граѓанско општество преку создавање      
 висококвалитетни содржиниvecer.mk

•  Aгрегатор на најнови вести од 150 македонски веб-страници 
•  Пренесува и објавува наслови, видеа, линкови до вестите на страниците без да влијае   
 на уредувачката содржина
•  Пренесува и интеркации од социјалните мрежи (Facebook и Тwitter)vesti.mk

•  Содржи анализи од домашни и странски извори на сите најзначајни настани 
•  Вести и информации кои се точни, балансирани, објективни, транспарентни и      
 во согласност со уредничкиот интегритет
•  Продлабочени и некомерцијални содржини за разновидна публикаvesnik.com

•  Прв магазин за бизнис и политика во Македонија
•  Релевантен извор на бизнис-вести, економски и компаниски анализи
•  Рангирање на најголемите и најуспешните компании...
•  Специјални прилози и секторски анализи за сите гранки од стопанствотоkapital.mk
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kariera.mk

•  Најголема онлајн-мрежа за вработување 
•  Огласи за работа, пракси, стипендии и обуки 
•  Над 2.500 компании и 72.000 корисници со нивни работни биографии 
•  Вести и најнови информации поврзани со развојот на кариерата

skopskoeho.mk

•  Портал посветен на животот на Скопје и скопјани
•  Како и бесплатниот неделник, обработува запоставени градски теми
•  Отстапува голем простор за реакциите, предлозите и очекувањата на     
 жителите на градот

24info.mk

•  Информативен портал, секогаш во тек со настаните во земјата и светот
•  Вести пренесени на оригинален и забавен начин
•  Текстови, анализи и репортажи од искусни новинари
•  Следени од 70.000 читатели дневно

majkatiitatkoti.com

•  Портал што го читаат и оние што се прават дека не го читаат
•  Политиката е за луѓе што не се разбираат како луѓе
•  Веб-страница „Џамбазов” во веб-страницата кај Кројачот од Панама
•  Како од чисто зезање да се стане инфлуенсерка на Инстаграм?

МАЈКА ТИ И ТАТКО ТИ
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Google Ads Clip mAd

1 Цена од клик - CPC (€) 0.04 - 0.14 0.08 - 0.13

2 Цена за 1.000 импресии - СPM (€) 0.30 - 2.00 0.40 - 0.95

3 CTR (кликови на 1.000 импресии) < 0.1% > 0.3%

4 Sticky-банери -  a

5 Банери на препорачани позиции  - a

6 Објавување ПР-текстови  - a

7 Прикажување реклами поголеми од 150 кб  - a

8 Custom-анимирани банери  - a

9 Телефонски број во реклама  - a

10 Мото „Број 1 во МК” или „Најдобар во MK”  - a

11 Дозволен custom URL  - a

12 Почеток на кампања во рок од 2 часа  - a

13 Не е потребен експерт за управување со кампања  - a

14 Објавување само на релевантни медиуми  - a

15 Нема наддавање за секоја објава  - a

1 Значително помал трошок за огласувачите

2 Подобри алатки за прецизно таргетирање на кампањите

3 Динамично приспособување на кампања

4
Промени на содржината, форматот и позицијата, кои стапуваат 
во сила во истиот момент кога се направени

5 Навремени и прецизни податоци за испорачаните резултати

6 Подобар пристап до помладите целни групи

7
Публиката која е присутна на дигиталните медиуми во просек 
има повисок степен на едукација и е платежно поспосoбна

123456
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Facebook Clip mAd

1 Цена од клик - CPC (€) 0.03 - 0.08 0.08 - 0.13

2 Цена за 1.000 импресии - СPM (€) 0.20 - 1.25 0.40 - 0.95

3 Sticky-банери  - a

4 Нема лажни профили  - a

5 Нема ограничувања на форматот  - a

6 Нема ограничување на количеството текст во реклама  - a

7 Нема ограничување на креативата  - a

8 Нема глобална конкуренција  - a

9 Нема ограничување на позициите - a

10 Вие одлучувате кој ќе ја види вашата реклама  - a

11 Нема ограничување на количеството текст во реклама  - a

12 Банери на препорачани позиции  - a

13 Објавување на релеватни МК-медиуми  - a

14 Објавување ПР-текстови  - a

15 Не е потребен експерт за управување со кампања  - a

16 Нема наддавање за секоја објава  - a

          Градење односи со медиуми

          Креирање и дистрибуција на ПР артикли

          Новинарско покривање настани

          Пристап до аналитика на MK вeб-страници

          Прес-клипинг од над 250 медиуми

          Попусти на количина

          Одложено плаќање

ДРУГИ           ПРИДОБИВКИ:
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•
 Статистики на сите 

релевантни медиуми во 
Македонија

• 
Дневни и месечни анализи 
според повеќе параметри

• 
Facebook и Twitter-анализи

• 
Алгоритам за откривање 

украдени вести

• 
Платформа за дистрибуција 

на реклами со напредно 
таргетирање

• 
Следење рекламни кампањи 

во реално време
• 

Експертски извештаи за 
реализираните кампањи

• 
Следење ефективност преку 

импресии и кликови

• 
Платформа за пресклипинг

• 
Следење на повеќе од 250 
медиуми во Македонија

• 
Повеќе видови експертски 

извештаи 
•

 Автоматско праќање 
е-извештаи до клиентите

statistika.mk adserver.mk mediaclip.mk

http://statistika.mk
http://adserver.mk
http://mediaclip.mk
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clip.mk/mad

11 Oktomvri 33 a, 
Skopje, Macedonia

+389 71 230 482
+389 78 478 992 

marketing@clip.mk

http://clip.mk/mad
mailto:marketing%40clip.mk?subject=

