Пазар

Веќе 17-та година магазинот Капитал е
провајдер на релевантни и квалитетни
информации за лидерите во македонскиот
деловен, политички и невладин сектор, што им
помагаат при донесувањето одлуки. Капитал
секој петок во неделата се наоѓа на бироата на
најмоќните бизнисмени и политичари во
Македонија, претставници на странски компании
и дипломатскиот кор во земјава.
И не само “decision maker”- ите, туку и
сите останати што сакаат да бидат во тек со
најважните работи што се случуваат во
бизнисот и политиката во Македонија, регионот
и светот, редовно посегнуваат по Капитал –
преку неговото печатено издание или на веб
порталот.
Тиражот на Капитал е поголем од
3.000 примероци
само во

претплата,
што е солидна бројка
за мал пазар како македонскиот, особено кога
се работи за весник со специфична содржина,
којашто подразбира и поограничена целна група
во однос на весниците од општ формат.
Меѓутоа, според наодите на најрелевантните
агенции за истражување на пазарот, секој
примерок на Капитал во просек го читаат уште
по 3-4 луѓе, што значи дека општественото
влијание што го има весникот е многу поголемо
отколку што покажува самиот тираж.
Капитал, во духот на новата дигитална ера,
е присутен и на социјалните мрежи, од кои што
само на ace ook има преку 50.000 следбеници
на својата страница, а активен е и на LinkedIn и
Twitter.

Достигнувања

Откога се појави на пазарот Капитал почна
полека, но сигурно да ја освојува својата целна
читателска публика и денес се наоѓа на бирото
на секој битен мена ер и политичар во
државава. Освен што е број еден бизнис информатор, Капитал одигра голема улога и во
едукацијата на македонските бизнисмени,
пласирајќи досега огромен број теми за
мена ментот, маркетингот, човековите ресурси,
претприемништвото и за останатите области
каде што недостигаше знаење во домашните
компании.
Истражувањата што за потребите на
Капитал ги направи релевантна светска
консултантска компанија покажаа дека 70 од
неговите читатели се вработени во приватни
компании, од коишто пак, 17,6 се сопственици
на бизниси.
Речиси 20 од читателите на Капитал
најмногу се интересираат за светскиот
бизнис и финансии, исто толку
претпочитаат компаниски вести и
теми, 17 сакаат да прочитаат
нешто повеќе за регионалните
бизнис прилики, а 16 за банките и
за финансиите.
За својата посветеност кон
развојот на современото
македонско бизнис новинарство и
бескомпромисното отворање на
најсуштинските теми што го
засегаат домашниот економски и
политички простор Капитал има
добиено повеќе признанија и награди
од релевантни македонски и странски
организации.
За 2011 година Капитал, односно
Капитал Медиа Гроуп е добитник и
на наградата за најдобар работодавец
во конкуренција на компании со
помалку од 100 вработени.

Нивниот сон беше да направат четиво
коешто ќе ги помести границите на тоа што
значи квалитетно информирање во
Македонија. Објективните анализи на
состојбите во економијата, безбројните
приказни за успехот, но и неуспехот на
македонските претприемачи, интервјуата со
мал милион бизнисмени, политичари, експерти
се само дел од содржините што ги
испорачува Капитал изминативе 17 години.

Историјат

Екипата што го покрена Капитал
во септември 1999 година имаше
многу малку капитал во своите раце, но
ја имаше идејата и визијата за тоа каква разлика
сака да направи на медиумскиот пазар.
Техничките услови на почетокот беа скромни,
но не беа такви и амбициите на младите
новинари што го продуцираа весникот.

Постојаниот развој и стремеж на
неделникот да остави белег врз македонскиот
информативен простор ја наметнаа
потребата Капитал да стане дел од еден
поголем ентитет, под чија капа ќе бидат сите
производи креирани од екипата на
неделникот и од неговите партнери. Така, во
2007 година настана Капитал Медиа Груп, од
чија продукција излегуваат сите печатени и
електронски изданија на групацијата, како и
останатите содржини што оставаат
неизбришлива трага на македонскиот
медиумски простор.

Производ

Екипата на Капитал е свесна дека за да ја
задржи лојалноста на своите читатели, мора
постојано да иновира и да воведува
подобрувања на својот производ. И покрај
тенденцијата постојано да се прилагодува кон
желбите и потребите на читателската публика,

26

SUPERBRANDS

Капитал не отстапува од својата основна
концепциска определба, а тоа е темелно и
аналитичко информирање за сите економски
и бизнис-актуелности, особено корисно за
сите што на дневна основа треба да
донесуваат одлуки.

Се разбира, опсервациите на бизнис настаните не се лишени и од политичкиот
контекст во онаа мера што запазува
непристрасност и објективна критика на
одредени политички одлуки, без оглед која
политичка опција ги донесува.
Од 2007 година Капитал ја зголеми
вредноста на својот производ со воведување
на специјалните прилози и едиции посветени
на различни сектори од бизнисот, преку кои
се дава една попродлабочена анализа на
состојбите во нив. Оттогаш Капитал ги
подготвува редовните прилози за
банкарскиот бизнис, осигурувањето,
винарскиот бизнис, автомобилската
индустрија, транспортот и логистиката,
телекомуникациите, консултантството и
останатите сфери што се составен дел од
домашната економија.

Последниве две години динамиката на
издавање специјални прилози и едиции е
интензивирана, па речиси секоја недела во
рамките на неделникот има специјален дел
посветен на некоја од претходно
споменатите индустрии.

Неодамнешен развој

Капитал во изминативе 17 години колку
што е присутен на пазарот претрпел неколку
промени во дизајнот и содржината, со цел да
биде во тек со најновите трендови во бизнис –
новинарството во светот.

Од крајот на 2014 година
и порталот kapital.mk доби
сосема нов изглед, во кого
што компанијата инвестираше
значително, со цел да се
овозможат најнапредните
техничко –
технолошки
опции, како
за
читателите
кои што ги
консумираат содржините на
Капитал, така и за самите
новинари, кои што ги
подготвуваат овие
содржини.
Капитал, исто така, е
свесен за тоа дека во ова
време на глобална
поврзаност, погубно за растот и развојот на
еден новински бренд е да го ограничи своето
влијание на локалниот пазар. Затоа, од 2012
година, Капитал е член на регионалната
медиумска платформа Бизнис плус, која што ја
основаше заедно со уште пет балкански
весници портали. Преку размена на
информации, вести и анализи со партнерите во
Бизнис плус, Капитал ги споделува
најзначајните случувања во бизнисот и
политиката во Македонија на регионално ниво,
а истовремено ги пренесува за македонските
читатели актуелните состојби во земјите од
каде што се останатите членки на
платформата.

заедно со останатите изданија на матичната
компанија, да доживее поширока промоција на
отворена сцена и да ја зголеми својата
релевантност на медиумската сцена.

Вредност на трговската марка

За брендот велат дека е како репутацијата
на човекот – се гради долго и макотрпно, а
може да се сруши како кула од карти, за една
секунда.
Капитал е свесен за „тежината“ на брендот
што ја носи врз сопствените плеќи и токму
затоа е максимално посветен на својата мисија:
навреме и објективно да информира, темелно и
стручно да анализира и квалитетно да едуцира.
Во овој ултрадинамичен бизнис - свет, каде
што точната информација стана најскапоцен
ресурс, екипата на Капитал е свесна дека една
погрешна бројка, како и една „несреќно“
интерпретирана изјава можат да урнат нечиј
бизнис и нечии соништа да пукнат како меур од
сапуница.

Промоција

Капитал користи различни начини за
зголКапитал користи различни начини за
зголемување на својата визибилност во
јавноста и перцепцијата дека навистина
се работи за четиво коешто им е
потребно на сите релевантни
донесувачи на одлуки во Македонија.
Капитал досега бил организатор, ко организатор или медиумски покровител
на голем број форуми, работилници и
други бизнис - настани во Македонија.
Како дел од Капитал Медиа Гроуп, којашто е
соработник на престижни деловни школи од
регионот (Котругли – Хрватска Бледска школа
за мена мент - Словенија), како и на
релевантни медиумски групации ( инанце Словенија, ЕМГ- Србија и Економедиа –
Бугарија), магазинот Капитал учествувал во
бројни проекти, истражувања и тркалезни маси
посветени на економско - политички теми.
Во септември 2009 година Капитал Медиа
Гроуп го донесе во Скопје најголемиот
светски гуру на маркетингот, илип Котлер,
којшто одржа предавање пред повеќе од 800
учесници од Македонија и од регионот. Тоа
беше настан без преседан во дотогашната
историја на бизнис ивенти во земјата и уште
една извонредна пригода магазинот Капитал,

До толку повеќе, редакцијата на Капитал,
зацврстувајќи ги начелата зацртани во својот
„манифест“, ја зацврстува и вредноста на својот
бренд.
актот што Капитал е почитуван и од
власта и од опозицијата, без оглед кон кого е
критички настроен во моментот фактот што за
новинарите на Капитал се отворени сите врати
во македонските приватни и државни компании,
јавни институции, странските дипломатски и
бизнис - претставништва фактот што анализите
на Капитал служат како задолжителна
литература кај некои професори на
економските факултети во земјава – сето тоа
потврдува каква е репутацијата на брендот
Капитал.

.
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Ка ита
Капитал на насловната страница од својот прв
број, по грешка наместо бројот 1 го има
испечатено бројот 10. Оваа насловна страница
и денес се чува врамена во редакцијата, како
уникатна и скапоцена реликвија.
Повеќе од 50 од читателите на Капитал
имаат просечен месечен приход од 1.000 евра.
Речиси 40 илјади страници новинарски текст
досега е напишан во изданијата на Капитал.
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