Пазар

ИДИВИДИ е еден од најпосетуваните и
најчитаните информативни портали на
македонскиот веб простор, секојдневно тој е
побогат за 200 нови содржини кои генерираат
околу 90 000 посети.
Дневни информации од актуелните
збиднувања кај нас и во светот, забавни
содржини, содржини од областа на спортот,
науката, технологијата, медицината, исхраната,
како и сервисни дневни информации, се дел од
мноштвото содржини кои ИДИВИДИ им ги
нуди на своите посетителите. Сервисите кои се
дел од ИДИВИДИ со својата конципираност
овозможуваат интерактивност, пребарување,
споделување на содржини, едукација и забава за
секој посетител.
Портал кој ги информира младите, но и
повозрасните, секогаш во чекор со актуелните
случувања.

Достигнувања

Денес ИДИВИДИ претставува модерен
информативен портал кој од пионер во
македонскиот интернет простор со текот на
годините прерасна во препознатлив бренд,
синоним за брзо и навремено информирање.
Тоа што го направи ИДИВИДИ поинаков од
сите преостанати портали, несомнено е
повеќегодишното искуство, посветеноста кон
своите посетители и тенденцијата секогаш да
се биде еден чекор пред другите. Скромните
неколку илјади посети во 2004 година, ни од
далеку не навестуваа дека тогаш недостижниот
број од 100.000 посети ќе стане реалност.
Рангирањето на порталот на прво место од
независни истражувања спроведени од повеќе
маркетинг агенции, како и од Македонскиот
институт за медиуми, е несомнен доказ дека
ИДИВИДИ е препознатлив бренд, портал број
1, а воедно е и потврда за квалитетот на
содржините.
Желбата да се помогне секогаш, секаде и во
вистинско време, со навремена информација, го
збогати ИДИВИДИ со многу признанија за
успешна соработка со хуманитарни институции
како поддржувач на ваков тип акции.

Историјат

ИДИВИДИ во веб просторот не се појави
инцидентно, ниту пак, случајно. Уште од 1999 во
рамки на Македонски Телеком функционираше
првиот портал www.mt.net.mk, на кој покрај
кориснички информации се објавуваа и вести од
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дневно–информативен карактер, додека
содржините со забавен карактер можеа да се
избројат на прсти. Ова воедно беше и
пионерски чекор во Македонија кога станува
збор за порталите.
Во 2004-та доменот www.mt.net.mk беше
доделен на корпоративната веб страница на
МТнет, а новото име ИДИВИДИ, беше избрано
за делот кој прерасна во посебен портал,
препознатлив по логото - човече што чекори.
Оригиналната идеја за името потекна од
желбата да се оди, да се види и да се дознае
што има ново. ИДИВИДИ беше вистински
избор, палиндром лесен за паметење и израз кој
несвесно е дел од нашиот секојдневен речник.
Со лансирањето на новиот домен, беше
промовиран и новиот содржински концепт на
порталот. Во годините што следеа сè до денес,
следејќи ги навиките, барањата и
преференциите на корисниците, ИДИВИДИ
секогаш одговараше на желбите на
посетителите со збогатувањето на
содржинската концепција и квалитетот на

содржините. ИДИВИДИ се ориентираше кон
создавање вести за секого, во секое време.
Електронскиот, наспроти печатениот
медиум, овозможи нов и специфичен начин на
комуникација кој го направи ИДИВИДИ првиот
препознатлив „гласник“ на модерното време.

Производ

Добрата прегледност на порталот во
комбинација со интересните теми наменети за
пошироката публика придонесоа за создавање
своевидна база од информации распоредени во
различни тематски области кои се лесно
достапни за сите посетители.
Покрај содржините на македонски јазик,
порталот објавува и вести на албански и
англиски јазик.
Освен богатата ризница на информации,
ИДИВИДИ е прв портал кој воведе 15 веб
сервиси и тоа:
Webmail.t-home.mk е бесплатен e-mail
сервис наменет за сите корисници коишто
сакаат да отворат сопствена e-адреса, додека
Web.maxtv.mk е идеално место за следење на
програмата во живо на повеќе од 20
македонски ТВ канали кои се дел од понудата
на MaxTV услугата на T-Home.
Multibox.idividi.com.mk и moevideo.idividi.com.mk
се сервиси за видео содржини, додека forum.
idividi.com.mk и chat.idividi.com.mk овозможуваат
слободна дискусија на најразлични теми. За оние
кои претпочитаат да го поминат своето време
во играње онлајн игри, тука се сервисите
maxarena.idividi.com.mk и games.idividi.com.mk.
Вистинските вљубеници во фотографијата, пак,
можат да ја споделат својата креативна
вибрација на foto.idividi.com.mk. За посебните
прилики како што се родендените и празниците

тука се електронските картички кои во секое
време можете да ги пратите на саканата
дестинација преку ecards.idividi.com.mk.
Сервисот malioglasi.idividi.com.mk им е на
располагање на сите оние кои сакаат нешто да
продадат, купат, понудат, или пак, се
заинтересирани за некој вид на услуга или
едноставно сакаат да објават некаков оглас.
Еdukacija.idividi.com.mk служи за он-лајн
едукација преку мултимедијални курсеви, додека
речникот e еден од најпосетуваните сервиси кој
овозможува двонасочен превод на седум
странски јазици. Тука се и неколкуте он-лајн
камери кои обезбедуваат 24 часа пренос во
живо од атрактивни локации во Р.М. Преку
електронското издание на телефонскиот
именик, imenik.telekom.mk лесно можете да
добиете информации за телефонските броеви
на приватни и деловни корисници на
Македонски Телеком.
Целта на овие сервиси е на нашиот
посетител да му овозможат виртуелно катче
каде што ќе може да го искористи своето
слободно време во интеракција со другите
посетители, гледање и објавување видеа,
следење програма во живо и слично.
ИДИВИДИ располага и со рекламен
простор што им е на располагање на сите
клиенти заинтересирани да го користат еден од
најчитаните портали во Р.М. како канал за
сопствена промоција.

Неодамнешен развој

Следејќи ги модерните тенденции, креативниот
тим на ИДИВИДИ постојано е во потрага по

нови начини како да биде интересен и актуелен
за посетителите. Со своите вработени и
соработници, во текот на последните неколку
години успеавме да го изградиме модерниот
имиџ на брендот. Соработката со новински
агенции, магазини, специјализирани списанија од
разни области, портали, колумнисти, интервјуа
со познати личности, како од земјата така и од
странство, несомнено го поставија ИДИВИДИ
на пиедесталот на најчитани портали во
Македонија.
Почнувајќи од крајот на 2010-та година,
ИДИВИДИ креираше сопствена страница на
Facebook, која секојдневно се ажурира со нови
информации.
На почетокот од 2012 година, ИДИВИДИ
има повеќе од 41500 Facebook членови, од кои
во просек на неделно ниво активни се повеќе
од 20 проценти. Секој месец ИДИВИДИ во
просек има 2700 нови членови. Содржините
што се објавуваат на оваа страницата главно се
содржини веќе објавени на порталот.
ИДИВИДИ на Facebook е збогатен и со
дополнителни активности, како споделување
информации и мислења на членовите,
информирање за различни настани, како и
доделување влезници за кино проекции,
театарски претстави, споделување фотографии,
музика и слично.
Главна цел при водењето на „фан“
страницата е следење на интересите и
задоволување на потребите на фановите, како и
поттикнување на меѓусебната комуникација.
Во периодот што претстои, ИДИВИДИ
планира да го обнови изгледот на порталот
воведувајќи нови содржински целини и
функционалности, сè со цел повеќе да им се
доближи на своите корисници, а воедно и да
привлече нови.
Следејќи го трендот на користење интернет
во движење, како и порастот на бројот на
паметни мобилни уреди, ИДИВИДИ за дел од
своите содржини обезбеди мобилни апликации.
За корисниците на iOS и Android мобилните
телефони и таблети веќе се достапни
апликациите ИДИВИДИ Речник и ИДИВИДИ
Хороскоп, телефонскиот именик и
програмскиот водичот за MaxTV услугата на
Македонски Телеком, Прес@Мобиле за најнови
вести и гео-локациските апликациите СК
Паркинг, Автобуско и Златна Книга за полесно
снаоѓање, патување и пребарување во
просторот. Сите апликации се достапни на
Apple App Store и Google Android Market.

Промоција

На самиот почеток од своето создавање,
главните алатки за промоција на порталот беа
билбордите, герила маркетингот, реклами во
печатените медиуми и размената на банери со
други веб страници. ИДИВИДИ како дел од
Македонски Телеком АД – Скопје, ги користи и
каналите на компанијата за сопствена
промоција. Благодарение на Facebook
страницата, порталот секојдневно е побогат за
сè поголем број обожаватели.
Како известувач и промотор на разни
настани и случувања во земјата спонтано се
наметна како препознатлив бренд во културнозабавниот живот. Сето тоа придонесе во
градење на престижниот имиџ на порталот

чиишто содржини ги споделуваат голем број
печатени и електронски интернет медиуми, како
и радио и ТВ станици. Сепак, најдобриот начин
за промовирање на вредностите на ИДИВИДИ
се самите посетители, кои со своите позитивни
критики ги потврдуваат квалитетот и
успешноста на „човечето што чекори“.
Препораката од еден на друг читател е
најдрагоцената препорака којашто може да ја
посака еден бренд.

Вредност на трговската марка

ИДИВИДИ прерасна во бренд кога
корисниците активно започнаа да го
препознаваат, издвојуваат и преферираат во
однос на другите портали достапни на пазарот.
„Човечето што чекори“ кое секогаш ќе Ве
доведе до брза, навремена и релевантна
информација е препознатливото лого, а воедно
и главната карактеристика на брендот.
ИДИВИДИ низ годините се разви во културен
промотор кој ужива голема доверба кај своите
посетители, што пак, резултираше со
зголемување на читаноста и зацврствување на
положбата на водечка трговската марка. Токму
затоа рекламниот простор на порталот стана
еден од најпосакуваните и прв избор за сите
клиенти кои сакаат нивните производи и услуги
да бидат промовирани пред пошироката
јавност.
Првиот македонски интернет портал покажа
и докажа дека големите брендови се градат со
голема посветеност, добро организиран тим и
избор на вистинските информации во
вистинското време.

www.idividi.com.mk

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

ИДИВИДИ
На ИДИВИДИ секојдневно се објавуваат повеќе
од 200 нови содржини, а во секое време може
да ги прочитате веќе објавените повеќе од
500.000 содржини.
ИДИВИДИ месечно го посетуваат повеќе од
450.000 различни посетители.
ИДИВИДИ сервисите овозможуваат
интерактивност, пребарување, споделување
содржини, едукација и забава за секој посетител.
www.idividi.com.mk/recnik ќе ви овозможи
двонасочен превод на седум странски јазици,
како и лексикон на странски зборови.
Најчитани содржини се советите за здрав живот
и животен стил, случувањата од светот на шоубизнисот, навремено пренесените ударни вести,
и секако еротските содржини.
ИДИВИДИ како канал за рекламирање успешно
го користат повеќе од 50 препознатливи
брендови.
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