
ПРОГРАМА НА ОБУКИ

Техники, вежби и примена 

Дигитални вештини за
микро и мали бинзиси

https://www.kreacija.org/coaching.html


'Зошто  да учествувате?

Заеднички именител на бизнисот е комуникација на луѓе COVID 19
пандемијата петкратно го забрза преминот на е-трговија.
Дигитализацијата на работењето налага ново знаење и вештини.

Во процесот на дигитализација на малите бизниси се соочувате со
четири проблеми:
(1) Имате на располагање  многу бесплатни алатки и тешко ви е да
изберете кои да ги користите;
(2) Потребно ви е многу време за да научите како се применуваат;
(3)  Доколку се јави проблем во примената на алатката, немате кого да
прашате;
(4) Луѓето се однесуваат различно во онлајн комуникацијата, одколку
во физичка директна средба.

Програмата ви овозможува да ги надминте овие проблеми. преку
избалансиран пристап на техники, вежби и примена поддржана од
индивидуален ментор/коуч.



Вебинар -работилница, 2 часа
Интернет платформа за вежбање на техниките,
Индивидуален ментор/Коуч, 10 часа
Прилагодени алатки за користење во бизнисот,
Дигитализација на 50% од бинзисот.

Одличен баланс на  

-техники, вежби и примена-

КВАЛИТЕТНО, БРЗО И ЕФТИНО ИСКУСТВО 



Одлуки за иднината 
 на вашиот бизнис 

ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ 

 Дигитализацијата ви овозможува да го одржите
вашиот бизнис преку пристап до купувачи секаде во
светот, доколку 

(1) Воведете добра организација на интернет
работењето;
(2) Идентификувате производи/услуги што можете
да ги нудите онлајн;
(3) Одржувате комуникација со потрошувачите;
(4) Градете партнерства за подобар пазарен учинок.
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ДИГИТАЛНИ ПОДАТОЦИ 

 Аналитиката за податоците на вашиот бизнис би
пристапна секогаш и секаде.

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ 

Профилите на социјалните медиуми се
комуникацијска алатка за привлекување на
вниманието за вашите продукти.

ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА 

Е-продавницата е комуникациска алатка што
може да се користи како продажно место .
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Организација на бизнисот за онлајн работењеОрганизација на бизнисот за онлајн работењеОрганизација на бизнисот за онлајн работење   111...

- отварање продажно место- отварање продажно место- отварање продажно место
- идентификување на производи за е-трговија- идентификување на производи за е-трговија- идентификување на производи за е-трговија
- алатки за уредување на продавницата- алатки за уредување на продавницата- алатки за уредување на продавницата      
- Зголемување на комуникацијата со пазарот- Зголемување на комуникацијата со пазарот- Зголемување на комуникацијата со пазарот   

2. Кампања на социјални медиуми2. Кампања на социјални медиуми2. Кампања на социјални медиуми   
-Планирање кампања на фајсбук-Планирање кампања на фајсбук-Планирање кампања на фајсбук
- Избор на публика и Спроведување на- Избор на публика и Спроведување на- Избор на публика и Спроведување на   
   кампањатакампањатакампањата
- Користење на Гугл аналитика за оценка на- Користење на Гугл аналитика за оценка на- Користење на Гугл аналитика за оценка на
ефикасноста на кампањатаефикасноста на кампањатаефикасноста на кампањата   

25.11.2020
Среда 

14:00 -16:00

27.11.2020
Петок

15:00-17:00

29.11.2020
Недела
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 Д-Р РИСТО ИВАНОВ, СМС,РМР

Претседател на ЗБК Креација

Д-Р СУЗАНА ТРАЈКОВСКА
КОЧАНКОВСКА 

Коуч-раст на бизнисот 

ИГОР ПАНЕВСКИ

Коич- онлајн платформа

 М-Р ИГОР МИШЕВСКИ

Коуч- Интерент Алатки  

ПРЕДРАГ СТОЈКОВСКИ

Кампања на социјални
медиуми 

М-Р ЕВА ДЕЛЕВА

Администратор е-
продавница 

Нашиот тим 



 М-Р БИЉАНА СТЕФАНОВСКА 

Коуч-Онлајн брендирање

АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВСКИ 

Видео продукција и веб апликации 

САЊА АРИЗАНОВ 

Коич- Финасии и ревизор 

 МУЗАФЕР ТАИРИ

Коуч- Бизнис планирање  

ЖАКЛИНА ГОЧЕВА

ИПАРД и земјоделие  

ДИМИТАР ТАШЕВСКИ

Иновации и конкуретност
на МСП

Нашиот тим 




