Пазар

Првиот број на „Теа модерна“ излезе на 29
март 2000 година како приватен новинарски
производ, во услови кога списанија од овој тип на
македонски јазик речиси немаше. Од оваа
пионерска позиција „Теа модерна“ се разви во
најтиражен неделен магазин на македонскиот
медиумски пазар и тоа на повеќе нивоа –
концептуално, содржински но и визуелно,
поместувајќи ги границите на она што дотогаш
значеше професионално, издржано и релевантно
четиво од ваков тип. Замислен како неделник
наменет за женската популација под мотото
„паметни и модерни“, „Теа модерна“ растеше и се
надградуваше низ годините, следејќи ги модерните
текови и интересот на публиката.
Со содржините што ги нудеше „Теа модерна“
стануваше еден од бастионите на граѓанската,
градска култура, промотор на убавиот збор,
списание кое особено внимаваше да не го повреди
истенчениот вкус на читателите и нивната веќе
изградена одмереност.
Тоа, секако, се постигнуваше со посветена
работата, чесност кон професијата, но и доблеста
на основачот, уредниците, новинарите,
фотографите, ликовно-техничките уредници,
лекторите... сите оние кои се незаменлив
дел од редакцијата на весникот и
го чинат јадрото на
уредувачко-пишувачкиот
тим. „Теа модерна“ не би
била препознатлив бренд
без поддршката од тимовите
за маркетинг, печатарите и
дистрибутерите и се разбира
од мена ментот на групацијата
„Медиа принт Македонија“.
итателската публика знаеше
и знае да го препознае
квалитетот и затоа до денес
списанието за многу семејства е
повеќе од неделник. Влегува во секој
дом како член на семејството,
станува неизбежен алманах што
информира, надградува, забавува,
одблиску ги открива сите тајни и
животни приказни на познатите и
секогаш е вистинскиот придружник во
моментите на реалксација и уживање!

Достигнувања

И по повеќе од 800 печатени изданија „Теа
модерна“ цврсто се движи по својата зацртана
константа на уредувачка политика, што всушност
значи преку позитивни примери, приказни и ликови,
да се стигне и да се оствари поквалитетен живот.
Со својот современ концепт, преку разновидни и
инспиративни четива за модата, убавината, стилот
на живеењето, културата, уметноста, спортот... во
17-те години постоење на македонската медиумска
сцена „Теа модерна“ наметна нови и повисоки
критериуми кои и даваат посебна препознатливост
и печат.
Голем исчекор во домашното издаваштво, а и во
освојувањето на симпатиите кај публиката, направија
проектите реализирани меѓу 2004 и 2006 година,
осмислени за промовирање и популаризација на
трајните културни вредности. Овој успешен проект
започна пролетта 2004 година со издавање на
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албумот „Октоехос“ на Кокан Димушевски и набргу
потоа компакт-дискот со 130 книги во е-формат на
„Блесок“, каде беа претставени 80 автори од целиот
свет на вкупно 35 јазици. Следуваше серија музички
компакт-дискови: класици од сериозната музика
(Марија Калас, Бетовен, Моцарт, уберт, траус и
опен), светски ез-легенди (Луис Армстронг,

Каунт Бејзи, Нет Кинг Кол, Бен Гудман, Ела
иц ералд, Ерол Гарнер, ик Корија, арли 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,
изведба 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.
Како дел од „Теа модерна“ беа испечатени и
повеќе календари: за 2003 година „Приказни за
нашиот емс Бонд“, верскиот календар за 2005, со
македонски икони и календарот за истата година со
слики од познати македонски уметници. Календарот
за 2006 година беше резервиран за мотиви од
мегалитската опсерваторија Кокино. ТЕА ги издаде
и разгледниците со препознатливиот амбиент од

ујорк 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- упоска, аклина Николовска,
Александар Ношпал, Розе Трајческа, Ненад
Секирарски, Даниела Симоновска, Никола
Ефтимов и Христина илипова) создадоа модна
колекција во боите на македонското знаме, која
доживеа и ревиско издание.
Како своја одговорност „Теа модерна“ го
сметаше и вклучувањето во проекти кои ја
подигаат јавната свест, па така за време на
разоружувањето по воениот конфликт од
2001 година неделникот организираше
наградна игра во која од учесниците се
бараше да напишат реченица-две против
оружјето. При одбележувањето на
јубилејот - 10-годишнината на „Теа
модерна“, во 2000-та година, наместо
прослава беа донирани 5.000 евра на
Одделението за интензивна нега при
Клиниката за детска хирургија во
Скопје. Сите овие акции ја зајакнаа
дотогаш веќе добиената доверба на
читателите, но исто толку и на
личностите кои „Теа модерна“ ги
таргетираше како свои
соговорници и партнери. Тие ни ги
раскажуваа своите лични приказни,
ни ги отвораа своите домови, н водеа
низ нивните омилени дестинации, ни
говореа за нивниот моден стил и стилот
на живеење, ги откриваа своите тајни, без никакво
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 на 52 страници. Најпрво 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
поинакви теми и личности, а новите хоризонти беа
отворени. Со тоа овој магазин стана очекувано и
омилено четиво на целото семејство, влегувајќи
секоја среда во илјадници домови низ земјава.

Во овој период бројот на страниците во
списанието се движеше меѓу 84 и 104.
Од првиот до 332-риот број, поточно до 2006
година „Теа модерна“ излегуваше како самостојно
издание, за потоа од 23 ноември 2011, односно до
582-рото издание заедно со трите дневни весници
на групацијата „ВАЦ Медиа принт Македонија“:
Утрински весник, Дневник и Вест. На ова медиумско
семејство, „Теа“ му се приклучи во 2006 година, а
од 2010 година е во целосна сопственост на оваа
групација. Од 2012 година „Теа модерна“ е дел од
„ОРКА холдинг“ - новиот сопственик на „Медиа
принт Македонија“, а од минатата година пак, како
дел од МПМ, но со нова сопственичка структура со
еднаков капитал помеѓу: корпорацијата „Орка
холдинг“, „Интернет груп инвестмент“ како и
„Мирекс плус“.

активности „Направи сам“. Производ на редакцијата
е и специјализираното списание за родители и деца
„Теа кидс“ што излегува еднаш во три месеци.

Производ

Секоја среда во неделата на 84 страници,
почитувајќи ги високите стандарди на квалитет,
професионалност и ексклузивност, „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, а таквиот пристап
му овозможи на списанието и при повторното
самостојно излегување на пазарот тиражи кои го
прават најрелевантен магазин од овој тип на
домашната медиумска сцена. Истовремено „Теа“ е
цврста алка што ги поврзува нејзините читатели и
огласувачите.

Неодамнешен развој

Во својот 17-годишен развој списанието
секогаш е на лидерската позиција на домашниот
пазар, како најтиражен неделник во земјава, чиј
тираж за време на одредени акции и кампањи
стигнувал до бројката од 60.000 примероци. Кога
„Теа модерна“ не била во слободна продажба,
односно стигнувала до читателите како дел од
дневните весници на МПМ, била печатена и во
тираж од 100.000 примероци.
За „Теа модерна“ се врзуваат многу
дополнителни прилози кои ја збогатуваат
содржината на списанието. Исто така, редакцијата
на „Теа модерна“ ги уредува и „Теа крстозбор“,
што се продава како самостојно издание и излегува
еднаш неделно, специјализираните самостојни
изданија за деца „Играј!“ и месечникот за креативни

Од средината на 2011 година „Теа модерна“ е
редизајнирана и индиректно поврзана со
хрватскиот магазин „Глорија“. На гламурозната
промоција по тој повод повторно се потврди
реномето на неделникот, што продолжи да се
печати на 84 страници на луксузна хартија.
Од број во број новото самостојно издание ја
потврдува концепцијата на „ТЕА“ како медиум кој
нуди четива што го поддржуваат добриот вкус на
публиката, професионалноста и балансираноста,
секојдневно му одолева на актуелниот пазарен
тренд на скандали, афери и жолт печат, останувајќи
верна на својот првичен концепт.
Со редизајнот и самостојното излегување
повторно на пазарот „Теа модерна“ лансираше свој
веб-портал www.teamoderna.mk и електронско
издание.
Во 2012-2013 година овој магазин ќе ја
продолжи својата хуманитарна мисија вклучувајќи се
во бројни хуманитарни акции меѓу кои и
донацијата на клима-уреди за Универзитетската
клиника за детски болести – Скопје, донација на
апарати од бела техника за Универзитетската
клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје,
хуманитарна модна ревија во рамките на есенското
издание на Моден викенд - Скопје, во 2012 година,
при што креациите на дизајнерите што беа
прикажани на ревијата беа донирани во Домот за
деца без родители „11 Октомври“, вклучувајќи и
обувки од „Баргала“, учество и несебична поддршка
во реализирањето на донаторските аукции на
чоколадо, за подобрување на условите за живот и
едукација на учениците од државното училиште за
рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид
„Димитар Влахов“.

Промоција

Секој нов број „Теа модерна“ го огласува во
дневните изданија на „Медиа принт Македонија“.

Редизајнираното издание беше рекламирано и на
повеќе радио и ТВ канали. „Теа модерна“ досега
била медиумски покровител на повеќе модни и
културни манифестации: Модниот фестивал во
Будва, ревиите на „Академија Италијана“ во
иренца, „Манго“ во Истанбул, Скопскиот езфестивал, филмскиот фестивал „Браќа Манаки“,
музичкиот фестивал „Таксират“, а во 2011 година
беше и медиумски спонзор на учеството на
младата актерка Наташа Петровиќ на „ утинг
старс“ во Берлин. Од 2012 година е и редовен
спонзор и партнер на „Скопје фешн вик“ и „Скопје
дизајн вик“. Исто така, „Теа модерна“ е редовен
поддржувач на СОС Детско село, Домот за деца
без родители „11 Октомври“ и многу други
организации на ранливи групи на граѓани.
Во 2012 година како проект на редизајнираното
издание се реализираше наградната игра „Со ТЕА
во ТЕАТАР“, која овозможуваше 50 попуст на
билети во театарските куќи низ земјата.

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, образува, забавува и
советува. Накусо речено, визијата на ова, во секој
поглед, уникатно издание е да го подобри
квалитетот на стилот на живеењето на секој член
од македонското семејство.

.
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Теа модерна
Компакт-дисковите на „Теа модерна“ за
популаризација на трајните културни вредности
(музика, филм, е-книги) беа објавени и продадени
во близу еден милион примероци.
Серијата текстови што побудија особено
внимание во јавноста беа портретите на младите
македонски стручњаци кои живеат во странство.
Во неделникот беа објавени повеќе од 200
интервјуа.
Последното интервју на првиот претседател на
Република Македонија, Киро Глигоров е објавено
во „Теа модерна“ на 28. 12. 2011 година.
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