
Пазар 
Авалон Продукција е најголемата промотерска 
и извршно-продуцентска куќа во Македонија и 
една од најголемите и најуспешни промотерски 
компании на Балканот. Работата во оваа сфера 
е постојан предизвик бидејќи секој нов потфат 
подразбира и одново обраќање кон 
потенцијалната публика. 

Фактот што со секој проект комуникацијата 
започнува од почеток е и голема предност 
бидејќи за ваква компанија целните групи, 
дистрибутивните мрежи, бројот и видот на 
соработници, како и локациите и типот на 
работа буквално немаат ограничувања.

Достигнувања
Најголемо достигнување е да се создаде и 
одржи компанија што успешно ќе функционира 
во турбулентниот музички бизнис особено на 
нестабилното балканско тло. Музиката како 
професија ги преплетува уметноста и 
индустријата, а Авалон продукција вешто го 
пронаоѓа балансот што дозволува да се опстои 
во светот на бизнисот без да се 
компромитираат суштинските вредности на 
крајниот производ. Специфичноста на овој 
домен овозможува низа мерливи и немерливи 
показатели на успехот. Бројката од преку 150 
реализирани концерти и 36 албуми значи и 

неспоредливо повеќе задоволни слушатели, 
продадени влезници, успешни соработки, 
позитивен одглас во јавноста, и над сè  - 
споделување безброј неповторливи доживувања 
со публиката.

Зголемувајќи го списокот на желби без 
самонаметнати ограничувања и скоро 
истиснувајќи го зборот „невозможно“ од 
употреба, со својата работа Авалон го промени 
начинот на кој публиката и медиумите во 
Македонија размислуваат за музичкиот бизнис и 
можноста тој да биде на светски начин 
презентиран кај нас.

Авалон продукција е единствена компанија 
од својата бранша избрана за  Супербренд од 
страна на глобалната Superbrands organization. 

Историјат
Авалон продукција е македонска компанија 
основана во 1993 година од Милошески Бобан 
и Даниел. 

Досегашниот успех е вистински пример 
дека компанијата вреди колку луѓето што 
работат во неа. Движечка сила на малата, но 
добро усогласена екипа,составена од Бобан и 
Даниел Милошески, Мишко Караџоски, Филип 
Николовски и Денис Илиоски, се љубовта кон 
музиката и желбата квалитетот да се пренесе 
до што побројна публика во регионов.
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ДалИ сте знаеле Дека...

авалон Продукција 

Името на компанијата, доаѓа од песната Avalon 
на Roxy Music, а на концертот во Скопје во 
2007 година Bryan Ferry ја отпеа како 
изненадување во чест на петнаесет годишниот 
јубилеј на истоимената куќа, иако таа песна ја 
немаше изведувано во изминатите две години.

Концертот на  Roxy Music во Охрид е прв 
концерт на светски рок артист, кој што е 
децентрализиран во друг град, како што е во 
случајов Охрид. 

ZZ Top, David Sylvian, George Benson, Diana Krall, 
Amy Winehouse, Faithless, Moloco, се само некои 
од артистите, кои што благодарение на Авалон 
Продукција, за прв пат во своите кариери имаат 
професионален контакт со Балканот како пазар.

Пред и после шоуто на Iron Maiden  на 
белградски саем, никогаш не се собрале 25000 
луѓе во затворен простор.

Авалон Продукција е прва компанија од 
Македонија, за која се пишува во светските 
музички списанија, Rolling Stones и Audience!

Почетоците се посветени на организација на 
концерти на домашни и екс-југословенски 
артисти во Македонија, а од 2000 година и 
објавување лиценцни изданија и музички албуми 
на ексклузивците на оваа куќа. Тоа е период кога 
македонската музичка индустрија ги живее 
своите најблескави моменти. Авалон го објави 
деби-албумот на тогашниот ексклузивец Тоше 
Проески, под реден број 001, како свое прво 
издание, а веднаш потоа Тоше Проески 
прерасна во вистинска балканска сензација. 
Авалон продукција со години се грижи за 
кариерата на еден од реално најзначајните 
домашни рок бендови, Ареа(кое своето 
парципицирање го има во независна 
Македонија), како и за македонската поп-
институција, Каролина Гочева чии албуми се 
продаваат во десетици илјади примероци.

Преорентирана кон организација на 
концерти на водечки светски музичари и 
усмерувајќи ја својата работа исклучиво кон 
промотерството, од 2001 година наваму Авалон 
директно соработува со најголемите светски 
букинг агенции и самостојно реализира врвни 
концертни настани во целиот регион. 

Како особено 
впечатливи се 
издвојуваат 
концертот на Santana 
на градскиот стадион 
во Скопје; концертот 
на Iron Maiden во 
Белград како 
најголемо indoor шоу 
на Балканот на сите 
времиња со 25000 
посетители; 
музичкиот спектакл на 
Judas Priest и 
Whitesnake во 
Белград, 
неверојатните 11 концерти на Faithless низ 
целиот Балкан, одличниот концерт на Lenny 
Kravitz во Охрид што постави нови рекорди во 
продажба на карти во Македонија; последниот 
концерт на Amy Winehouse и секако концертите 
на Bob Dylan, без сомнение најзначајната жива 
музичка легенда во светот.

Еден од најзначајните успеси на Авалон 
Продукција во промотерската работа со 
македонски артисти, е секако реоформувањето 
на култната македонска група”Леб и Сол” во 
2006 година, во оригинална постава: Влатко 
Стефановски, Бодан Арсовски, Кокан 
Димушевски и Гарабет Тавитијан и 
организирањето на 14 фантастични концерти на 
просторот на екс Југославија.

Производ
Секој следен концерт или албум е нов предизвик 
и нова приказна, па оттаму и сосема нов 
производ со потпис на Авалон продукција. 
Политиката на работење во Авалон многу 
повеќе е политика на уживање отколку на 

калкулирање бидејќи во оваа професија ништо 
не може да ја замени искрената мотивација за 
постојано проширување на музичките 
хоризонти. 

Успехот на веќе изработените проекти 
налага високи критериуми за секој следен 
потфат, а динаминаката на компанијата 
овозможува и брзо пречекорување на 
сопствените рекорди.

неодамнешен развој
Развојот на компанијата е поврзан со 
континуирано преземање ризици и трајна 
потрага по она што вреди да се слушне. Во оваа 
фаза од својата работа Авалон продукција прво 
се прошири во Софија,Љубљана, Загреб и 
Букурешт, а во последно време ја 
централизираше својата работа во  Белград. 
Меѓу последните соработки се и оние со 
Faithless, The Prodigy, Pet Shop Boys, Simple Minds, 
Deep Purple, Whitesnake, Apocalyptica, Tiesto, Paul 
Oakenfold, Roger Sanchez, Bryan Ferry & Roxy 
Music, Pink, Placebo, Paul Van Dyk, Lenny Kravitz, 
James Blunt, Simply Red, David Byrne, Santana, 
George Benson, Bob Sinclar, Underworld, 50 Cent, 

Bob Dylan, Billy 
Idol, Vanesa Mae, 
Guano Apes, Hurts, 
Joe Cocker, Amy 
Winehouse, Moby, 
Judas Priest, 
Whitesnake и 
Jamiroquai. 

Промоција
Информации за 
тековните 
проекти се 
пласираат преку 
електронските и 
печатените 

медиуми, како и директно на www.avalon.com.mk, 
а покрај тоа компанијата има и непосредна 
комуникација со публиката преку социјалните 
мрежи. 

Брендот се зајакнува по секоја успешна 
реализација, па вниманието се посветува на 
навремено и потполно промовирање на 
поединечните активности. Природно се 
надоврзува и промоцијата и препознатливоста 
на Авалон како продукција што стои зад 
впечатливите проекти, со тек на време доаѓа 
споменување на Авалон и во светски списанија 
како Rolling Stones I Audience.

Вредност на трговската марка
За кратко време Авалон продукција успеа да ги 
подигне критериумите за организирање 
концерти уривајќи ја теоријата дека забавната 
индустрија во Македонија се темели на 
импровизација. Следејќи ги светските стандарди 
и трендови, како при избор на артисти, така и со 
начин на организација, Авалон заслужено ја 
ужива довербата на концертната публика во 

регионот, како и 
довербата на 
светските агенции,кои 
се премногу 
предпазливи со кого 
да соработуваат во 
нестабилни региони 
како што е Балканот. 

 Вредноста на 
оваа компанија е 
директно врзана со 
вредноста на имињата 
кои соработуваат со 
неа. Имиџот на 
продукцијата е 
условен од имиџот и 
угледот на артистите 
чии концерти ги 
организира, па во 
период на константно 

опаѓање на критериумите во сите сфери 
поврзани со музиката на Балканот, Авалон се 
издвојува како редок пример на бренд незагаден 
од „турбо“ влијанијата во секоја смисла на 
зборот. 

www.avalon.com.mk


