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Условите на пазарот денес диктираат 
поинаков пристап кон вашите потрошувачи. 
Рекламирањето на вашите производи е 
апсолутно неопходно.

Рекламата е повеќе од пропагандна порака 
- рекламата е информација, придобивка и 
клуч за успехот на вашиот бизнис! Притоа, во 
мноштвото медиуми и комерцијални пораки 
особено е важно вашата порака да стигне до 
вистинската публика, до соодветниот профил 
на луѓе на кои им се обраќате.

Одберете ги рекламните канали на T-Mobile 
и T-Home и бидете во контакт со вашите  
потрошувачи, секогаш и во секое време.

 Вашата реклама насекаде,
 со рекламните канали на 
 Т-Мobile и T-Home 

advertising@telekom.mk
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вашата порака 

секогаш ќе биде 

забележана.

Со Инстант 

Инфо
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 Инстант Инфо на T-Mobile 
Со услугата Инстант инфо, вашата порака стига директно до вашата 
целна група. Дефинирајте ја вашата публика и допрете директно до неа! 
Со помош на нашата база на регистрирани Инстант инфо корисници, 
вашата реклама стига само до оние лица кои покажале интерес за 
вашата реклама.

Таргетирајте ги вашите потрошувачи според нивните интереси: мода, 
забава, живот, туризам, здравје, спорт, автомобили, култура, храна, 
компјутери, убавина и курсеви. Независно дали вашиот одбран канал 
е SMS, MMS или e-порака, со Инстант инфо вашата порака секогаш ќе 
биде забележана.

ММС
Цената за секоја пратена MMS порака 
изнесува 17,7 денари, со вклучен ДДВ. 

СМС
Цената за секоја пратена SMS порака изнесува 5,9 
денари, со можност за соодветен попуст во зависност 
од обемот на пратените SMS пораки. Попустите се 
пресметуваат според следнава табела:

*Цените се со вклучен ДДВ *Цените се со вклучен ДДВ

E-mail
Цената за секоја пратена e-порака изнесува 5,9 денари, 
со можност за соодветен попуст во зависност од обемот 
на пратените e-пораки. Попустите се пресметуваат 
според следнава табела:

Број на испратени 
E-mail пораки 

Цена 

0 - 5 000 5,9 ден.

5 001 - 10 000 5,31 ден.

> 10 001 4,72 ден.

Број на испратени 
СМС пораки 

Цена 

0 - 5 000 5,9 ден.

5 001 - 10 000 5,31 ден.

> 10 001 4,72 ден.

advertising@telekom.mk
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 Интернет маркетинг 
 на IDIVIDI 

Искористете го буџетот паметно. Интернетот 
ужива огромна популарност кај огласувачите 
поради големиот број предности над другите 
медиуми, меѓу кои се и цената, резултатите 
и временските побарувања за изработка на 
рекламата.

Интернет маркетинг кампањите се 
изработуваат за само еден ден, а резултатите 
од ваквото рекламирање се инстантни и 
можете да ги следите од минута во минута. 
Плус, можете да ја менувате и приспособите 
кампањата кога сакате, без речиси никакви 
дополнителни трошоци.

Рекламата допира до сите интернет корисници, 
без оглед каде се наоѓаат, 24 часа во денот, 
а уште ако е и интерактивна, ќе го привлече 
вниманието на вашите потрошувачи на начин 
на кој не може ниедна друга маркетинг 
кампања.

Нашиот предлог за веб-локација е  www.idividi.com.mk 
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▪  Лебдечки (floater) банер
Floater банер мора да содржи јасно и постојано видливо 
копче за негово затворање. Прикажување е ограничено 
на 10 секунди, доколку претходно посетителот самиот 
нe го исклучи.

▪  Takeover банер
Takeover банерот го покрива речиси целиот екран и се 
прикажува пред да се вчита страницата.

▪  Брендирање
Брендирањето претставува дизајнирана позадина на 
целата веб страница.

▪  Комерцијален (PR) текст 
Комерцијален текст се објавува на насловната страница 
и во текстот стои наднаслов „Комерцијален текст”.

▪  Roll Down и Roll Side банер
Банерот ја зголемува својата површина исклучиво на 
акција на посетителот (mouse over или mouse click), а се 
затвора на mouse out. Вкупната површина на отворениот 
банер не смее да надмине 250% од првичната 
површина и не смее да покрива други банер позиции.

Како да се рекламирате 
на IDIVIDI?

Зошто IDIVIDI?
▪  IDIVIDI е еден од најпосетените портали на македонскиот веб простор

▪  Содржините на IDIVIDI привлекуваат до 1 500 000 посети/месец

▪  Секој ден, IDIVIDI е побогат за повеќе од 150 нови содржини

▪  7 000 000 прегледи месечно

▪  1 500 000 посети месечно

▪  300 000 уникатни посетители месечно

▪  Pre-roll банери на web.maxtv.mk
Банерите се емитуваат пред започнувањето на ТВ 
каналот. Нивното траење е ограничено на 7 секунди и 
можат да бидат слики или видео клип.

▪  Видео банер
Видео банер вклучува видео player со задолжителни 
команди за стоп/play и за нагодување на звукот. Видео 
клипот може да стартува сам, но звукот исклучиво по 
барање на посетителот (со клик на копчето unmute). 
Банер со капацитет поголем од 500KB се смета за 
видео банер.
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▪   Минималниот износ за закупувањата по приказ е     
6 000 денари. 

▪   Сите банери, освен комерцијален текст и 
брендирање, ќе бидат прикажувани на сите IDIVIDI 
страници (насловната, категориите, вестите итн.). 
Таргетирањето е можно според содржините на 
IDIVIDI со помош на ограничувања за приказ на 
банерите по категории. Овој начин на таргетирање 
не се наплатува дополнително. Секое ограничување 
банерот да се појавува само на насловната 
страница, ќе се наплатува дополнителни 30% од 
цената.

▪   Попустот за Pre-roll банерите и за банерите на 
мобилната верзија на IDIVIDI важи за 2013 год., а 
по завршувањето на тој период банерите ќе бидат 
наплатувани по регуларни цени.

▪   Секој банер поголем од 400 KB, ќе се наплатува 
дополнителни 30% од цената.

▪   Roll Down and Roll Side банерите чинат 
дополнителни 50% од цената.

Ценовник и спецификации за 
рекламирање преку ИДИВИДИ 
(WEB & WAP)

*Цените се со вклучен ДДВ

advertising@telekom.mk

Банер позиција Димензии
(пиксели) CPM

1 (голем банер) 728x90 236 ден.

6 (страничен банер) 300x250 236 ден.

2 541x67 201 ден.

3 541x67 189 ден.

4 541x67 177 ден.

5 125x170 118 ден.

Floater 300x300 1 062 ден.

Takeover / 2 950 ден.

Цени/дневно

Комерцијален (PR) текст / 12 980 ден.

Цени/неделно

Брендирање на насловна страна / 70 800 ден.

Брендирање на категорија / 35 400 ден.

Банер позиција CPM CPM
со 50% попуст

Pre-roll банери на web.maxtv.mk 2 360 ден. 1 180 ден.
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Web’n’walk и мобилниот портал на IDIVIDI се 
одлична платформа за обраќање кон сите 
корисници кои се постојано во движење.

Новиот T-Mobile Web’n’walk портал нуди 
корисни информации, многу забава и 
директен пристап до најпосетуваните веб 
страници, директно на мобилните екрани. 
На овој портал има и простор за компании 
да ги рекламираат своите производи и 
услуги, кои секој месец допираат до 100 000 
уникатни посетители.

70 000 
уникатни 

прегледи 

на вашата 

реклама
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Ценовник и спецификации за рекламирање 
преку Web’n’walk и мобилниот портал на IDIVIDI

Ценовник и 
спецификации 
за рекламирање 
преку Web’n’walk и 
мобилниот портал 
на IDIVIDI

CPM Попуст
CPM со 
вклучен 
попуст

Банери на мобилна 
верзија на ИДИВИДИ 
и мобилни аплика-
ции за Android и iOS

118 ден.  50% 59 ден.

W’n’W portal  /  / 59 ден.
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 Твој Клуб магазин 
Магазинот Твој Клуб допира до сите постпејд и бизнис корисници на 
T-Mobile. Твој Клуб магазинот содржи огромен избор информации и 
статии од сферите на технологијата, понудите за мобилните телефони 
и услуги, музиката, културата, спортот, модата и уште многу други теми. 
Излегува секој втор месец.

Во списанието можат да се вметнат летоци или да се стави комерцијална 
презентација на вашите производи со слика или текст. Со тираж од дури 
120 000 примероци, вашата порака продира директно до читателите.

Рекламирање во 
списанието Твој Клуб

*Цените се со вклучен ДДВ

advertising@telekom.mk

Ценовник за рекламирање во 
Твој Клуб магазинот

Цена 

Внатрешна страница A5 формат 4/4  29 028 ден.

Внатрешна страница A4 формат  4/4  58 056 ден.

Внатрешна корица A4 формат  4/4  72 570 ден.

Лого на рецензија на продукти 10 886 ден.

Инсертирање A4/A5 леток 58 056 ден.

Најдоброто 

место за 
вашата 
бизнис 
реклама
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 Рекламни дисплеи во 
 салоните на Телеком 
Вие подготвувате видео, а ние ви ја нудиме совршената платформа! 
Во повеќето салони на Телеком има 44 дисплеи на кои можете да ги 
рекламирате вашите производи. Едно  рекламно видео трае околу 30 
секунди, а максималната должина е 45 секунди.

Во еден работен ден видеото се повторува на секои 7,5 минути, или 
севкупно 1 час рекламирање дневно. Големата посетеност на салоните 
гарантира дека никој нема да ја пропушти вашата реклама.

Рекламирање преку рекламните 
дисплеи во Телеком салоните Совршена 

платформа за 

вашата видео 

реклама!

*Цените се co вклучен ДДВ

Ценовник за рекламните дисплеи во 
продажни салони на Телеком

Цена 

Цена за неделно емитување 108 855 ден.

Цена за месечно емитување 435 420 ден.
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 Детски канал Orlando Kids 
 на МaxTV 

Ако вашиот производ или услуга е наменет за помлада публика, на 
располагање ви стои детскиот канал Orlando Kids, синхронизиран на 
македонски јазик, кој се емитува во над 200 000 домаќинства преку 
повеќето кабелски оператори, вклучувајќи ја и MaxTV. 

Со 20 емитувања дневно, Orlando Kids е идеалното место за вашата 
порака до најмладите. Рекламното видео може да биде со максимално 
времетраење од 30 секунди.

advertising@telekom.mk

Ценовник за месечно рекламирање преку
ТВ каналот Orlando Kids 

Цена 

10 емитувања дневно 36 285 ден.

20 емитувања дневно 58 056 ден.

*Цените се со вклучен ДДВ

Рекламирање преку детскиот 
канал Orlando Kids




