Пазар

Алсат-М е комерцијална телевизија со национална
лиценца за терестријално емитување на целата
територија на Република Македонија. Таа е
единствената национална комерцијална телевизија
што емитува двојазична програма, на албански и на
македонски јазик, 24 часа на ден, секој ден во
неделата, при што примарна целна група и се
етничките Албанци во земјата. Алсат-М телевизија
има договори со сите клучни кабелски и IPTV
оператори во земјата, а нејзините програми, исто
така, се емитуваат преку двата најголеми кабелски
оператори во Косово.

Достигнувања

Според системот за мерење на телевизиската
гледаност во Македонија на AGB Nielsen Media
Research, Алсат-М телeвизија е лидер на
националниот пазар со просечен удел од 13% од
телевизиската публика составена од
етнички Албанци за 2008 година, во
споредба со втората најгледана
национална телевизија во Македонија
која што достигна 7% гледаност од
истиот сегмент на публика.
Ударните вести обично имаат
индекс на гледаност од околу 15%, со
удел од близу 30-40% на целната група
од вкупната публика. Другите
политички програми, вклучувајќи
неделни ток шоу емисии и
специјализирани емисии за бизнис,
економија, деца, земјоделство, различни
индустриски сегменти (информатичка технологија,
автомобили, односи со јавност, итн.), претставуваат
влијателни алатки на телевизијата на националниот
медиумски пазар. На пример, за време на
специјалната телевизиска дебата за
претседателските избори во Македонија во април
2009 година, бројот на гледачи достигна близу
240.000 (со околу 110.000 гледачи од неалбанска
етничка припадност), што беше втората најгледана
претседателска ТВ дебата за време на изборите од
7 национални телевизиски канали во земјата.
Од нејзиното основање во 2006 година,

регионалниот развој во поддршка за подобро
Евроатланско интегрирање на Балканот.

Производ

Алсат-М телевизија редовно добива највисоки
професионални награди и почести за промовирање
на професионални и медиумски стандарди и за
унапредување на демократијата во земјата. Меѓу
другото, Алсат-М ја доби Годишната награда на
Европската Унија за промовирање на меѓукултурен
дијалог во земјата „Жан Моне“ за 2008 година,
Годишната медиумска награда на УНДП за
третирање и намалување на сиромаштијата во
земјата за 2008 година, Посебна награда на
Европската Унија за промовирање на демократија
во земјата за 2008 година, итн.
Од сите телевизиски канали кои што работат
во Македонија, Алсат-М телевизија беше избрана за
Супербренд за 2009 година, изгласана како
водечки телевизиски бренд на македонскиот
телевизиски пазар од страна на Superbrands
International, глобална организација за брендови,
моментално присутна во 84 земји во светот.

Историјат

Оснивач на ТВ Алсат-М,
Г-дин Веби Велија
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Алсат-М телевизија, основана во 2006 година, е дел
од медиумските екстензии на ВЕВЕ Групацијата во
Албанија, Косово и Македонија, чиј сопственик е
еден од најмоќните бизнисмени од албанска
етничка припадност на Балканот, господин Веби
Велија. Телевизијата во Скопје, Македонија, беше
основана неколку години по основањето на слична
телевизија во Тирана, Албанија, а претходи на
започнувањето со работа на Алсат телевизија во
Приштина, Косово, планирана за 2010 година. Овој
систем на три телевизии би бил моќен медиум и
пазарна сила што би го покривала балканскиот
регион, населен со етнички Албанци. Со својата
култивирана, модерна и напредна редакциска и
телевизиска содржина, би го надополнила

Програмската шема на Алсат-М се состои од
телевизиски програми со највисок продукциски и
содржински квалитет со голем удел на сопствена
продукција. Иако 30% од емитуваната програма се
странски серии и филмови, со дополнителни 15%
забавна содржина и 10% спорт, посебен акцент е
ставен на информативни програми со пет
емитувања дневно на дневните вести (четири на
албански и едни вести на македонски јазик).
Алсат-М продуцира или емитува разни забавни,
образовни, документарни, детски и спортски
емисии. „Шоуто на Биг Мама“, кое што се емитува
секој понеделник последниве три сезони, го следат
30-45% женски гледачи, додека просечениот
рејтинг му е обично над 15%. Редовниот дневен
детски серијал „5+“ е најгледаната домашна
телевизиска емисија за деца на албански јазик во
Македонија. Во 2008 година, Алсат-М беше
ексклузивен сопственик на телевизиските права во
Македонија за пренос на Европскиот фудбалски
шампионат на УЕФА, а во последните три години
Алсат-М ексклузивно ги пренесува натпреварите од
Бундес лигата во Македонија, со што е единствена
телевизија во земјата која што им овозможува на
гледачите да изберат спортски коментар на
албански или на македонски јазик на еден од двата
понудени аудио канали.
Квалитетот на интернет страницата на
Алсат-М телевизија (www.alsat-m.tv) претставена
паралелно со македонска и албанска верзија, одат
заедно со целокупниот квалитет и дневната
динамичност на телевизијата. Нашата интернет
страница е најпосетениот интернет медиум на
албански јазик во Македонија, а на меѓународна
основа е главен извор на информации за
Македонија за широката етичко-албанска дијаспора.

Скорешен развој

Со 170 вработени, претежно млади
професионалци како во креативниот, така и во
техничкиот сектор на компанијата, персоналот на
Алсат-М претставува богата комбинација од
искуство, динамичност и вештина. Постојаната

едукација и обучувањето на своите човечки
ресурси и овозможува на телевизијата да остане на
врвот на професионалниот и технолошкиот развој
во индустријата. Преку постојана соработка со
водечките образовни институции во земјава,
Алсат-М овозможува образовна платформа за
здобивање на практично познавање на студентите
и академците во областите на студиите по
новинарство, ТВ продукција и можности за
програмирање и стручност за односи со јавност и
маркетинг.
Како дел од пошироката регионална мрежа на
зрачење на Алсат телевизија, претежно на албански
јазик, со сестринските телевизии во Тирана
(Албанија) и Приштина (Косово), нашата телевизија
е природно ориентирана кон регионална
соработка и професионални врски. Во октомври
2008 година, телевизиските станици на Алсат во
Скопје, Тирана и Приштина направија симултано
емитување во живо преку регионалната мрежа со
оптички кабли од три балкански главни градови,
симболично означувајќи го почетокот на
регионалната мрежа на Алсат телевизијата. Во тој
поглед, во 2009/2010 година, Алсат телевизија
планира да се прошири во гореопишаната насока
во балканскиот регион, онаму каде што се говори
албанскиот јазик. Со единствени професионални,
технички и телевизиски продукциски/програмски
потенцијали во регионот, комбинирани со нашата
длабока експертиза за локалниот пазар и
општествено-политичките познавања и влијанија,
регионалната ориентираност на Алсат-М е
природна и неопходна.

Промоција

Како телевизиска компанија, најважната алатка за
промоција на Алсат-М е нејзината сопствена
телевизиска програма. За да се докаже нејзината
доминантност на пазарот во многу конкурентната

реалност на телевизијата во Македонија (постојат
7 национални телевизиски канали и неколку дузини
локални, сателитски и кабелски телевизии во
земјата, кои се натпреваруваат на пазар од 2
милиони луѓе), Алсат-М има добро развиена
стратегија за промоција која се базира на
видливоста на брендот, одржување на разумни и
чесни деловни и уредувачки принципи, како и
постојана комуникација со своите корисници и
деловни партнери. Оваа стратегија резултира со
постојан раст на материјалниот и општествениот
капитал на Алсат-М, преку зголемување на
лојалноста на корисникот и прифатеноста од
пазарот.

Вредности на трговската марка

Стратегијата и вредноста на брендот на Алсат-М
се фокусираат на неколку битни елементи:
албанско-македонска двојазична програма со
различна и квалитетна содржина, интерактивност
со публиката и сопствени продукции кои ги следат
највисоките стандарди на телевизиското
новинарство, и информативни програми. Овие
напори се споени заедно со постојаната едукација
и обука на персоналот на телевизијата, како и
најмодерната телевизиска технологија поврзана со
големината и амбициите на телевизијата. Преку
своите програми, Алсат-М нуди постојани
вредности еднакви на потребите на модерното
демократско општество и лицата кои се посветени
на толеранција и мултикултурализам на
македонската и глобалната реалност. Преку своите
напори во секојдневните професионални обврски
да дејствува како општествено одговорна
компанија, Алсат-М е во постојана потрага по
телевизиска креативност и новинарски врвен
квалитет кои се во склад со својата верна публика.

www.alsat-m.tv

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Alsat-M
Алсат-М телевизија е единствената телевизиска
станица во регионот која што емитува најголем
дел од своите програми на два јазика, албански и
македонски јазик.
Во 2008 година, Алсат-М телевизија го
пренесуваше Европскиот фудбалски шампионат,
со што беше првата приватна телевизиска
станица на Балканот која што се здоби со
медиумски права од УЕФА да пренесува
Европски фудбалски шампионат.
Сопственикот на Алсат-М телевизија,
господинот Веби Велија, Директорот, господин
Сашо Орданоски, и Главниот уредник, господин
Мухамед Закири, во 2008 година се најдоа меѓу
„100-те највлијателни луѓе во земјата“ според
„Глобус“, водечки неделник во Македонија.
Последните две годишни награди „Најдобра
спортска редакција во Македонија“ што ја дава
ФФМ (Фудбалската федерација на Македонија)
беа доделени на спортската редакција на
Алсат-М телевизија.
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