
 
 
 
Проект -  СТАНДАРД Покровителство на Стопанска 

комора на Македонија 
 
             Стопанската комора на Македонија, во напорите да го прошири 

асортиманот на услугите за своите членки, слично како и во другите 
комори со доброволно членство во развиените западноевропски земји, 

веќе неколку години го практикува  Проектот: 
Стандард ПОКРОВИТЕЛСТВО НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА 

МАКЕДОНИЈА. 
 

Целта на овој проект е да им понудиме на членките, во пакет, 
повеќе видови на услуги кои би ги користеле континуирано во подолг 

временски период и да ја ставиме на располагање на заинтересираните 
членки расположивата кадровска и техничка инфраструктура на 

Комората за развој на нивниот бизнис.  

 
           Суштината на Покровителството на Стопанската комора на 

Македонија се состои од следниве услуги:  
  

 Претставување на ЛОГОТО на компанијата: 
- во е-верзијата на публикацијата Бизнис Инфо во издание 

на Комората, кој се дистрибуира до 10.000 фирми; 
- во салите за состаноци на Комората и во Регионалните 

канцеларии на Комората во Прилеп, Битола, Охрид, 
Кавадарци, Штип, Велес и Кичево; 

- на Информативни табли за одреден настан со назнака 
"Покровители" ; 

- на коморскиот штанд на  настани организирани од 
Стопанската комора на Македонија; 

- на посебен линк означен " Покровители" на веб-порталот 

на Комората;  
- во печатените, електронските изданија како и во 

промотивните материјали на Комората, согласно 
расположивиот закупен простор ;  



 Преку Комората, како членка на Eurochambers (Асоцијација 

на европски комори) и International Chambers of Commerce 
(Меѓународната трговска комора), информации за 

активностите на меѓународната бизнис мрежа; 
 Лобирање за главните прашања кои го засегаат  бизнисот 

на Покровителот; 
 Обезбедување бизнис информации за земјите во кои се 

наоѓаат деловните партнери на Покровителот, на негово 
барање;  

 Учество на редовните позначајни деловни средби на 
претседателот на Стопанската комора на Македонија 

со  бизнисмените-членки на Комората; 
 Учество  на редовните работни деловни средби  со високи 

владини претставници; 
 Бесплатно учество на бизнис-форуми и презентации во 

земјата, организирани од страна на Комората; 

 Пристап до сервисите на веб-порталот на Комората ; 
 Доставување на неделен коморски E-Newsletter по 

електронски пат; 
 Бесплатна објава на компанијата на сервисот понуда-

побарувачка на веб-порталот на Стопанската комора на 
Македонија;  

 Дистрибуција на флаери/промотивни материјали на 
седници, состаноци, настани, бизнис форуми, семинари, 

презентации и други манифестации организирани во 
Комората -  (доколку претходно компанијата Покровител го 

достави промотивниот материјал до Стопанската комора на 
Македонија);  

 Можност за поставување на штанд на настани 
организирани во комората ; 

 Попусти  за котизација на Покровителот за учество на 

негови вработени на семинари/работилници/советувања со 
еминентни предавачи организирани во Комората; 

 Еднаш годишно (од по еден месец - со врвни настани) 
брендирање на сала (со лого на компанијата, чашки, 

пенкала, бележници, календари,  салфети,  и друго - 
(доколку претходно истите се обезбедени од страна на 

компанијата -  Покровител); 
 Интервју со менаџерот на компанијата Покровител и негово 

електронско дистрибуирање до компаниите од базата на 
Стопанската комора на Македонија, како и објава во 

електронското издание Бизнис инфо на Комората; 
 Овозможување на промоција - презентација на компанијата 

Покровител (power point презентација и сл.), на бизнис 



форум, седница на здруженија, групации при Комората и 

други манифестации, кои се во организација на Комората 
во просториите на Стопанската комора на Македонија;  

 Дистрибуција на промотивни материјали на Покровителот, 
при посетите на Комората на компании во Скопје и други 

градови во Р.Македонија (доколку достави компанијата 
промотивен материјал до Комората); 

 Диструбуција  на промотивни материјали на компанијата 
Покровител, во сите регионални канцеларии на 

Стопанската комора на Македонија (доколку достави 
компанијата промотивен материјал до комората); 

 Промотивни материјали на компанијата покровител на 
посебни рекламни панели - со назнака "Покровители на 

Стопанската комора на Македонија " 
 Испраќање на електронски Newsletter  подготвен од 

компанијата  Покровител до 10.000 фирми членки, 4 пати 

во месецот; 
 Бесплатна промоција на компанијата Покровител во Е -

каталогот на Стопанската комора на Македонија; 
 

 
 


