Пазар

Во време кога точната и навремена информација е
најскапоцен ресурс, бизнис-магазинот Капитал се
наметна како најрелевантен извор на квалитетни
информации коишто лидерите во македонскиот
деловен, политички и невладин сектор ги користат
при донесувањето на своите одлуки. Магазинот е
присутен десет години на пазарот и, за негова
среќа или несреќа, досега нема добиено
посериозна конкуренција во областа на
информирањето за сите најважни настани во
економијата и политиката, коишто се случуваат во
Македонија, регионот и светот.
Затоа, императивот на екипата составена од
млади и посветени професионалци коишто го
креираат неделникот е - тој да се споредува со
оние медиуми што се водечки во бизнисновинарството во планетарни рамки и да поставува
стандарди коишто во земјата ќе бидат репер за
сите останати.
Да се биде лидер на пазарот во својот сегмент
е голема чест и задоволство, но и голема обврска
кон сите коишто секоја недела нетрпеливо
исчекуваат Капитал да ги информира за
економските проблематики и актуелности, но, и да
ги едуцира со своите содржини за најновите
трендови во менаџментот, маркетингот,
технологијата, автомобилизмот и останатите
сегменти на модерниот бизнис и стил на живеење.
Тиражот кој е поголем од 5.000 примероци
само во претплата, што е исклучителна бројка за
мал пазар каков што е македонскиот, а особено
кога се работи за строго таргетирана публика,
доволно кажува за влијанието на Капитал врз
креирањето на јавното мислење во
корпоративниот и политичкиот естаблишмент во
земјата.

Достигнувања

Настојувајќи да биде максимално објективен во
своите третирања на актуелната економскополитичка стварност, Капитал во ниту еден момент
не престана да ги открива и темелно да ги
анализира економските и социјалните моменти,
колку и да звучеле тие непријатно за некого.
Уште од самиот почеток, неделникот се води
од критериумите на врвното истражувачко
новинарство, не воздржувајќи се да биде и
провокативен, луциден, па помалку и саркастичен
кога е потребно да се критикуваат сите аномалии
и грешки во актуелната бизнис и општествена
средина. Доказ за непристрасноста и објективноста
на весникот е тоа што претставници од сите
политички опции и деловни кругови се верни
читатели на Капитал од самиот почеток на
неговото излегување.
Уште една потврда за релевантноста и угледот
што ги ужива неделникот на македонската
медиумска сцена, се безбројните колумни,
коментари и стручни анализи што се појавија на
неговите страници низ досегашните, безмалку 500
броеви, напишани од најугледни експерти и
аналитичари од Македонија и пошироко.

Историјат

Првиот број на Капитал излезе на 24 септември
1999 година, на црно-бела весникарска хартија,
креиран во скромни технички услови, со помош на
два половни компјутери, во моменти кога брзиот
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Интернет - пристап и скапата графичка картичка
беа само мисловна именка за тогашната редакција.
Како што вели слоганот „Само идејата е
капитал, сè друго е пари”, којшто стана своевиден
заштитен знак на неделникот, идејата и визијата за
тоа што сакаат да направат, беше највредната
работа што ја имаа кај себе луѓето што ја започнаа
приказната за Капитал. Тоа беа неколкумина млади
новинари - истомисленици, кои ги напуштија
етаблираните позиции што ги имаа во неколку
македонски медиуми и отидоа на неизвесно
патување коешто трае, еве, веќе десетта година.
Неизвесно беше затоа што тогаш никој не можеше
со сигурност да знае, колку македонската
читателска публика е подготвена за поинакво
четиво од она на кое беше навикнала. Но, кој

ризикува, тој и добива, па излезе дека јавноста
сепак била гладна за квалитетни бизнисинформации.
Со текот на времето се менуваше форматот
на весникот, како што тој созреваше и еволуираше
во својата концепција и содржина – од среден
формат на дневен весник, мал формат на неделник,
голем формат делумно во боја, па сè до денешниот
дизајн, со целосни страници во боја на квалитетна
хартија, каков што читателите го познаваат
последниве четири години.
Досега, низ децениското опстојување на
Капитал, низ неговата редакција поминале или во
неа до денес се задржале, повеќемина водечки
„пера“ во областа на економијата и политиката во
Македонија.

Производ

И покрај тенденцијата постојано да се прилагодува
кон желбите и потребите на читателската публика,
Капитал не отстапува од својата основна
концепциска определба - а тоа е темелно и
аналитично информирање за сите економски и
бизнис- актуелности, што е особено корисно за
сите оние коишто на дневна основа треба да
донесуваат одлуки.
Се разбира, опсервациите на бизнис-настаните
не се лишени и од политичкиот контекст, во онаа
мера што запазува непристрасност и објективна
критика на одредени политички одлуки, без оглед
која политичка опција ги донесува.
Последниве неколку години, согледувајќи ја
потребата од континуирано едуцирање на
македонските бизнис-лидери во областа на
претприемништвото, маркетингот, адвертајзингот,
управувањето со човечки ресурси и останатите
менаџерски алатки, Капитал редовно објавува
прилози од овие области на своите страници,
настојувајќи постојано да биде актуелен и во тек
со најновите светски трендови во овие области.
Периодични производи на неделникот се
специјалните прилози за банкарство и финансии,

кадешто се отстапува поголем простор на корисни
и практични теми што ја засегаат пошироката
публика, како што се кредитните картички,
штедењето, осигурителниот бизнис,
телекомуникациите, деловните подароци, стил на
живеење и други области.
Како врв на истражувачките анализи и
континуирано следење на најзначајните економски
сектори во државата, се специјалните едиции „Топ
200 компании”, „Топ 100 извозници”, „Банки” и
останатите обемни прилози што досега ги има
подготвено тимот на Капитал.

Скорешен развој

Следејќи ги технолошките промени во
медиумскиот сектор, што неминовно водат и до
менување на навиките на консументите, Капитал во
рамките на своето портфолио на продукти, од
пред три години на својата публика ѝ го претстави
и веб-сајтот Тотал, информативен портал кадешто
секојдневно се ажурираат економски информации.
Тотал за кратко време стана незаменлив извор на
најсвежи информации за илјадници корисници, и
тоа не само за оние што се професионално
поврзани со сферите на економијата и бизнисот,
туку и за многумина што од љубопитство или
желба за надоградување на своите општи
познавања, секојдневно ги отвораат содржините на
порталот.
За овие десет години колку што постои
неделникот, неговиот
постојан развој и стремеж
да остави белег врз
македонскиот
информативен простор, ја
наметнаа потребата Капитал
да стане дел од еден
поголем ентитет, под чија
капа ќе бидат сите
производи креирани од
екипата на неделникот и
неговите партнери. Така
настана Капитал Медиа Груп,
од чија продукција излегуваат
сите печатени и електронски
изданија на групацијата, како и
останатите содржини што
оставаат неизбришлива трага
на македонскиот медиумски
простор.
Капитал не застанува тука.
Во блиска иднина се планираат
нови иновативни содржини и
производи, коишто несомнено ќе
ја збогатат информативната
сцена во земјата и ќе придонесат
за уште подетално и пообјективно
анализирање и коментирање на
економската реалност.

Промоција

Во духот на приближувањето на Македонија кон
евроатланските интеграции и сè поизразената
потреба на македонските компании за зголемување
на својата конкурентност, Капитал организраше
специјална конференција за примена на
корпоративното управување, како еден од
предусловите за ефикасно и
ефективно организирање на
работењето во реалниот сектор.
Ко-организатор на конференцијата
беше Меѓународната финансиска
корпорација, членка на Светската
банка, преку својата локална
канцеларија.
Претходно, во октомври
2007 година, Капитал
организираше и конференција
посветена на претпристапните
ЕУ-фондови, со цел да ги
запознае сите заинтересирани
потенцијални корисници на
овие средства, со начините
на аплицирање и
изготвување квалитетни
проекти. Предавачи и на
двете конференции беа
звучни имиња од
споменатите области,
регионални и светски
признати експерти.
Капитал, исто така беше
и организатор на три обуки и

работилници, кадешто млади и сè уште
неафирмирани професионалци имаа можност, со
поддршка од искусни претставници на фелата, да
навлезат во техниките на современото бизнисновинарство. Обуките беа организирани во
партнерство и со поддршка на Американската
амбасада во Скопје.
Со цел активно да придонесува кон
промовирање на позитивните вредности во
општеството, Капитал е редовен медиумски
покровител на повеќе големи настани од областа
на културата и уметноста, а исто така е и
неизбежен партнер во организирањето на саемски
манифестации како Финекспо, Денови на кариера и
други активности поврзани со бизнисот и
едукацијата.

Вредности на трговската марка

Капитал во својата досегашна историја, многу пати
ја докажа својата репутација на најрелевантен
обезбедувач на бизнис-информации во Македонија
и бескомпромисен борец за отсликување на
реалноста, не само на домашната економскополитичка сцена, туку и во регионот и светот, исто
така. Силната позиционираност и големото
влијание што неделникот го создаде врз decision
maker-ите во земјата, се резултат на макотрпна
работа и пожртвуваност на редакцијата во сите
овие години, што на крајот се ефектуира во
долготрајна лојалност на читателската публика и
придобивање на нови и нови следбеници кои се
потпираат на информациите во Капитал.
Капитал се чита во директорски канцеларии,
Капитал се чита во кабинети на политичари,
Капитал се чита на универзитети, институти, „тинктенк” центри...едноставно, Капитал е секаде
кадешто се донесуваат одлуки и креираат политики
и стратегии. Тоа е најголемата потврда за
вредноста на брендот, градена трпеливо во
изминативе 10 години.

www.kapital.com.mk
ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Kapital
Капитал на насловната страница од својот прв
број, по грешка наместо бројот 1 го има
испечатено бројот 10. Оваа насловна страница
и денес се чува врамена во редакцијата, како
уникатна и скапоцена реликвија.
Просечната старост на тимот на Капитал е 28
години, што ја прави една од најмладите
редакции во Македонија и пошироко.
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