
Пазар 
21 век е свет на информатичко – комуникациски 
поврзувања. Се почнува и завршува со ИТ 
решенија кои му даваат идентитет на бизнисот, 
брендот и производот. Пазарот е полн со 
неограничени можности на купувачот и 
понудувачот кои се сретнуваат он лине помеѓу 
истокот и западот и заедно создаваат вредност. 
Нема тајни има само професионалци кои чекорат 
сигурно кон целта користејки ги придобивките на 
ИТ идустријата.

Семос Едукација претставува комплетен 
едукативен сервис во Република Македонија, од 
областа на информатичката технологија, на 
менаџментот, деловната едукација, графичкиот и 
веб дизајн.

Со удел од 55% отсто во неформалното 
образование, едукативните програми на Семос 
Едукација го надополнуваат формалниот 
образовен систем во РМ, постепено влегувајќи во 
вредносниот систем на секој поединец, а преку 
бизнис заедницата директно влијаат и на 
општеството во целина.

Со цел да остане конкурентна на пазарот, низ 
годините, фирмата донесуваше стратешки одлуки 
во два правци: инвестирање во лиценци за 
авторизиран тренинг центар од светски познати 
софтверски компании, и освојување на пазарите 
во регионот основајќи фирма во Албанија и 
пазарите во Скандинавските земји.

Својата визија Семос Едукација ја остварува со 
континуирано одржување на квалитетот во 
едукативниот процес и почитување на 
стандардите воспоставени од страна на светските 
познати софтверски компании.

Достигнувања
Од јуни 1995 година до денес Семос Едукација 
разви стратегија на позиционирање на брендот 
согласно највисоките светски достигнувања во ИТ 
индустријата. Компанијата поединечно и групно 

освојува престижни награди со кои го потврдува 
високото ниво на квалитет и конкурентност на 
пазарот.

2011 во Астана, Казахстан на бизнис форумот 
на Европската банка за обнова и развој, 
генералниот директор на компанијата Валентина 
Тасева ја доби првата награда “Women in Business 
– Outstanding Achievement in Industry”.

Во октомври 2010 година, на Hacker Halted 
конференцијата во Мајами, менаџментот на EC- 
Council додели награда “Best Newcomer” на 

фирмата Семос Едукација за годината 2010.
Во 5-годишно постоење на Колеџот, 

студентите беа најдобри во категоријата за дизајн 
на плакат на тема: „Влези во светот на бизнисот! 
Стани претприемач!“ и „Антикорупција“ и за 
изработка на кампања именувана како „Стари 
навики за подобра иднина“. На меѓународно ниво 
ја добивме втората награда на тема “Толеранција 
– глобален предизвик”.

Семос Едукација низ годините се стекнуваше 
со партнерски статус од најголемите софтверски 
имиња, како што се Microsoft, Oracle, Java, Adobe, 
Autodesk, EC – Council. Вредно е да се спомене 
статусот на Microsoft кој започа со Learning 
Associate, па сé до Gold Partner.

Историјат
Семос Едукација со традицијата во областа на 
компјутерската обука датира од 1995 година. 
Почетокот е поврзан со организирање на курсеви 
за крајни корисници од Microsoft Office, кои брзо 
се надополуваат со сертифицирани обуки за ИТ 
професионалци, програми во Колеџ за графички и 

веб дизајн и во Детскиот 
едукативен центар.

Низ годините, Семос 
Eдукација ги поставува 
стандардите во полето на 
компјутерската едукација и 
денес располага со 
најсовремени услови за 
следење на настава, 
лабаратории за далечинско 
учење и беспрекорни услуги. 
Компјутерската обука ја 
одржуваат 55 високо 
образовани, стручни предавачи, 
со повеќегодишно искуство во 
својата дејност, поминувајќи 

ригорозни процедури на евалуација и полагање на 
испити во зависност од барањата поставени од 
соодветниот вендор.

Со воведување на програмата на 
реномираниот бренд Cisco, се отвора можноста 
за ширење на пазарите во Косово и Албанија. За 
кратко време компанијата успешно го реализира 
првиот обид за пробивање на скандинавскиот 
пазар, со понуда за официјална обука за поддршка 
на дигитални IP-TV технологии во Данска. Во 
периодот помеѓу 2010 и 2011 година компанијата 

ги понуди своите врвни Microsoft и Oracle 
експерти за реализација на официјални обуки во 
Норвешка. Информатичката безбедност како топ 
тема на пазарот, Семос Едукација ја понуди на 
пазарот и во Романија и Полска во 2011 година.

Резултатотот на успешниот проект на Семос 
Едукација е основањето на нова компанија за 
едукација во областа на менаџирање и водење на 
бизниси, Clear View BTC основана 2005 год. која 
денес функционира како самостојна едукативна 
институција.
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Семос Едукација 
Низ клупите на Семос Едукација поминале 
повеќе од 40.000 слушатели.

Бројот на лиценцирани обуки реализирани до 
денес е повеќе од 20.000.

Во последните три години одржани се повеќе од 
900 испити во Prometric и VUE тестинг центарот.

Oracle - Java програмерите се водат како 
најдефицитарен кадар во светот.

Во Македонија до 2010 само 3% од Oracle - Java 
програмери се здобиле со официјален 
сертификат.

90% од сите работни места во Европа до 2015 
год. ќе вклучуваат познавање на работа со 
компјутер.

Во 2015 во Европа ќе недостигаат 385.000 
компјутерски образовани профили - идни 
потенцијални вработени.

Производ
Семос Едукација нуди официјални и прилагодени 
обуки за повеќе целни групи, професии и 
профили, како и за сите возрасти. Согласно 
наставните целини, обуките можат да бидат 
долгорочни и краткорочни. Наставните програми 
се практично ориентирани, согласно потребата и 
понудата на пазарот на труд, при што крајниот 
резултат е добивање на меѓународно признати 
сертификати. Обуките ги одржуваат компетентни 
тренери со соодветна титула и/или сертификат 
од својата област.

Официјалните ИТ обуки, наменети се за 
професионална надградба на поединецот во 
областа на ИТ технологиите и истите се 

реализираат согласно лиценцирана програма за 
настава по светските вендори Microsoft, Cisco, 
Oracle, EC-Council и Autodesk. Лиценцираните 
обуки за успешно водење и управување со 
проекти се на вендорите ITIL и Project 
Management Institute.

Прилагодените обуки за крајни корисници се 
за апликациите: Microsoft Office, Adobe, Graphisoft, 
VB.NET, C и C++.

Програмите во Колеџот 
за графички и веб дизајн се 
одликуваат со единственост 
по својата концепција и 
практична ориентираност 
кон уметноста и техниката. 
Истите се насочени кон 
истражувања и развој на нови 
достигнувања во графичкиот 
дизајн и мултимедиа.

Детскиот едукативен 
центар е прилагоден за 
наменска обука на возраст 
помеѓу 8 и 15 години и 
опфаќа курсеви од ИТ 
програми, Уметнички 
програми и Математика.

Покрај обуките, редовно 
се нудат и сертификации со 
цел стекнување со 
меѓународно признат 
сертификат од соодветната 
област преку вендорите 
Prometric, VUE и Certiport.

Неодамнешен 
развој
Визијата на Семос Едукација 
е да биде дел од глобалните 
промени, вклучувајќи се во 

светските технолошки 
трендови и случувања, 
како и активно членувајќи 
во сите врвни мрежи на 
едукативни институции 
низ светот.

Освојувањето на 
пазарот подразбира 
позиција не само на 
физичките простори, туку 
истовремено и на 
виртуелните. Семос 
Едукација развива 
стратегии за образование 

прилагодено на современите текови на учење, 
преку неограничените можности на Интернет 
световите, со фокус на трендовите на учење на 
новите генерации. Иновативно следење настава 
од дома или од канцеларија преку обезбеден 
пристап до училници и лабораториите на Семос 
Едукација, или преку било која виртуелна 
лаборатија ширум светот е основа за 
неограничени можности на образување.

Развојот не застанува тука – иднината е и во 
понатамошното претставување и воведување на 
светски брендови кои се уште не се присутни во 
Македонија, како и континуиран развој, обука и 
сертификација на човековите ресурси. Тренерите 
се најголемото богатство (најважниот ресурс) на 

фирмата и таа ќе продолжи со континуирано 
вложување во нив.
 
Промоција
Успехот на Семос Едукација се должи на 
долгорочната посветеност во изработка на 
кампањи за промоција на брендот, услугите, 
новините, статусните придобивки на фирмата и 
стручниот кадар.

Маркетингот и промоцијата 
заземаат голем дел од 
секојдневните активности. 
Почетоците кои беа воглавно 
ориентирани кон рекламирање во 
дневниот печат, денес резултираат 
со интензивно користење на 
новите медиумски и маркетинг 
канали, како што се: социјалните 
мрежи, контекстуално огласување, 
месечно известување на клиентите 
преку меил, или пак присуството на 
најпопуларните интернет портали.

Семос Едукација континуирано 
го јакне својот бренд со промоција 
на своите услуги во печатените 
медиуми преку уникатни дизајни 
збогатени со директни и јасни 
пораки до клиентот.

Според Microsoft стандардите и 
правилата за рекламирање, се 
користат актуелните кампањи, 
преземајќи ги во оригинал дизајнот 
со слоганите. Ги издвојуваме 
последните “Virtualization Training. 
Are your skills keeping up?”, “Cloud is 
the future. Get Ready”. 
Препознатлив слоган за идните 
студенти во Колеџот е 
„Креативноста е во Вас. Покажете 

ја.“, додека „Учи повеќе. Оди подалеку“ и „ 
Зголемета ја својата конкурентност на пазарот на 
трудот “ се само дел од слоганите наменети за 
крајните корисници од различни профили во 
кампањите за краткорочни обуки. И најмалите ни 
се верни клиенти, но пораките во рекламите се 
наменети за нивните родители, како „Подгответе 
го Вашето дете за иднината“ и „Вашето дете 
може да биде врвен: програмер, дизајнер, 
информатичар, фотограф“.

Но, сепак најпрепознатливи сме во директната 
продажба.

Промоција на студентите од Колеџот се врши 
секоја година со организирање на завршна 
изложба, како настан во различни културни 
локалитети низ земјата.

Вредност на трговската марка
Брендот значи доверба и квалитет. Вредноста е 
резултат. Кај нас знаењето ги поврзува сите. 
Тимот и индивидуалецот прават успешно цело. 

Семос Едукација ја креира иднината на 
успехот. Освојувањето на светските брендови, 
зад кои стои потписот на престижните марки е 
само доказ дека Компанијата умее и знае, што е 
носечко во конкурентноста на големите пазари 
кои во 21 век не признаваат право на грешка.

Со право, на врвот остануваат само 
најдобрите.

Но, вредност не е само светот на парите и моќта, 
туку и општествената одговорност која 
подразбира грижа за лицата на маргините во 
системот. Семос Едукација континуирано развива 
едукација со вклучување на лицата со посебни 
потреби, за нивна полесна интеграција во 
општеството.

www.semoskoc.com.mk
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