
Пазар 
Првиот број на Playboy Macedonia излезе на 
1 октомври 2010 година и оттогаш постепено се 
зголемува и бројот на читатели и бројот на 
огласувачи, со што станува еден од водечките 
магазини на македонскиот медиумски пазар. Ова е 
прв и единствен машки магазин во Македонија, а со 
неговото излегување земјата влезе во големото 
Playboy семејство како 26-та земја која лиценцирано 
го издава Playboy на сопствен јазик.

Се работи за најпознатиот светски магазин за 
мажи на секоја возраст, а над 10 милиони 
полнолетни Американци го читаат секој месец. Кога 
станува збор за лиценцирани изданија во светот, 
Playboy го читаат уште 5 милиони луѓе, со што 
бројот на читатели на овој магазин на светско ниво 
достигнува 15 милиони. 

Компанијата О&С магазини го доби правото да 
го издава овој магазин во 2010 година. Излегува 
еднаш месечно, на 122 страници, се печати во 7.000 
примероци, а голем број фанови и колекционери на 
Playboy надвор од границите на земјата се годишни 
претплатници на македонското издание на 
најпознатиот машки магазин.  

Достигнувања
Playboy Macedonia успеа да направи јасна 
дистинкција меѓу еротска и порнографска содржина 
и преку уметничките фотографии од разголени 
женски тела, различни содржини и тематики да 
стане омилен магазин на многу мажи и жени со 
стил.  

За тоа придонесоа ексклузивните Playboy 
интервјуа со големите македонски имиња од светот 
на бизнисот, политиката, спортот, културата. Тука се 
и несекојдневните репортажи, рецензии, животни 
приказни, ексклузивни патувања. Playboy од самиот 
почеток ги поддржува големите културни и музички 
манифестации и е постојан медиумски партнер на 
најдобрите културни установи во земјава. 
Како соработници на овој магазин се појавуваат и 
познати имиња, како актерот Тони Михајловски, 
бизнис-новинарот Горан Петрески, режисерите 
Бојан Трифуновски, Александар Русјаков... Успешна е 
и соработка со фотографите Дејан Пановски, 
Владимир Ѓеоргиев, Наке 
Батев и студиото Ателје 
22.  Покрај останатите 
фотографии кои се 
препознатливи за овој 
магазин, тука се и првите 
Македонки кои позираа за 
магазинот, како моделите 
Александра Накова и 
Елизабета Симоновска, 
Playmate Македонките 
Нина Костова и Марија 
Кочевска.

Покрај тоа, на страниците на овој магазин се 
наоѓаат и интервјуа, разговори и приказни со славни 
светски имиња. 

Уредувачкиот тим на македонското издание на 
познатиот машки магазин, водејќи се според 
највисоките професионални стандарди, до 
читателите го приближи маркетиншкиот слоган  
„Магазин кој ве води низ поубавата страна на 
животот“. Playboy се разви во своевиден водич и 
забава за новата генерација софистицирани, успешни 
и активни мажи и жени. 

Историјат
На крајот на далечната 1953 
година во Чикаго, САД, 
тогаш 27-годишниот Хју 
Хефнер го составил првиот 
број на магазинот со 
најпознатата русокоса на 

сите времиња, Мерилин Монро, која на насловната 
страница се појавува потполно гола. 

Планирал новиот магазин да го именува Stag 
Party, но во последен момент одлучил да го промени 
името во Playboy. Првото издание имало 44 страници, 
а во воведникот, меѓу другото, Хефнер напишал: „Ние 
не очекуваме да решиме некој светски проблем, ниту 
да докажеме некоја голема морална вистина“. Така 
започнала и првата светска сексуална еволуција и 
револуцијата на животниот стил. Од самиот почеток 
приоритет на Playboy биле девојките, заедно со 

најдобрите новинари, писатели, фотографи и 
илустратори.

Во педесеттите години, покрај Мерилин Монро, 
се појавуваат и Џејн Менсфилд, Брижит Бардо, 
Софија Лорен. На крајот на педесеттите години 
Playboy станува повеќе од магазин. Хефнер е првата 
голема ѕвезда од шоу-бизнисот која купила приватен 
авион, а неговиот црн „боинг“ со препознатливото 
зајаче е пречекуван на светските аеродроми со иста 
возбуда како и најголемите поп-ѕвезди. 

Шеесеттите години поминуваат во знакот на 
тајниот агент 007, Џејмс Бонд, на уредникот на 
Playboy, Јан Флеминг. Отворени се првите Playboy 
клубови во Чикаго, Њујорк, Њу Орлеанс, Феникс и во 
Детроит, во коишто се одржуваат Playboy забавите. 
Се појавуваат познатите зајачици, а една од 
најпознатите била Дебора Хари, популарната Бонд 
девојка, која веднаш станала музичка ѕвезда. 
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Playboy Macedonia 
На насловната страница неколкупати се 
појавиле и познати мажи, како Питер Селерс, 
Берт Рејнолдс, Стив Мартин, Доналд Трамп, 
Лесли Нилсен... Во Playboy Macedonia жените сè 
уште имаат предност.

Во архивата на Playboy има повеќе од 15 
милиони фотографии.

Во моментов само во Playboy Macedonia 
уредник е жена.

Памела Андерсон ја започна својата кариера 
пријавувајќи се на аудиција за насловната 
страница на Playboy. По ова започнува нејзината 
успешна кариера во шоу-бизнисот.

Клубовите подоцна се шират по целиот свет, од 
Лондон до Осака, а стануваат познати како 
Дизниленд за возрасни. 

Седумдесеттите години во историјата на Playboy 
остануваат запаметени по развојот на филмот, 
телевизијата и издавањето грамофонски плочи и 
книги.

Во осумдесеттите години се отвора 
телевизискиот канал на Playboy и тоа со интервјуто 
со Фидел Кастро, Фердинанд и Имелда Маркос, 
Даниел Ортега и Јасер Арафат. Тогаш е направено и 
незаборавното интервју на деценијата со Џон Ленон, 
вечерта пред да биде убиен. Деведесеттите години 
ги одбележува лансирањето на интернет-страницата 

www.playboy.com, што 
направи вистинска 
револуција во ширењето 
на брендот.  

Македонија се 
приклучи на големото 
семејство на 1 октомври 
2010 година, а на 
насловната страница се 
појави познатата 
македонска поп-икона 
Каролина Гочева. Два месеци 
подоцна на насловната страница на македонското 
издание се појавува и првата топлес Македонка. 

Производ
Веќе 59 години Playboy е водич низ животот со стил. 
Магазинот со својот изглед и содржина им ја 
прикажува на читателите приказната за животот без 

маски и табуа, им овозможува најблизок контакт со 
реалноста и со имагинацијата, со голема доза 
адреналин. Луксузните автомобили, јахти и хотели, 
скапите ресторани, најновата технологија, жешките 
коктели, високата мода и софистицираната еротика, 
комбинирани со сериозните теми и интервјуа со 
познати личности го создаваат мозаикот на 
магазинот.

Playboy отсекогаш излегувал како месечник. Низ 
историјата го шири духот на слободното, непречено 
мислење и изразување надвор од границите на 
Америка. Како еден од промоторите на сексуалната 
револуција, Playboy денес е еден од најпознатите 
новински брендови.

Неодамнешен развој
Американскиот Playboy постојано ги поместува 
границите за квалитет, особено кога станува збор за 
фотографија, истражувачко новинарство и 
илустрации. Со самото тоа, на останатите членки на 
големото семејство, вклучувајќи го и македонскиот 
Playboy, им наметнува да ги следат трендовите и 
технолошките промени во медиумскиот сектор. 

Освен специјалните изданија, кои содржат 
Playmate (препознатливата дуплерка) и девојки од 
насловните страници, се создаваат и цели едиции од 
рубриките, како што  e Playboy форумот. Исто така, 
постојано се шири палетата на нови Playboy игри и 
музички изданија. 

Пред неколку години, на инсистирање на 
сопственикот на Playboy, Хју Хефнер, фотографот 
Арни Фрајтаг направи насловна и последна страница 
на магазинот со два фотоапарати. Три девојки се 
фотографирани напред и одназад во исто време. Тој 
трик се покажа како исклучително успешен.

Промоција
На почетокот главен адут за промоција биле 
девојките. Зар има некој нешто против? На ова се 
приклучува познатата дуплерка во магазинот, која 
првпат се појавува во септемвриското издание во 
1962 година. Подоцна на сцена стапуваат 
специјалните интервјуа. Денес Playboy Macedonia ги 
има најопширните и најтемелни интервјуа во 
македонскиот медиумски простор, кои прераснуваат 
во извонреден дијалошки портрет на соговорникот 
благодарение на три работи: внимателно избран 
соговорник, новинар и фотограф.

Playboy во маркетиншката стратегија се разликува 
од останатите магазини. Од самиот почеток на 
специфичен начин си го трасира патот на пазарот, 
успешно приближувајќи се до читателите и до 
клиентите. Логото, главата на зајаче со бела 
панделка-пеперутка, го отсликува духот на слободата, 
на животниот стил без ограничувања и норми. Затоа 
и промоцијата на магазинот е насочена кон 

интеракција со читателите. Во прв 
план е квалитетната содржина, пред 
сè секогаш актуелни теми, 
фотографии и ексклузивитет.

Секако, неизбежни се и 
препознатливите зајачици, кои се дел 
од промоциите и од Playboy 
забавите.

Вредност на трговската 
марка
Успешните, оформени личности, со 
развиено чувство за животен стил се 
постојани консументи на Playboy. 
Едноставно, Playboy стана 
најпосакувана книга во втората 
половина на минатиот век. Од 
фотографиите во пикторијалите до 
статиите кои се дел од содржината, 
Playboy беше и остана прирачник и 
книга од соништата за младите, урбани 

луѓе и оние кои се чувствуваат така. И покрај тоа што 
е наменето главно за машката популација, ова е 
списание кое е прифатено и од понежниот пол. 
Playboy е еден од ретките, ако не и единствен 
магазин за мажи кој жените ги гледа со восхит, со 
почит и во нив не гледа само како посакуван 
предмет, туку и инспирација и мотив за живеење. 

Playboy мажот е модел за нова „кул“ 
софистицираност, а зајачицата на Playboy  е модел за 
нова и модерна жена – секси и посакувана, но 
истовремено и независна, амбициозна, исполнета 
личност, на која ӣ е удобно во сопствената кожа. 
Едноставно, Playboy ги учи своите читатели дека една 
комплетна жена е многу повеќе од мерките на 
нејзиното тело.

www.playboy.com
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