Пазар

Р3 Инфомедиа, преку брендот Златна книга, работи
на пазарот за класифицирани бизнис информатори,
или т.н. „Yellow pages” печатени каталози. Оваа
индустрија има повеќе од стогодишна историја во
развиените земји. Првиот „Yellow pages”
информатор е произведен во Чикаго, САД, во 1886
година од страна на Р.Х. Донели. Името доаѓа од
жолтата хартија на која оригинално се печател
производот. Името и брендот „Yellow pages” се
развива на секој пазар одделно, и не е во
сопственост на ниту една голема компанија. Во
Европа, оваа индустрија зема широк замав во
седумдесетите години од минатиот век, како дел
од развојните планови на државните телеком
оператори. Златна книга, како и производите на
другите сродни компании ширум светот, врши
детална категоризација за сите услуги, производи,
институции, установи, индивидуалци, мали и големи
фирми, во точно определени рубрики. Печатените
производи се издаваат еднаш годишно, посебно за
секој град или регион, секоја година. Со брзиот
развој на интернетот, „Yellow pages” индустријата
се префрлува и во on-line варијанти. Во Ирска,
Израел и Бугарија, во оптек се брендовите „Golden
pages”, додека во САД постои бренд „Golden
book” во сопственост на реномираната британска
YELL корпорација. Во Македонија, во почетокот на
деведесеттите години се појавуваат бизнис
каталози наменети само за бизнис корисници
(B2B), произведени од голем број на конкуренти:
АБВ на македонското стопанство, Yellow pages,
Нови страници, Датабанка, Марили, ИДБЦ и сл. Но,
со појавувањето на Златна книга, регистрирана
трговска марка во Државниот завод за индустриска
сопственост, за првпат пазарот добива широко
достапен, во 100.000 копии, Бизнис-конПотрошувач (B2C) информатор во Македонија.

Достигнувања

Златна книга, за само 5 години од своето
постоење, стана препознатлив бренд за
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потрошувачите во Република Македонија.
Дополнително, преку регионалното издание на
албански јазик, брендот е достапен и на пазарите
во Косово и Албанија. Во 2007 година, како знак за
успех и квалитет, реномираната организација
Macedonia 2020, под водство на Мајк Зафировски и
Џон Битоф помладиот, на Р3 Инфомедиа и додели
награда за најдобар бизнис план во државата.
Денес, печатените производи под трговската марка
Златна книга се печатат и дистрибуираат во
тиражи од над 150.000 примероци, бесплатно,
секоја година. On-line пребарувачот www.zk.com.mk,
расте експоненцијално и достигнува над 30 илјади
индивидуални корисници на месечно ниво.
Компанијата Р3 Инфомедиа е брзо-растечка и

вработува дваесет високо-мотивирани
професионалци.

Историјат

По детално испитување на пазарот, Р3 Инфомедиа
на 25 мај 2004 година почна национална рекламна
кампања „Како Златко стана најбараниот човек во
Македонија?” за промовирање на новиот бренд
ЗЛАТНА КНИГА – прв Бизнис-кон-Потрошувач
информатор во Македонија! Во февруари 2005
година, Златна Книга за прв пат за појави на
пазарот, во тираж од 50.000 примероци во
малопродажбата и доживеа значителен успех. Во
2006 година, покрај повторното збогатено
годишно издание на Златна Книга, Р3 Инфомедиа

продолжува да го освојува пазарот, и во месец
септември 2006 година, го лансираше новиот
печатен медиум - Златна Книга ЈУГОЗАПАД,
регионално локално издание за Еврорегионот
југозападна Македонија (Битола, Охрид, Прилеп,
Ресен, Струга и Крушево). Исто така, во 2006
година се започна со работа на целосно
покривање на пазарот преку лансирање на нови
„Златна Книга” брендирани производи. Во 2008мата година за првпат сите производи Златна
книга се дистрибуираат бесплатно. Денес има
вкупно 4 печатени производи: Златна Книга, Libri i
Arte на албански јазик, Златна Книга ЈУГОЗАПАД, и
Златна Книга ЈУГОИСТОК и еден вебсајт:
www.zk.com.mk достапен на три јазици
(македонски, албански и англиски).

Производ

Златна книга е иновативен информативен медиум
за Македонија - информатор кој овозможува брзо
и едноставно да се дојде до вредни информации
за потребите на секојдневниот живот. Златна книга
врши детална категоризација за сите услуги,
производи, институции, установи, индивидуалци,
мали и големи фирми во Република Македонија во
посебно одредени рубрики. „Сé на едно место” е
мотото на производот! Информацијата од базата
на податоци на Златна книга се дистрибуира на
пазарот преку повеќе медиуми: четири печатени
изданија, on-line портал на три јазици и телефонски

инфо-сервис со оператори. Производот е целосно
прилагоден на домашниот пазар и вклучува работа
на стотина дедицирани луѓе.

можности за дополнително приближување на
производот до крајниот корисник.

Скорешен развој

Златна книга е препознатлива по својата точност,
достапност, заштеда, прецизност, едноставно
користење, изградена доверба кај корисниците.
Златна книга е топла, со семејни вредности стабилна алка во општеството. За корисниците
овозможува брзо и едноставно да дојдат до
вредни информации за потребите на
секојдневниот живот. Трговската марка асоцира и
на иновација.

Златна книга во 2009 година лансираше сроден
on-line веб портал: www.sk.com.mk – Панорама
културен водич за градот Скопје. Идејата е да се
дистрибуираат сите информации во базата на
Златна книга преку најразлични широко достапни
медиуми за целата популација. Исто така, Р3
Инфомедиа континуирано го подобрува
пребарувањето на порталот www.zk.com.mk, како и
присуството на пазарите во Косово и Албанија.

Промоција

Вредности на трговската марка

www.zk.com.mk

Брендот Златна книга многу активно се промовира
преку сите маркетиншки канали. Во текот на секоја
година се прави уникатен адвертајзинг, секогаш
изработен од страна на врвни креативни таленти и
маркетинг агенции. Рекламирањето се врши во
релевантни дневни весници, неделници, радија,
преку билборди, и on-line, со цел да се зацврсти
лидерската позиција на пазарот преку зголемено
користење на производите. Исто така, компанијата
е лидер во користење на директниот маркетинг
како алатка за зголемување на вредноста на
брендот. И конечно, продажните промоции во
супермаркети, на саеми, или на отворено на
централни позиции во градовите, се користат како

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Златна Книга
Досега има отпечатено половина милион Златни
Книги
Бо Златна книга има 1.987 заглавја на дејности
во оригиналниот „Индекс на заглавја“
Бо Златна книга има 62.134 детализирани и
проверени информации
Оригиналниот Златко, момчето во првата
кампања за брендот, лансирана во 2004-та
година, е тогаш непознатиот, но денес супер
популарниот – актерот Сашко Коцев.
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