
Пазар 
Првиот број на „Теа модерна“ излезе на  29 март 
2000 година како приватно издание на домашниот 
медиумски пазар, во услови кога списанија од овој 
тип на македонски јазик речиси и немаше. Од 
речиси пионерска позиција „Теа модерна“ се разви 
во најтиражно списание на македонскиот 
медиумски пазар, и на повеќе нивоа – концептуално, 
содржински и визуелно, додаде вредност во нашето 
општество. Започнато како, условно кажано, 
списание наменето за женската популација, тоа 
стана неделник за „паметни и модерни“, а намерата 
беше да се подигне нивото на читателите што е 
можно поблиску до ова негово доскорешно мото. 
Со содржините што ги нудеше „Теа модерна“ 
стануваше еден од бастионите на граѓанската 
култура и убавиот збор, списание кое особено 
внимаваше да не го повреди на кој било начин 
вкусот на читателите и нивното чувство на 
одмереност. 

Тоа, секако, се постигнуваше со посветеноста 
на работата, чесноста и доблеста на основачот, 
уредниците, групата новинари, фотографи и 
ликовно-технички уредници, лектори... од кои 
поголемиот број сè уште го чинат јадрото 
на уредувачко-пишувачкиот тим на 
списанието, поддржани од тимовите 
за маркетинг, печатарите и 
дистрибутерите, а од пред две 
години и од менаџментот на 
групацијата „Медиа принт 
Македонија“, во чиј состав 
спаѓа „Теа модерна“. Пазарот, 
поточно читателската 
публика знаеше да го 
препознае тоа и до денес 
списанието за многу семејства 
е повеќе од неделник, нешто 
како некаков домашен гласник 
за настани и случувања и за луѓе 
што ги знаат или би сакале да ги 
запознаат.

Достигнувања
Во повеќе од 600 броја на „Теа модерна“ до сега се 
провлекува една константа во нејзината уредувачка 
политика, а тоа е овој новинарски производ да се 
занимава со шансата преку позитивните примери, 
приказни и ликови да се стигне и оствари 
поквалитетен живот. Со својот современ концепт, 
преку квалитетни и инспиративни четива за модата, 
убавината, стилот на живеењето, културата, 
уметноста, спортот... во 12-те години постоење на 
македонската медиумска сцена „Теа модерна“ 
наметна нови и повисоки критериуми кои и даваат 
посебна препознатливост како медиум. 

Голем исчекор во домашното издаваштво, а и во 
освојувањето на симпатиите кај публиката, направија 
проектите реализирани меѓу  2004 и 2006 година, 
со цел промовирање и омасовување на трајните 
културни вредности. Сè почна 
пролетта 2004 година со 
издавање на албумот 
„Октоехос“ на Кокан 
Димушевски и набргу 

потоа компакт- дискот со 130 книги во е-формат на 
„Блесок“, кои претставија 80 автори од целиот свет 
на вкупно 35 јазици. Следуваше серија музички 
компакт-дискови: класици од сериозната музика 
(Марија Калас, Бетовен, Моцарт, Шуберт, Штраус и 
Шопен), светски џез-легенди ( Луис Армстронг, 
Каунт Бејзи, Нет Кинг Кол, Бен Гудман, Ела 
Фицџералд, Ерол Гарнер, Чик Корија, Чарли Паркер, 
Били Холидеј, Дјук Елингтон, Каб Каловеј), 
колекцијата од пет цедиња „Кон традицијата“ од 
македонската музичка ризница (Синтезис, Стринг 
форсис и Оркестарот Пеце Атанасовски, Танец, 
изведби на Никола Бадев), компакт-дискови со 4 
македонски антологиски филмови (Волча ноќ, Мис 
Стон, Црно семе и Пред дождот), цедиња со музика 
на Гарабет Тавитјан и Бодан Арсовски. 

Беа издадени повеќе  календари: за 2003 
„Приказни за нашиот Џејмс Бонд“,  верскиот 

календар за 2005 година со  македонски 
икони и календарот за истата година 

со слики од познати македонски 
уметници, како и календарот за 

2006 година со мотиви од 
мегалитската опсерваторија 

Кокино. ТЕА ги издаде и 
разгледниците со мотиви 
од Њујорк од 
изложбата „Улица“ на 
режисерот Милчо 
Манчевски. Од 
модните акции, тука се 
многуте едиторијали и 
календари, но посебен 

оддек имаше акцијата 
„Боите на Македонија“, во 

која девет македонски 
дизајнери (Ивана Коцева, 

Никола Булески, Јана Манева-
Чупоска, Жаклина Николовска, 

Александар Ношпал, Розе Трајческа, 
Ненад Секирарски, Даниела 

Симоновска, Никола Ефтимов и Христина 
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Теа модерна

Компакт-дисковите на „Теа модерна“ за 
омасовување на трајните културни вредности 
(музика, филм, е-книги) беа објавени и продадени 
во близу милион примероци.

Серија која побуди особено внимание во 
јавноста беа портретите на Македонците, 
особено младите стручњаци, во странство. Беа 
објавени повеќе од 200 интервјуа со луѓето кои 
станале успешни приказни на дестинации надвор 
од Македонија.

Колумнисти на „Теа модерна“ во изминатите 12 
години беа Јагода Михајловска- Ѓеоргиева со 
„Наши приказни“, Ружица Пејовиќ фаќаше „Сеир“ 
и Братислав Димитров држеше „Часови по 
осаменост“.  Денес колумнисти се Ивана Тасев и 
Ванчо Полазаревски како „ТЕА скрибомани“. 

Последното интервју на првиот претседател на 
Република Македонија Киро Глигоров е објавено 
во „Теа модерна“ на 28.12.2011 година.

Филипова) создадоа модна колекција во боите на 
македонското знаме, која доживеа и ревиско 
издание. 

Како општествено одговорна компанија, „Теа 
модерна“ се вклучуваше во проекти кои ја подигаат 
јавната свест,па така за време на разорожувањето 
по воениот конфликт од 2001 година „Теа 
модерна“ организираше наградна игра во која од 
учесниците се бараше да напишат реченица-две 
против оружјето, односно да посветат дел од 
своето време размислувајќи за овој проблем, а  при 
одбележувањето на 10-годишнината на „Теа 
модерна“, во 2000-та година, кога списанието веќе 
беше дел од „Медиа принт Македонија“, наместо 
прослава дониравме 5.000 евра на Одделението за 
интензивна нега при Клиниката за детска хирургија 
во Скопје. Сите овие акции ја зајакнаа дотогаш веќе 
здобиената доверба на читателите кон списанието, 
но исто толку и на личностите кои „Теа модерна“ 
ги таргетираше како свои соговорници. Тие ни ги 
раскажуваа своите лични приказни, ни ги отвораа 
своите домови, нè водеа низ  нивните омилени 
дестинации, ни говореа за  нивниот моден и 
воопшто стилот на живеење, без ни малку 
сомневање дека нивната доверба ќе биде 
изневерена. 

Историјат
На трафиките во Македонија првиот број на 
неделникот „Теа  модерна“ се појави на 29  март 
2000 година, во издание на „Планет-прес“,  печатен 
во боја и на 52 страници. Прво го трасираше патот 
до жените, најавувајќи се како неделник за мода, 
здравје и убавина, во кој еднакво и во речиси сите 
новинарски жанрови се третираа теми и новитети 
од сите овие области. Набргу „Теа модерна“ го 
прошири својот интерес и кон други теми, 
личности и случувања и секоја среда стана 
очекувано и омилено и четиво на целото семејство, 
особено кога понудата на страници се движеше 
меѓу 84 и 104.  

Од првиот до 332 број, поточно до 22 ноември 
2006 година „Теа модерна“ излегува како 
самостојно издание, а оттогаш до 23 ноември 2011, 
односно до 582. број заедно со трите дневни 
весници на групацијата „ВАЦ Медиа принт 
Македонија“: Утрински весник, Дневник и Вест. На 
ова семејство, инаку, „Теа“ му се приклучува во 
2006 година, а од 2010 година  е во целосна 
сопственот на оваа медиумска групација. Од оваа 
2012 година „Теа модерна“ е дел од „ОРКА 
холдинг“, новиот сопственик на „Медиа принт 
Македонија“. 

Во својот 12-годишен развој списанието 
секогаш е на лидерската позиција на домашниот 
пазар како најтиражен неделник во земјава, кој за 
време на одредени акции и кампањи стигнувал и до  

60.000,  а како дел од дневните весници на МПМ и 
до 100.000 примероци. За „Теа модерна“, иако 
посебни изданија, се врзуваат и другите изданија на 
Планет- прес и МПМ - Теа шема, Теа кујна и Теа 
крстозбор - од кои денес се издава само „Теа 
крстозбор“ кој на читателите им е достапен во 
рекордни тиражи секоја сабота во дневните 
весници Вест, Утрински весник и Дневник. 

Производ
Секоја среда во неделата, на 84 страници во боја, 
почитувајќи ги високите стандарди на квалитет на 
содржините, довербата, професионалноста и 
ексклузивноста, „Теа модерна“ и нуди на 
читателската публика информации и приказни за 
познатите, за модата, храната, домот и убавината. 
Преку различни новинарски форми редакцијата 
постојано ги вклучува читателите во креирањето на 
својата содржина и таквиот пристап ни овозможи  
и при повторното излегување како самостојно 
издание ТЕА да достигнува тиражи кои ја прават 
најрелевантен магазин од овој тип на домашната 
медиумска сцена, како цврста карика меѓу нејзините 
читатели и огласувачите. 

Неодамнешен развој
Од средината на минатата година менаџментот на 
„Медиа принт Македонија“, предводен од д-р Срѓан 
Керим, оценува дека „Теа модерна“ треба повторно 
да излезе како самостојно списание и по 
потребните подготовки тој број на трафиките во 
Македонија се појавува на 23 ноември 2011 година. 
Редизајнот на „Теа модерна“ е засилен со 
соработката со хрватскиот магазин „Глориа“. На 
гламурозната промоцијата по тој повод повторно 
се потврди реномето на неделникот, со оглед на 
бројот и профилот на гостите кои се одзваа на 
поканата да бидат дел од тој  настан. Списанието 
има 84 страници, нов дизајн, излегува на 80-грамска  
хартија.

Од број во број новото самостојно издание ја 
потврдува концепцијата на ТЕА како списание кое 
ќе нуди четиво со кое го поддржува добриот вкус 
на публиката и кое независно какви теми, 
информации и личности  ќе третира, ќе му одолее 
на актуелниот пазарен тренд – да го купува 
вниманието на читателите со кич и трач-муабети. 
Со редизајнот и самостојното излегување 
повторно на пазарот, „Теа модерна“ лансираше 
свој веб-портал www.teamoderna.com.mk и 
електронско издание.

Промоција
Секоја нов број „Теа модерна“ го огласува во 
изданијата на „Медиа принт Македонија“. 
Редизајнираното издание беше рекламирано и на 
повеќе радио и ТВ-канали. „Теа модерна“ досега 

била медиумски покровители на повеќе модни и 
културни манифестации: Модниот фестивал во 
Будва, ревиите на „Академија Италијана“ во 
Фиренца и на „Манго“ во Истанбул, на Скопскиот 
џез-фестивал, филмскиот фестивал „Браќа Манаки“, 
музичкиот фестивал „Таксират“, а во 2011 година 
беше медиумски спонзор на учеството на младата 
актерка Наташа  Петровиќ на „Шутинг старс“ во 
Берлин.

Во 2012 година како проект на редизајнираното 
издание се осмисли и се реализира наградна игра, 
акција со ТЕА во ТЕАТАР која овозможува 50% 
попуст на билети во театарските институции низ 
земјата, а во најава се повеќе други акции кои ќе и 
овозможат зацврстување на лидерската позиција.  

Вредност на трговската марка
Развивајќи се и содржински и визуелно, „Теа 
модерна“ своите слогани и концепти постојано ги 
проширува и надградува, па од издание за „паметни 
и модерни“ денес е „возбудлива од прва до 
последна“. Тоа и овозможува постојана поврзаност 
со широката читателска публика која ја определува 
како неделна задолжителна литература која не 
обременува туку информира, образова, забавува и 
советува. 

www.teamoderna.com.mk 
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