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ВОВЕД

Овој водич или пакет алатки 
за почетници се заснова на 
методологијата на „Дизајн насочен кон 

човекот“ - пристап кој најмногу  се фокусира 
на запознавање на целната група (и) и 
пронаоѓање на најдобрата содржина за нив и 
за вашиот бренд.
Ова е апсолутно задолжително во денешниот 
дигитален свет. Како клиенти, ние сме 
изложени на над 10.000 пораки од брендови 
на ден. Значи, за да се истакнете во таа маса 
на пораки и да го привлечете вниманието на 
вашата целна група, треба да го создадете 
и да работите со целосниот пакет на 
содржински маркетинг. Доколку недостасува 
само еден дел, тоа може значително да 
влијае на сите други делови.

Добредојдовте на мрежниот пакет 
алатки што ќе ви помогне при 
успешна промоција и раскажување 
приказни на вашиот стартап!



Овој пакет алатки ве води да креирате 
комплетен пакет за содржински маркетинг во 
8 чекори. 
За секој од 8-те чекори што ќе ги најдете имате:
-ОБЈАСНУВАЊЕ
-ПРИМЕР
-ОБРАБОТКА ЗА ВЕЖБА за пополнување.
Покрај тоа, ние се погриживме содржината и 
советите што ги добивате да бидат соодветни 
за вашиот екосистем. Врз основа на 

истражувањето што го спроведовме претходно, 
дојдовме до резултати кои покажаа дека 
брендирањето, промоцијата и маркетингот се 
клучните фактори на успех за стартапите во 
Северна Македонија. Затоа, многу содржини 
во овој пакет алатки ве водат низ практични 
чекори што може да ги преземете и да ги 
примените веднаш на самиот старт.

Со среќа во креирањето!



ЧЕКОР 1 
(ПАМЕТНИ) 

Цели



ОБЈАСНУВАЊЕ ПАМЕТНИ Цели

Содржинскиот маркетинг не треба 
да се прави само со цел да се биде 
присутен онлајн или на социјалните 
медиуми.

Содржинскиот маркетинг секогаш 
треба да ви помогне да постигнете цел 
што сте си ја поставиле како бизнис/
бренд.

Што е добра цел? 
- Колку производи сакате да продадете?
- Колку следбеници сакате да имате на 
социјалните медиуми?
- Колку клиенти сакате да привлечете? 
Забелешка: Во содржинскиот маркетинг 
секогаш може да работите за да 
постигнете1-3 цели.



ПРИМЕР ПАМЕТНА Цел

Ние сме…  

Ние сме стартап со седиште во 
Северна Македонија што изработи 
апликација за продажба и купување 
органска храна во земјата.

Нашата цел:

Од 1-ви август до 31-ви декември 2021 
година, да имаме 2000 нарачки на храна 
преку апликацијата и 50 продавачи 
регистрирани на апликацијата за да ја 
продаваат својата храна.



ВЕЖБА ПАМЕТНА Цел

Задача: Дефинирајте од 1 до 3 
ПАМЕТНА/И ЦЕЛ(И)



ЧЕКОР 2 
Целни личности



ОБЈАСНУВАЊЕ Профил на целна личност

Кога ќе ги дефинирате вашите цели, треба 
да дознаете со кого треба да зборувате за 
да ја/ги достигнете вашите цел (и). 
Потребно е да креирате профил (и) на 
вашиот „идеален клиент (и). Во полето 
на маркетингот тие се наречени Целни 
личности.

Забелешка: За секоја цел треба да имате 
по 2-3 лица. Една целна личност може 
да важи за повеќе од една цел.



ОБЈАСНУВАЊЕ Профил на целна личност

ЗАДАЧА:
Запознајте го вашиот потрошувач до 
ниво на најдобар пријател со креирање 
на Профил на Целна Личност. 

Дознајте: 
Општи карактеристики: Возраст, Пол, 
демографија и др.
Детални карактеристики: однесување, 
хобија, социјални медиуми и 
преференции на формат

Дополнителен 
совет: Побарајте на 
Google профил на 
целна личност за 
вашата индустрија. 
Има многу добри 
примери на 
Интернет!

Пример на профил на 
целна личност



ПРИМЕР Профил на целна личност

На следната страница создаваме профили за 2 Целни 
лица (засновани врз нашата Паметна цел)

КУПУВАЧОТ: Ана, студентка, 
која сака да нарача храна од 
апликацијата

ПРОДАВАЧОТ: Кристијан, сопственик 
на продавница и кој сака да ја продава 
неговата храна / јадења преку нашата 
апликација.



Прашања Личност 1 – купувачот/та Личност 2 – продавачот/та

Кој е личноста: име, 
пол, возраст, 
професија, земја / град

Ана, 23, студентка на уметност, живее 
во Скопје, вегетаријанка 2 години, 
живее со своето момче, без деца.

Кристијан (40), сопственик на 
продавница за здрава храна во Скопје, 
4 вработени, продава само локална 
храна.

Кои придобивки ги 
има личноста од 
производите? 

- Без проблем наоѓа квалитетна храна
- Голем избор од различни продавачи
- Брза достава
- Го поддржува нејзиниот стил на 
живот

- Можност да започне/да си ја зголеми 
онлајн продажбата
- Промоција на неговата продавница
- Помалку административна работа
- Поддршка да ја преживее пандемијата

Како личноста се 
чувствува кога и 
требаат вашите 
производи?

- Љубопитна е
- Возбудена е
- Претпазлива е / не е сигурна дали 
може да ви верува

- Под притисок, треба да се зголеми 
продажбата (за време на пандемија)
- Загрижен / очаен
- Се надева 
- Претпазлив како функционира за 
продавачите

Што чувствува 
личноста кога ќе ги 
најде вашите 
производи?

- Среќена е
- Возбудена е 
- Го потврдува нејзиниот стил на 
живот

- Сеуште претпазлив
- Но, му олесна
- Мотивиран да открие нови начини

Каде можам да ги 
најдам личностите: 
онлајн/ во реалниот 
живот?

- Инстаграм
- ТикТок
- Пребарување на Гугл

- Фејсбук
- Линкедин
- Гугл

ПРИМЕР Профил на целна личност



Прашања Личност 1 Личност 2

Кој е личноста: 
име, пол, 
возраст, 
професија, земја 
/ град

Кои придобивки 
ги има личноста 
од производите? 

Како личноста се 
чувствува кога и 
требаат вашите 
производи?
Што чувствува 
личноста кога ќе 
ги најде вашите 
производи?
Каде можам да 
ги најдам 
личностите: 
онлајн/ во 
реалниот живот?

ВЕЖБА Профил на целна личност



ЧЕКОР 3 
Содржински 

пораки



ОБЈАСНУВАЊЕ Содржински пораки + Формати

Со цел да започнете разговор со 
целните личности, имајте дефинирано 
содржински пораки што ќе допрат 
до вашата Целна личност и ќе го 
привлечат нејзиното внимание.

ЗАДАЧА: Направете бреинсторминг (со 
вашиот тим) врз основа на профилот на 
целна личност и смислете минимум 5 

содржински пораки што ќе го привлечат 
вниманието на вашата целна личност. 
Исто така, додадете формати, канали и 
приближна временска рамка.
Повторете ја оваа вежба за секое од 
целните лица.
На следната страна имате примери 
за тоа како да дојдете до содржински 
пораки преку бреинсторминг.



ПРИМЕР Содржински пораки + Формати

Личност 1: Ана – 3 ниво Личност 2: Кристијан – 2 ниво

Содржинска 
порака

Временска 
рамка / 

зачестеност

Формат / 
канали

Содржинска 
порака

Временска 
рамка / 

зачестеност

Формат / 
канали

Голем избор на 
вегетаријанска 
храна

• Постојано
• Еднаш 

неделно

• Фотографии 
со профили

• Тик Ток, 
Инстаграм

Допрете до 
нова база на 
клиенти

• Постојано
• Два пати 

неделно

• Формат за 
критики

• Гугл огласи 
(освен во 
септември) 
Фејсбук, 
Инстаграм

Понудете 
бесплатна 
достава

• Септмеври, 
еден месец

• Секој втор 
ден

• Слика (за 
реклама) или 
кратко видео

• Гугл огласи, 
Инстаграм, 
Тик Ток

Промовирајте ја 
вашата 
продавница

• Постојано
• Еднаш 

неделно

• Видеа од 
продавачот

• FB, Insta, 
TikTok, 
LinkedIn

Вметнете 
здрави, 
вегетаријански 
летни оброци

• Август до 
ноември

• Еднаш 
неделно

• Кратки видеа
• Инстаграм, 

Тик Ток

Како 
функционира за 
продавачите

• Постојано
• Два пати 

неделно

• Кратки видеа
• Линкедин,
• Фејсбук



ВЕЖБА Содржински пораки + Формати

Личност 1 Личност 2

Содржинска 
идеја

Временска 
рамка 

Формат / 
канали

Содржинска 
идеја

Временска 
рамка 

Формат / 
канали



ЧЕКОР 4 
Раскажување 
на приказни



ОБЈАСНУВАЊЕ Раскажување на приказни

Раскажувањето приказни е сè што ќе 
им кажете на вашите целни личности со 
создавање на слики.
Со други зборови: Раскажувањето 
приказни ги покажува вашите 
содржински пораки (од Чекор 3) на 
различни, креативни начини.

Забелешка: Доброто раскажување 
приказни во содржинскиот маркетинг 
НЕ создава најкреативни приказни 
цело време – туку треба да пронајдете 
соодветни и лесно разбирливи начини 
да ги доближите содржинските пораки 
до целните личности.



Совети за добри 
приказни за вашиот 
бренд:

1. Вашата лична приказна 
(како почнавте, вашата 
лична мотивација и др.)

2. Приказна околу вашите 
вредности на брендот? 
Каква корист има вашата 
целна личност од вашите 
производи/услуги?

3. Приказна за вашиот 
производ / услуга / 
бизнис (од идеја до 
развој)

4. Приказни од позадина, 
вашите патувања итн.

ОБЈАСНУВАЊЕ Раскажување на приказни

Ваша цел

Тука ќе ги најдете 
вашите вистински 

приказни

Ваша Целна 
личност

Ваше Зошто/Цел



ПРИМЕР Раскажување на приказни

ЗАДАЧА: 
Во следната вежба 
земаме 2 Содржински 
пораки (од чекор 3) 
и се обидуваме да 
најдеме 5 начини  
(=приказни) како да 
ја раскажеме оваа 
содржинска порака.

Ваша цел

Тука ќе ги најдете 
вашите вистински 

приказни

Ваша Целна 
личност

Ваше Зошто/Цел



ПРИМЕР Пет начини да пренесете една порака

СОДРЖИНСКА ПОРАКА 1 СОДРЖИНСКА ПОРАКА 2

ГОЛЕМ ИЗБОР НА ВЕГЕТАРИЈАНСКА 
ХРАНА

ДОПРЕТЕ ДО НОВАТА БАЗА НА 
ПОТРОШУВАЧИ

1. Редовно ажурирање на вегетаријанското 
мени

1. Оценки на НОВИ клиенти што ја користат 
апликацијата за прв пат

2. Претставување на продавачи што продаваат 
вегетаријанска храна

2. Видео со достава  до клиент од новата база на 
клиенти

3. Статистика за зголемениот бројот на 
продавачи на вегетаријанска храна

3. Напишете статија како гостин автор во списание 
за храна за различноста на клиентите што 
нарачуваат здрава храна

4. Вегетаријанско јадење на месецот/неделата 4. Споделете статија или инфографик за тоа како 
се менува однесувањето на потрошувачите за 
време на пандемијата

5. Споделете го рецептот за вегетаријанско
јадење на месецот

5. Испратете редовни информации до продавачите 
за бројот на регистрации како и друга статистика



ВЕЖБА Пет начини да пренесете една порака

СОДРЖИНСКА ПОРАКА 1 СОДРЖИНСКА ПОРАКА 2



ЧЕКОР 5 
Глас на брендот



Гласот на брендот е 
начинот на кој зборувате 
со вашите клиенти и 
се дефинира според 
стилот на комуникација 
на вашиот бренд. Со 
користење на унифициран 
глас на брендот, вашиот 
бренд добива постојано 
присуство во реалниот и 
во онлајн светот.
Дефинирајте го гласот на 
вашиот бренд користејќи 
го моделот десно.
Одговорете на овие 4 
прашања:
1. Како ќе ја опишете 
вашата личност?
2. Како му звучите на 
надворешниот свет? 
3. Каков јазик користите?
4. Која е целта на вашиот 
бренд?

ОБЈАСНУВАЊЕ Глас на брендот



ВЕЖБА Глас на брендот

Личност Тон

Јазик Цел



ЧЕКОР 6 
Визуелен 
идентитет



ОБЈАСНУВАЊЕ И ПРИМЕР Визуелен идентитет

Визуелните средства им го олеснуваат 
процесот на целните личности да се 
поврзат емотивно со вашиот бренд.

За вашиот визуелен идентитет користете 
постојани бои, фонт и стил на брендот.

ЗАДАЧА:
Пополнете ги полињата на следниот 
слајд за да го дефинирате вашиот 
Визуелен идентитет



ВЕЖБА Соберете ги елементите на вашиот визуелен идентитет

В.И.
елементи Дефиниција Коментари

Ваш/и 
фонт/ови

Бои на 
вашиот бренд
(код)

Други 
елементи на 
пр. слоган, 
фраза итн.

Лого + 
позиционира-
ње на логото



ЧЕКОР 7 
Канали



ОБЈАСНУВАЊЕ Изберете ги вашите канали

Важно е да се следат трендовите на 
социјалните медиуми и содржинскиот 
маркетинг НО: 
Најдобар одговор во кои канали треба да 
инвестирате, ќе го најдете во профилите 
на ВАШИТЕ ЦЕЛНИ ЛИЧНОСТИ.

ЗАТОА ШТО: најдобрите 
канали за вас се каналите 
каде што ќе ги најдете 
вашите целни личности



ПРИМЕР Изберете ги вашите канали

Забелешка: 
Оваа вежба ќе биде вклучена во 
Чекор 8 бидејќи сите ваши канали 
треба да бидат додадени на Планот 
за содржина

ЗАДАЧА: Погледнете ги вашите профили 
на целна личност и видете кои канали 
најмногу ги користат вашите целни 
личности.
За нашиот пример:
- Facebook
- Instagram
- TikTok

- LinkedIn
- Google Ads



ЧЕКОР 8 
План на 

содржина



ОБЈАСНУВАЊЕ План на содржина
Планот за содржина е стратешка 
комбинација на времето и форматите и 
ја претставува вистинската мешавина на 
содржини и канали.

Планот за содржина не само што 
станува ваш календар, туку исто така 
покажува и на кое патување ја носите 
публиката.



ОБЈАСНУВАЊЕ План на содржина
Планот за содржина треба да ги има сите 
канали што ги користите (хоризонтално) 
и временска рамка месечно, неделно 
или дневно (вертикално)

ЗАДАЧА: Додадете ја целата содржина 
што сте ја собрале од ЧЕКОР 3 и ЧЕКОР 
4 во вашиот план за содржина

Пример на следниот слајд



ПРИМЕР План на содржина
Веб 

страница Фејсбук Инстаграм Тик Ток Линкедин Гугл 
огласи

Август

Продолжете да 
ажурирате 
според 
објавите

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8
објави)
Промовирајте ја 
вашата продавница (4
објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Здрави зеленчукови 
оброци (4 објава)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Здрави зеленчукови 
оброци (4 објава)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8 
објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Оценки (8 
пати)

Септември

Продолжете да 
ажурирате 
според 
објавите

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8 
објави)
Промовирајте ја 
вашата продавница (4 
објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Бесплатна достава (8 
објави)
Здрави зеленчукови 
оброци (4 објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Бесплатна достава (8 
објави)
Здрави зеленчукови 
оброци (4 објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8 
објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Бесплатна 
достава (8 
објави)

Октомври

Продолжете да 
ажурирате 
според 
објавите

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8 
објави)
Промовирајте ја 
вашата продавница (4 
објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Здрави зеленчукови 
оброци (4 објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Здрави зеленчукови 
оброци (4 објава)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8 
објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Оценки (8 
пати)

Ноември

Продолжете да 
ажурирате 
според 
објавите

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8 
објави)
Промовирајте ја 
вашата продавница (4 
објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Здрави зеленчукови 
оброци (4 објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Здрави зеленчукови 
оброци (4 објава)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8 
објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Оценки (8 
пати)

Декември

Продолжете да 
ажурирате 
според 
објавите

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8 
објави)
Промовирајте ја 
вашата продавница (4 
објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Голем избор на 
вегетаријанска храна (4 
објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)

Оценки за новата база 
на потрошувачи (8 
објави)
Промовирајте ја вашата 
продавница (4 објави)
Како функционира за 
продавачите (8 објави)

Оценки (8 
пати)



ВЕЖБА План на содржина




