
Пазар 
Томато продукција е водечка независна продукција 
во Македонија кога станува збор за телевизиска и 
филмска работа. Со самото создавање на оваа 
продукција кон крајот на 90-тите години овој бренд 
се покажа како пионер во телевизиската работа во 
Македонија и внесувањето на нова и модерна 
опрема само го потврди работењето на тимот кој 
ги создаде првите македонски музички спотови, 
рекламите кои се здобија со многу награди и 
емисиите кои сеуште се најгледани меѓу граѓаните 
на нашата држава. Од својот почеток, до денес, 
слободно може да се каже дека Томато продукција 
со својата работа ги постави темелите на 
модерните македонски емисии, ги сруши сите 
рекодрди на гледаност во Македонија и им го 
отвори патот кој што води надвор од нашите 
граници на сите останати медиуми. 

Кога станува збор за правењето спотови, оваа 
продукција може да се каже дека е најуспешна од 
проста причина што ги има создадено првите 
македонски спотови кои се пуштале на светските 
музички канали и музички тв станици...Освен 
македонските артисти и бендови, со оваа 
продукција имаат успешна соработка и многу 
светски звучни имиња. 

Во оваа продукција тимот е составен од високо 
обучени професионалци кои секогаш максимално се 
посветуваат на работата. Доказ за ова е 
производот кој секогаш го носи печатот на Томато 
продукција и е препознатлив како во Македонија, 
така и надвор од нашите граници. 

Достигнувања
Во својата 13 годишна забележливо успешна работа, 
Томато продукција се здобива со многу награди, 
плакети, признанија, номинации и благодарници од 
локален, национален и светски карактер. Речиси 
сите телевизиски продукти кои излегле од Томато 
Продукција се наградувани како на домашните, така 
и на балканските престижни фестивали. Можат да 
се издвојат првите места за музички видео спотови 
на годината, политички и забавни емисии на 
годината, краткометражни филмови на годината. 
Наградувани се тв проекти кои низ годините се 
здобиле со епитетот култни. Не треба да се 
заборави да се споменат и безбројните номинации 
на музичките фестивали за музички видео спотови 
кои биле продуцирани од Томато, а номинирани за 
најдобри во тие категории.

Историјат
Друштвото за филмска продукција Томато, постои 
од 1999 година и е водечка независна продукција 
во Македонија.

Крајот на 90-тите години беше многу важен 
период за македонската музичка сцена, зачеток на 
она што денес многумина сакаат да го наречат 
македонски шоу бизнис. Во тоа време неколку луѓе 
што се разбираат во музика, телевизиски производи 
и со голема желба да бидат дел од светот, ја 
создадоа Томато продукција. Уште од првиот ден, 
Томато ја имаше најдобрата камера во Македонија, 
најсовремени програми за монтажа и десетици 
светлосни тела.

Првиот видео спот на Томато продукција беше 
за групата Ареа. Од тогаш до денес, Томато има 
направено спотови за речиси сите пејачи, пејачки и 
групи во Македонија, а од балканските може да се 

издвојат: Нина Бадриќ, Масимо Савиќ, Жељко Бебек 
и многу други. Она по  што е препознатлива оваа 
продукција е соработката со најголемата балканска 
ѕвезда Тоше Проески од самиот почеток, па за жал 
до неговиот преран крајот.....Томато ги 
изработуваше сите спотови и концерти на овој 
музички уникат. 

Со рекламите е друга приказна. Рекламен спот 
од Томато продукција може да има само компанија 
која сфатила дека од добрата реклама зависи 80 
проценти од продажбата. Онаа компанија која 

својата реклама и ја доверила на Томато продукција 
знае дека може да го добие светот, но само ако 
може да си го дозволи. Една од првите реклами 
што ја изработи Томато беше за Такси компанијата 
Де Лукс. Освен оваа, темелите на видео рекламата 
во нашата земја ги постави Томато соработувајќи 
со брендот Кока-Кола. Рекламирањето на своите 
производи секогаш и ги доверувале само 
најголемите брендови кои сакале својот докажан 
квалитет да го пренесат во реклaмно видео...

Она за што посебно треба да се зборува се 
емисиите. Во 2000-та година Томато почна со 
емисијата “Токму тоа“. Во меѓувреме, се случи и 
кусиот серијал “Жените се”. Дека во Македонија 
може да се изработи сценографија за квиз со 
светски изглед покажаа уште во 2003 година со 
Квизот “Клуб 360 Live”. Емисијата Вртелешка ја 
работеа до крајот на емитувањето, а потоа се 
отиде еден чекор понатаму со talk шоуто “Чао 
Скопје”. Освен овие големи проекти Томато е од 
самиот почеток на М2 продукција, во потрагата по 
најразлични ѕвезди.

Традицијата на куси емисии од типот на “Токму 
тоа” ја продолжи со “Во шема”, па потоа со “Ред 
Хот” и во 2009 година започнаа со еден од 
најдобрите проекти во оваа држава наречен 
“Тротоар”.......емисијата која стана бренд во 
Македонија и која ги забавува гледачите до ден 
денес со целата урбаност и модерност на целиот 
проект, редовно се здобива со награди кај нас, а и 
надвор од нашите граници. Освен овие Томато 
продукција ги изработи и емисиите “Сребрено 
искушение”, ”Боки 13 Шоу”, ”Биг Мама Шоу”, ”Кул 
Тв”, како и политичките емисии “Ако е” и ”Миленко 
Неделковски Шоу” и квиз шоуто “О-ла-ла”. Во 
документарниот серијал “Таму некаде” тие ги 
раскажаа приказните од многу европски метрополи, 
а со потпис на Томато продукција се и многу 
документарците.

За “Дај побрзај“, нема што посебно да се каже. 
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ДалИ сте знаеле Дека...

томато ПроДукцИја 

Томато продукција е првата македонска 
продукција која изработила спот за македонски 
бенд кој се појавил на светскиот музички канал, 
Суперхикс- Раде, 2001 година.

Првата забавна емисија која ја има изработено 
Томато, “Токму тоа“,  е темелот на модерната 
македонска забавна програма. По оваа емисија се 
појавија многу други од ваков тип.

Првиот спот кој некогаш е направен во 
Македонија за музичка група која доаѓа од 
другата страна на Атлантикот е изработен од 
Томато. Групата Eye of Charm работи во Канада 
и спотот за песната Farewell Machine се најде 
меѓу најдобрите три на официјалната канадска 
музичка топ листа во 2006 година.

До 2012 година Томато продукција има 
изработено преку илјада спота, преку сто емисии 
и преку триста концерти на македонски, 
балкански и светски музички ѕвезди.

Најголемиот државен посериозен настан кој се 
случи во Македонија, Broadband commission 2012 
година, беше во целосна организација на Томато 
продукција.

Рејтингот на емисијата кажуваше се. Освен овие 
огромни проекти, Томато ги постави стандардите 
за игри на среќа како што беа Наше Бинго, Џандар 
Збира, Лото и уште многу други...

По некое време, Томато продукција своите 
идеи почна да ги реализира и во поголеми проекти 
како што се концертите. Меѓу многуте концерти 
изработени од Томато се издвојуваат концертот на 

Цеца Ражнатовиќ во Прилеп, Здравко Чолиќ во 
Скопје и концертите на скоро сите македонски 
ѕвезди.

Она на што се посебно горди е нивниот 
придонес во хуманитарната кампања Македонија за 
настраданите од Цунами, хуманитарниот концерт 
Скопје, Хаити и Чиле, како и хуманитарниот 
концерт за манастирот Свети Јован Бигорски. 
Голема доверба во Томато имаат и многу странски 
невладини организации кои на своите тендери ја 
избираат токму Томато продукција. Кампањата за 
борба против трговија со луѓе одобрена од 
Меѓународната организација за миграција исто така 
беше изработена од оваа продукција но и 
кампањата избери живот избери спорт, проектот 
Македонија Навива и Македонија засекогаш, 
проекти кои ги поставија основите на 
македонските навивачки песни кои и денеска 
сеуште се пејат, Избор за спортист на годината, 
Самитот на Верски Заедници во Охрид, 
отварањето на манифестацијата Крушево- Етно 
Град, Струшки вечери на поезијата, Broadband 
комисијата во Охрид на која учествуваa 
највлијателните луѓе во светот кога е во прашање 
интернет и мобилната технологија.

Производ
Томато е продукцијата која поседува најмодерна 
ХД технологија за студиско и теренско снимање. 
Како единствени во Македонија со ваква опрема, 
секогаш се стремат кон визуелно и аудио 

совршенство. Доказ за тоа е соработката на сите 
македонски пејачи, посериозни компании кои 
посакале да им се изработи рекламно видео, како и 
сите најголеми проекти од државен карактер кои и 
биле доверени на оваа продукција. 

Освен проекти кои ги има изработено Томато 
продукција, за овој бренд слободно може да се 
каже дека ги создал поголемиот дел од тв 

водителите и новинарите во Македонија. За ова 
зборува и фактот што скоро сите актуелни и 
успешни водители денес, имаат соработувано со 
Томато. 

Производот кој го создава Томато веднаш 
може да се препознае дури и да не се знае дека е 
изработен од нив, само поради професионалноста 
на тимот, техничката опременост на продукцијата 
и залагањето за успех на она што се произведува. 

неодамнешен развој
Покрај многуте новини кои досега Томато ги има 
практикувано за подобрување на телевизските 
медиуми во Македонија, од 2011 година 
продукцијата започна со целосно ХД снимање, 
монтирање и емитување. Спотовите и рекламите 
кои се изработуваат се снимаат со филмска камера 
и објективи и во зависност од потребите на 
видеото, студиото на Томато се адаптира во 
секаков сет, од пустина до строг центар на светска 
метропола.

Покрај сите достигнувања Томато може да се 
пофали уште со една работа. Сите знаеме како 
изгледаат денешните емисии по македонските тв 
канали. Шоу биз вести, интервјуа со познати 
ликови од кај нас, пратење на настани кои се 
случуваат во Македонија. Сето ова Томато го има 
правено уште од 2000 година преку емисијата 
“Токму Тоа” која беше тогаш единствена од таков 
тип во Македонија. И за разлика од сите останати 
емисии кои што се прават денес, овој производ на 

Томато беше сто проценти нивна иновинација без 
никакво копирање на емисиите од светот. 

Промоција
Томато продукција е бренд кој е постојан 
промотор на сите сфери во култура и спортот во 
Македонија. Театарот, концертите, било на 
класична или модерна музика, изложбите и сите 

останати културни манифестации секогаш добивале 
подршка од оваа продукција, а во поголемиот дел 
таа не била само медиумска, туку и техничка. 
Освен културата, Томато е горд промотор и на 
спортот во Македонија. Преку избирање на 
навивачката химна на Македонија, избирањето на 
официјалниот дрес на македонските 
репрезентации, избирањето веќе многу години по 
ред најдобар спортист и спортистка на годината 
со манифестацијата Спортски Оскар на Макдонија, 
продукцијата се покажа како горд промотор на се 
она што е добро во нашата држава и се она што 
заслужува медиумско внимание. 

Вредност на трговската марка
Томато продукција е пионер на телевизиско-
продукциската независна работа во Македонија. Со 
појавувањето на продукцијата кај нас се поместија 
параметрите на телевизиското работење затоа 
што конечно се појавија светските стандарди кои 
ги постави Томато. Тоа е продукција која ја 
испровоцира македонската јавност да го покачи 
нивото на свесност за важноста на квалитетот кој 
се појавува на македонските телевизии. 

www.tomato.com.mk


