
Пазар 
Рекламирањето е една од дејностите со најбрз 
раст во Македонија и покрај фактот што овој 
бизнис до осамостојувањето на земјата во 1991 
година беше во рудиментарна форма. Растот на 
оваа дејност започнува со зауздувањето на 
инфлацијата во економијата, за да ја доживее 
својата вистинска експанзија кон крајот на 
минатиот век со сè поголемиот влез на етаблирани 
светски брендови и трговски марки на 
македонскиот пазар. 

Сегментот на надворешно рекламирање има 
релативно стабилно учество на македонскиот 
пазар на реклами и ги следи светските трендови на 
постојан пораст во изминативе години. 

Akzent Media дооел - Скопје („Akzent Media“), 
како најстарата компанија за надворешно 
рекламирање во Македонија, расте во чекор со 
растот на пазарот. Денес, компанијата е неоспорен 
лидер во поглед на бројот и разновидноста на 
рекламни површини, како и во поглед на 
покриеноста на целокупната територија на земјата.

Достигнувања
Akzent Media измина долг пат од своите почетоци 
во 1995 година. Во моментов, во свој посед 
компанијата има широка палета на рекламни 
објекти чија бројка надминува 2000 рекламни 
површини. Нејзиниот раст е доказ за долгорочната 
посветеност кон клиентите и задоволувањето на 
нивните барања. Искуството акумулирано од 
различните предизвици со кои се соочила 
компанијата низ нејзиниот развој, е преточено во 
брзината и квалитетот во изведбата на кампањите 
и развиените силни односи со клиентите. Фактот 
што денес компанијата е прв избор на секој клиент 
кога станува збор за надворешното рекламирање, е 
доказ за довербата која ја имаат клиентите во 
Akzent Media за спроведувањето на своите 
кампањи и постојаноста во поглед на квалитетот 
на услугите кои ги нуди компанијата на секој кој ќе 
ја одбере за соработка, без оглед на големината и 
буџетот на клиентот.

Гледајќи кон иднината, Akzent Media е насочена 
кон тоа да продолжи на своите клиенти да им нуди 
што поголем избор на рекламни објекти коишто ќе 
бидат  во склад со потребите и желбите на 
клиентите и на тој начин и понатаму да го 
поттикнува растот на пазарот на надворешното 
рекламирање. Во таа смисла, компанијата се 

придржува кон начелото за фокусирање на 
одговорно  дизајнирање на јавниот простор во 
поглед на развојот на иновативни рекламни 
медиуми, како и постојана надградба и 
подобрување на постојното портфолио на 
рекламни објекти. 

 
Историјат
Akzent Mediа е фирма – ќерка на австриската 
компанија EPAMEDIA International GmbH 
(„EPAMEDIA”). EPAMEDIA е компанија со 
осумдецениско искуство во надворешното 
рекламирање и е најголемата компанија во оваа 
дејност во Австрија, чие учество на австрискиот 
пазар во 2007 година изнесуваше околу 52% 
(извор: Kuratorium für Verkehrssicherheit). 
Приказната за вистинскиот подем на компанијата 
започнува во 1988 година, кога во предвечерјето 
на евидентниот пад на комунизмот во земјите од 
Централна и Источна Европа ја носи одлуката да 
го прошири својот бизнис во овие земји. 

Далековидоста на овој храбар потег 
се гледа денеска. Компанијата 
EPAMEDIA и нејзините фирми - 
ќерки дејствуваат во 12 земји од 
регионот на Централна и Источна 
Европа – Австрија, Бугарија, 
Хрватска, Чешка, Унгарија, 
Македонија, Молдавија, Полска, 
Романија, Србија, Словачка и 
Словенија. Припадноста на секоја од 
овие компании на семејството 
EPAMEDIA им донесе поедноставна 
соработка и надминување на 
различните бариери во 
меѓународното работење и создаде 
корисни синергетски ефекти со 
можност клиентите кои сакаат 
услуги во странство да се упатат 
кон партнер кој ги споделува истите 

начела, принципи и стандарди на работа.  Сето ова, 
денес, ја прави EPAMEDIA своевиден гигант во 
надворешното рекламирање во Европа и една од 
најголемите компании од овој тип во светот.

Akzent Media е основана во 1995 година, и во 
краткиот период од основањето до денес, 
компанијата преку континуираното инвестирање 
во нови рекламни површини и во иновативни 
објекти за реклама, израсна во лидер на пазарот на 
надворешна реклама. Низ текот на годините на 
своето постоење, Akzent Media успешно 
промовираше повеќе рекламни објекти од 
сопствено производство, меѓу кои, оние кои го 
положија испитот на времето се: „ролоборд“, 
„рото – призма“, „ситилајт“, „сајнборд“ и најновиот 
меѓу нив наречен „скрол ситилајт“.      

Производ
Класичниот билборд со димензии 5м x 2,4м е 
најмногубројниот и најраспространетиот тип на 
објект. Со преку 1.400 површини, лоцирани како во 
главниот град, така и во останатите локални центри 
и на патиштата во земјата, тој е основниот 
производ на Akzent Media. Во поглед на типот на 
плакати кои се монтираат на билбордите, 
преовладува стандардниот постер на „блу - бек“- 
хартија, додека за подолгорочни кампањи се 
користи постер од ПВЦ - платно. Осветлувањето 
постои на повеќе од 95% од локациите во 
главниот град и во некои од поголемите градови 
како Битола и Охрид, додека постепено се врши 
осветлување и во останатите градови ширум 
земјата. 

И покрај фактот што стандардниот билборд 
претставува носечки столб на компанијата, во 
духот на тоа да им се понуди што поголем и 
поквалитетен избор на клиентите, Akzent Media во 
својата понуда вклучува и поголем број на други 
типови на рекламни објекти, со димензии кои се 
поголеми или помали од стандардниот тип. 
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Akzent Media

Стандарден постер за билборд на Akzent Media 
со димензии 5м x 2,4м се печати за 12 минути 
и се монтира за 10 минути.

На македонскиот пазар, покрај стандардните 
забрани за реклама на производи од тутун и од 
алкохол, постои забрана и за рекламирање на 
фармацевтски производи.

Македонските фирми невообичаено високо го 
ценат надворешното рекламирање. 
Надворешната реклама е на второ место на 
листата на претпочитани начини за 
рекламирање на македонските фирми, веднаш 
зад печатените медиуми, а далеку пред 
електронските (извор: CEEBIC Commercial 
Guide).

Во главниот град тоа, пред сè, се однесува на 
„мегаборд“-ите со следниве стандардни површини: 
8м x 4м, 10м x 5м, 12м x 6м, 15м x 7,5м и 18м x 
9м; како и на рекламните објекти кои се поставени 
на ѕидни површини чиишто димензии варираат во 
зависност од големината на расположливата 
плоштина на секоја локација. Покрај тоа, на 
најфреквентните раскрсници во Скопје се 
поставени т.н. „ролоборд“-и коишто имаат исти 
димензии како и стандардниот билборд и кои 
овозможуваат појавување на поголем број  
клиенти на најатрактивните локации.

Во помалите градови во земјата, покрај 
стандардните билборди, Akzent Media нуди 
патоказни табли кои се поставуваат на канделабри 
во три стандардни 
димензии: 1,3м x 0,4м; 1,3м 
x 0,8м и 1,3м x 1,3м. 
Намерата е со овој 
производ да им се 
овозможи модерна реклама 
и на помалите клиенти во 
градовите и, истовремено, 
да се прошири 
портфолиото на рекламни 
објекти на големите 
клиенти со уште еден 
ефикасен и атрактивен 
начин на реклама за 
остварување на нивните 
маркетинг цели.

Мрежата на рекламни 
објекти на Akzent Media ги 
опфаќа и автопатите и 
магистралните патишта во Македонија, каде 
компанијата, исто така, ја има улогата на лидер на 
пазарот. Најголемиот дел ја покриваат 
најфреквентната артерија Север – Југ (автопат Е – 
75), како и магистралата која го поврзува Скопје со 
туристичките центри во околината на Охридското 
Езеро (автопат Е -65). Освен класичниот билборд, 
понудата на патиштата се состои од уште неколку 
типови поголеми површини со различни димензии 
и тоа: 8м x 4м, 10м x 4м и 10м x 5м.  

Скорешен развој
Akzent Media во декември 2008 година го 
промовираше својот најнов производ наречен 
„скрол ситилајт“. Производот ги следи глобалните 
трендови за намалена големина и подобрена 
естетика на рекламните објекти. Има димензии 
1,2м x 1,8м и најчесто се поставува во пешачки 
зони и на фреквентни раскрсници. Иновативниот 
дизајн на производот овозможува поставување на 
максимум 7 различни постери на една иста 

локација, на тој начин овозможувајќи им на 
поголем број на клиенти да се огласуваат на 
најфреквентните локации. Од друга страна, 
надворешниот изглед, осветлувањето и употребата 
на фотопермеабилен материјал за постерот, го 
прават производот маркантен и лесно уочлив.

Од стратешки аспект, Akzent Media настојува 
да ги зајакне односите со клиентите, и на тој 
начин подобро да ги разбере и да ги сфати 
проблемите со кои тие се соочуваат. Исто така, се 
прават напори да се склучат долгорочни договори 
со клиентите, со цел да се промовира партнерски 
однос и да се зголеми меѓусебната доверба и 
сигурност. 

Промоција
Во поглед на промовирањето на своите 
производи и услуги, Akzent Media најчесто ги 
користи своите рекламни површини, како и 
останатите стандардни промотивни материјали.

Покрај тоа, интернет сајтот на компанијата 
нуди добар увид во работењето на компанијата, 
како и одлични инструкции во врска со 
стандардните оперативни процедури на 
компанијата во поглед на спроведување на една 
кампања.

Во 2008 година, Akzent Media направи квантен 
скок и во поглед на презентирањето на 
рекламните површини при правењето на понуди 
за клиентите. Со примената на нов софтвер, сега 
секоја понуда содржи слики, мапи и детални описи 
на локациите, на тој начин давајќи му на клиентот 
комплетна информација за она што му се нуди. 
Ваквите информации во голема мера го 
олеснуваат процесот на избор и одлучување на 
клиентот. 

Вредности на трговската марка
Akzent Media е компанија ориентирана кон 
клиентите и нивните потреби. Имајќи ја ваквата 
ориентација како двигател на развојот, компанијата 
настојува да се придржува кон неколку основни 
начела. 

Квалитетот на услугите е основно мото 
на компанијата. Успешноста во испорачувањето на 
истиот квалитет на услуга во секоја кампања, без 
оглед на нејзината големина и покриеност, 
претставува основа да се задржат постојните 
клиенти и да се освојат нови.

Брзината со која се спроведуваат кампањите 
честопати е од критична важност во 
рекламирањето. Искуството кое го има Akzent 

Media во процесирањето на кампањите се 
издвојува како една од најголемите конкурентни 
предности. Со Akzent Media, клиентите секогаш се 
сигурни дека ќе го добијат она што е договорено 
во договореното време.

Естетиката е можеби најважниот елемент на 
секоја реклама. Во таа смисла, Akzent Media 
настојува да соработува со сите локални субјекти 
вклучени во дизајнирањето на јавниот простор, и 
на тој начин активно да учествува во развивањето 
на истиот. 

Меѓу другото, вредно е да се спомене дека 
Akzent Media Македонија, како една од 
најуспешните компании во Македонија, настојува да 
се оддолжи на заедницата од која ги влече своите 
приходи. Во соработка со локалните власти, 
настојува секоја година да пушти во употреба по 
некој објект од јавен карактер како, на пример, 
пешачки мостови, игралишта, итн.

Покрај тоа, вратите на Akzent Media секогаш се 
отворени за уметноста. Компанијата е еден од 
најголемите мецени во земјата, несебично 
помагајќи им на  уметниците од сите сфери да се 
промовираат преку спонзорства и реклами. 

www.akzentmedia.com.mk
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