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нови работни места, од кои 
267 жени и 236 млади лица

компании воведуваат нови 
технологии, иновации, 
стандарди и подобрени 
бизнис практики

компании искористиле 
услуги за деловен развој, 
од кои 42 се менаџирани 
од жени

компании вовеле нови 
стандарди и сертификати

мобилизирани 
средства или 
во процес на 
одобрување на 
заем, со поддршка 
на финансиските 
медијатори на 
ИМЕ

просечен пораст на 
продажбата

Програма за зголемување на пазарната вработливост

Информатор Број 3

Во ова издание ќе може да 
прочитате:

 » Македонски стартап компании 
освојуваат нови странски пазари

 » Успешни студенти работат на развој на 
најсовремени ИКТ решенија

 » Дигиталната трансформација во 
земјоделството е во подем

 » Успешна приказна во фокус: Лазар 
Винарија

 » Дигитални кампањи за јакнење на 
туристичкиот потенцијал во време на 
Ковид-19

 » Академија за Employer Branding: 
Поатрактивни и инклузивни политики 
за човечки ресурси

 » … и многу други теми…

Инвестирањето во капацитет за ладење во „Добра Земја“ создаде услови 
за намалување на отпадот и зголемен откуп на органски производи од 

локалните земјоделски производители

Програмата за зголемување на пазарната 
вработливост (ИМЕ) поддржана од Швајцар-
ската агенција за соработка и развој се стреми 
кон создавање поволна деловна околина во три 
сектори кои се идентификувани како сектори 
со потенцијал за развој: одржлив агробизнис, 
активен / авантуристички туризам и инфор-
матичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Успехот низ бројки: јануари 2021 -
јуни 2021

Преку стимулирање на клучните чи-
нители  во секторите и поттикнување поефи-
касно искoристување на услуги за деловна 
поддршка, постигнавме:

CHF
10,9 милиони

Schweizerische Eidgenossenschaft
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Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

INCREASING MARKET
EMPLOYABILITY

IME
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
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and Cooperation SDC
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Иновативни услуги поттикнуваат раст на технолошките компании

Македонски стартапи освојуваат странски пазари во Европа и Азија

Развојот на ИКТ решенија 
бара техничко и специфично 
знаење водено од потребите 
на индустријата. IME поддржа 
6 ИКТ компании (Pixyle, 
Inteligenta, Magix, INS, Aspekt, 
Web Factory) кои добија 
поддршка во вид на надворешна 
експертиза за подобрување на 
клучните деловни процеси.

Magix.ai, стартап компанија 
која се фокусира на применета 
вештачка интелигенција и 

машинско учење, воведе нова 
алатка Chatbot за директна 
комуникација помеѓу банките 
и клиентите. Chatbot е компју-

терска програма способна да 
ги разбере корисничките пра-
шања, давајќи разбирливи 
и релевантни одговори. Ко-
ристено е специфично знаење 
за вештачка интелигенција и 
машинско учење, што ѝ помогна 
на компанијата дополнително да 
развие нови функционалности 
на нивниот производ, соодветно 
на барањата на потенцијалните 
клиенти, во предпродажните 
состаноци.

Aspekt е компанија за 
развој на софтвер и ИKТ 
консултантски услуги која 
работи на флексибилни, раз-
војни и интегрирани софтвер-
ски решенија, кои спаѓаат 
под пакетот Aspekt Product 
Suite. Компанијата доби 
поддршка во развивање на 

веб-страницата за нивниот нов 
производ, користејќи ја истата 
за претставување на Aspekt 
Product Suite пред потенцијални 
клиенти, како и менторска 
поддршка во анализата на 
потенцијални купувачи на 
пазарите на ЗНД и МЕНА, што 
резултираше со креирање на 
дата-база со идни клиенти и 
развивање на можни студии 
на случај за корисниците. Ова 
ѝ помогна на компанијата да 
ги подобри своите маркетинг 
и продажни политики, како и 
нивната севкупна изложеност 
на пазарот.

ИМЕ ја поддржа новофор-
мираната Expansion Launchpad 
- едукативна и менторска про-
грама на Стартап Македонија, 
која претставува платформа за 
вмрежување и поврзување на 
домашните стартап компании со 

германскиот и јапонскиот пазар. 
Седумте избрани стартапи 
(Creative Hub, InRoomPreview/ 
ProDizajn, Vision Dynamix, 
Matryoshka, doxMenu, MonoZero, 
Howitzer) работат директно 
со германски (36Chamber) и 

јапонски (BasicMath) партнери, 
кои им помагаат да пристапат 
кон странските пазари преку 
менторство и едукативни сесии.

Партнерите во програмата 
се одговорни за спроведување на 
активности за влез на пазарот, 
како што се организирање 
на настани, B2B состаноци, 
можности за вмрежување, итн. 
Стартапите исто така имаат 
можности за различни модели на 
партнерство и кофинансирање 
поттикнати од потребите за 
развој на нови производи.

Специфичната експертиза 
обезбедена од SwissEP им помага 
на стартапите во понатамошниот 
развој и усогласување на нив-
ните производи/услуги според 
добиените повратни инфор-
мации од германските и/или 
јапонските чинители на пазарот.

http://Magix.ai
https://aspekt.mk/
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Поврзувањето на студен-
тите со компаниите за развој 
на нови производи е докажан 
начин за учење и стекнување 
практични вештини. Како добро 
позициониран и препознаен 
центар за обука во ИКТ 
заедницата, Seavus Education 
& Development Center оформи 
менторска програма за студенти. 
Програмата вклучува работа на 
реални проекти и задачи, како 
неодминлив дел од сеопфатниот 
начин на учење за студентите на 
SEDC Code Academy. Ова води 
кон создавање на работна, но 
сепак безбедна средина каде 
студентите го применуваат она 
што го научиле, стекнувајќи 
реално искуство во односот 
„давател на услуги - клиент“.

Стартапите/партнерските 
компании (EnRoute, InRoom 
Preview, Psyent Consultancy, 
Si-mAInd) кои учествуваат во 
програмата се јавуваат како 
соработници и корисници. 
Проектите за студентите се 
поделени во две различни 
категории: 1) Проекти за 
клиент, кои содржат: дефини-

рање на барањата од клиентот, 
дизајн на „front-end“ решение 
за веб-страница и потврда на 
функционалностите на реше-
нијата од страна на клиентот; 
или 2) Минимален изводлив 
производ, каде активностите 

се: утврдување на потребите на 
крајните корисници врз основа 
на основно истражување на 
пазарот/трендовите, креирање 
на „front-end“ дигитално решение 

и потврда на крајните функцио-
налности на производот. На 
пример, „Paintings Voting Tool“ е 
решение развиено за компани-
јата „InRoom Preview“, што 
претставува виртуелна умет-
ничка галерија дизајнирана за 

онлајн изложби со можност за 
купување на уметнички дела, 
како и организирање на изложби 
и натпревари.

Зголемен раст, ефикасност, кредибилитет и нови можности преку 
сертификација

Успешни студенти работат на развој на најсовремени ИКТ решенија

Зајакнување на конкурентноста кај ИКТ компаниите, преку соодветна сертификација останува 
да биде нивен врвен приоритет. Кон својот пат за континуирано усовршување и извонредност, 
македонската компанија Axapta Masters, во соработка со консултантската компанија DEL Solutions и 
сертификациското тело TUV NORD CERT Скопје успешно го имплементираше и усвои стандардот ISO 
27001.

„Соработката со DEL Solutions и имплементацијата на ISO стандардите беше навистина позитивно 
искуство! Пристапот од двете страни беше пријателски и професионален. Преку соработката успеавме 

да воспоставиме подобра интеграција и имплементација на 
стандардите во секојдневниот начин на функционирање на Axapta 
Masters, поедноставувајќи и олеснувајќи многу од нашите работни 
процеси. Стекнатиот сертификат неспорно води кон привлекување 
на нови потенцијални клиенти. Секако, нашата соработка не 
завршува тука, таа ќе продолжи да се развива во насока на надградба 
и консултации, што ќе доведе до поедноставување на севкупниот 

процес на работа во компанијата“. - Наташа Апостоловиќ Ѓорѓиевска, Менаџер за човечки ресурси во 
Axapta Masters.

Axapta Masters е најбрзо растечки и водечки партнер на Microsoft во Северна Македонија, кој работи 
на глобално ниво. Компанијата е златен партнер на Microsoft со искуство и знаење, што овозможува 
надградба во деловните процеси и технологијата, со примена на практични cloud решенија.
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Забрзување на дигиталната трансформација во земјоделскиот сектор

Дигиталните технологии 
го зголемуваат потенцијалот за 
иновативни идеи со позитивно 
влијание врз земјоделството 
и производството на храна. 
Сфаќајќи ја важноста на техно-
логијата во овој сектор, ИМЕ 
ја поддржа иницијативата 

„Дигитализација во земјодел-
ството“ на Фондот за иновации 
и технолошки развој. ИМЕ 
учествуваше на Отворениот 
повик за избор на напредни 
стартап решенија кои веќе 
имаат развиено прототип на 
иновативен производ/услуга. 

Во рамките на предизвикот 
се избрани четири стартапи - 
Дрон ОПС, 8ТЕК, АГ Футура и 
Агродидаем технологија.

Спроведувањето на чети-
рите дигитални решенија ќе 
доведе до економски развој, 
овозможувајќи им на земјодел-
ците да извлечат максимум од 
производството. Исто така, ИМЕ 
обезбедува поддршка во форма 
на индивидуални менторски 
сесии со корисниците на Фондот 
и во комерцијализација на ино-
вациите. Помошта се состои и 
во поврзување на стартапите со 
компании или земјоделци кои 
се потенцијални корисници на 
нивните дигитални решенија/
услуги. Поширокото усвојување 
на ваквите дигитални решенија 
ќе придонесе за зголемување 
на продуктивноста и приходите 
на земјоделските стопанства. 
Активноста се одвива во парт-
нерство со Министерството за 
земјоделство, шумарство и водо-
стопанство (МЗШВ).

Стартап хероите го 
започнуваат својот пат кон 
успехот! Осум најиновативни 
микро и мали стартапи за 
производство на храна беа 
избрани за поддршка преку 
предизвикот „Стартап Херои“ 
што го реализираат Фондот 
за иновации и технолошки 
развој и ИМЕ, во соработка 
со корпоративниот партнер 
синџирот на супермаркети 
„Тинекс“.

За првпат, иновативните 
производи на компаниите: Eval, 
Matryoshka, Plant Engineering, 
Pro-Fit VIS, Qinado, Scoop, Pivara 
Bakreski и Fila Kozmetik ќе 
бидат изложени на специјално 
брендирани полици како 
„Стартап Херои“ на однапред 
дефинирани локации во избра-

ни малопродажни локации на 
„Тинекс“. „Тинекс“ ќе обезбеди 
поволни услови за продажба 
на новите производи во период 

од 12 месеци и истите да бидат 
интегрирани во дигиталната 
маркетинг комуникација и про-
моцијата на маркетите. ИМЕ ќе 
обезбеди експерти за ментори-
рање на стартапите во развој 
на брендот, финализирање и 
зголемување на атрактивноста 
на производите со помош на 
невромаркетинг алатки и 
подготовка на компаниите да 
станат успешни добавувачи 
на „Тинекс“. Директниот влез 
на пазарот и менторството ќе 
им помогнат на стартапите 
да забележат побрз раст, да го 
прошират своето знаење и да 
отворат нови работни места.

Потпишување на МзС помеѓу ИМЕ и Фондот за иновации и технолошки развој

Лево кон десно: Горан Дамовски - Тим 
лидер (ИМЕ), Цветанка Христовска - 

Бренд директор (Тинекс), Коста Петров 
- Директор (ФИТР)

Предизвик „Стартапи Херои“: Стартап компании ќе 
ги изложуваат производите на полиците во „Тинекс“
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Водечки експерти 
развиваат нова верзија 
на Законот за органско 
земјоделство

Добра Земја: Поддршка за 
намалување на отпадот 

и зголемена продажба на 
органски производи

Моделот на договорно земјоделство станува реалност

Врвен успех за првото 
македонско пенливо 
вино: Винарија Лазар

Во текот на 2019-та година, 
Винарија Лазар успешно ланси-
раше мало тест-производство на 
пенливи вина кои се продаваа 
на локалниот пазар на големо, 
сервирани во чаша. Поради 
големата побарувачка одлучија 
да го зголемат производството на 
пенливи бели и розови вина кои 
ќе се флашираат и продаваат во 
ресторани, барови и продавници во 
земјата. Со швајцарска поддршка, 
Винарија Лазар инвестираше 
во нова модерна технологија на 
производство за флаширање на 
пенливи вина – просеко и фризанте 
за локалниот и меѓународниот 
пазар.

„Со новата полуавтоматска 
машина, значително го забрзавме 
процесот на полнење шишиња – 
од 500 шишиња по работна смена 
на 1500 шишиња на час. На овој 
начин успеавме да одговориме 
на зголемената побарувачка на 
пазарот за пенливо вино. Горди сме 
што создаваме нова потрошувачка 
преференца на локалниот пазар, 
бидејќи виното фризанте и виното 
просеко на Лазар е првото домашно 
вино од овој тип“. – сподели 
сопственикот Лазар Ристов.

Со цел да се обезбеди 
усогласување со најновата ЕУ-
регулатива за органско произ-
водство, во тек е подготовка на 
нова верзија на Законот за органско 
земјоделство. ИМЕ обезбеди 
поддршка на Министерството за 

земјоделство, шумарство и водо-
стопанство (МЗШВ) во ангажирање 
на работна група од локални 
експерти, одговорни за изготвување 
на поглавјата од законот, давање 
препораки и коментари во про-
цесот на изготвување на новиот 
Закон за органско земјоделство, 
хармонизиран со ЕУ легислативата.

ИМЕ ја поддржа задругата 
„Добра Земја“ да инвестира во 
капацитет за ладење со што 
значително ќе го намали отпадот 
и ќе обезбеди континуирана про-
дажба на органски производи, 
преку подобрена соработка со 
земјоделците во вредносниот 
синџир. Потпишани се пет долго-
рочни договори, а поради капаци-
тетот за складирање на поголеми 
количини свежи производи, 
поретко се бараат испораки на 
терен.

Задругата организираше тре-
нинг сесија со сертификациското 
тело ProCert за зголемување на 
капацитетот на 30 нови потен-
цијални добавувачи во органското 
производство.

Со цел да се поддржи 
процесот на договорно земјо-
делство и да придонесе за 
воспоставување поволни услови 
во земјата, ИМЕ ги поддржа 
Македонската асоцијација на 
земјоделски задруги (МАЗЗ) 
и Агротим да го спроведат 
пилотирањето на два различни 
модели на договорното земјо-
делство: (i) капацитет за 
преработка и земјоделци и 
(ii) капацитет за обработка и 
задруга/и. Ова дополнително 
ќе биде претставено до Ми-
нистерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 
(МЗШВ) и ќе се искористи за 

финална адаптација на неодамна 
воведената национална мерка за 
поддршка: „Соработка за развој 
на нови производи, процеси и 
технологии во земјоделството и 
прехранбените системи (инте-
грирани проекти)”.

Агротим го спроведе до-
говорното земјоделско произ-

водство на органска пиперка со 
три преработувачки капацитети. 
Беа потпишани десет договори со 
земјоделците за производство на 
органска пиперка на повеќе од 10 
хектари. Се организираа групни 
едукативни сесии со локални 
експерти, а експертот од Агротим 
обезбеди менторство на терен за 
секој земјоделец. MAЗЗ во тесно 
партнерство со Македонската 
асоцијација на преработувачи 
(МАП), започна имплементација 
на пилот-проект за зајакнување 
на врските и спроведување на 
договорното земјоделство помеѓу 
преработувачите и три избрани 
земјоделски задруги.

Производство на органски лешник

Продажба на органски производи
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Светскиот шампион Ралф Неф учествува во зголемување на понудата за активен 
туризам во Крушево

Дигитализација на понудата за активен туризам во земјата

Диверзификацијата на 
актуелната понуда за аванту-
ристички туризам во земјата 
привлекува нови домашни 
и странски туристи. Тим од 
швајцарски експерти од спорт-
ската консултантска компанија 
GFC Sports Management AG, пред-
воден од светскиот шампион 
во планински велосипедизам 

Ралф Неф, разви анализа и 
мастер план за изградба на 
четири велосипедски патеки 
во Крушево. Иницијативата за 
подготовка на велосипедски 

патеки по меѓународни 
стандарди за планински вело-
сипедизам е на ски центарот 

Панорама и хотел Панорама Спа 
Крушево. Со тоа ќе се надополни 
постоечката туристичка понуда 
и дополнително ќе се промовира 
активниот туризам во Крушево.

Погледнете го ТВ-прилогот 
подготвен од 360 Степени (Алсат 
М) за посетата на Ралф ОВДЕ.

Неодамнешните случу-
вања со КОВИД-19 речиси 
целосно ја сопреа туристичката 
индустрија на глобално ниво. 
Ова последователно влијаеше 
на пазарниот сегмент на 
активен туризам во земјата. 
Во периодот на закрепнување, 
се очекува повеќе туристи да 
се оддалечат од масовниот 
туризам и да преминат кон 
активен туризам. ИМЕ на 
ова гледа како можност за 
понасочена и фокусирана 
промоција на вредностите 

на активниот туризам (АТ) 
и потенцијалот на Северна 
Македонија да обезбеди такви 
услуги и производи.

Се оствари партнерство 
со водечката онлајн платформа 
Grouper.mk за поддршка на ди-
гиталната промотивна кампања 
‘Дестинација Македонија’.

Кампањата поддржува 
различни даватели на услуги за 
активен туризам да започнат 
со онлајн продажба и да се 
вклучат во неформални 
здруженија за посилна промо-

ција на дестинациите. Така, 
се подобрува видливоста за 
крајните клиенти и се охрабру-
ваат да изберат домашно 
патување, особено за кратки 
одмори или викенди. 

Дополнително, ИМЕ го 
поддржа Rural Adventure.mk во 
промоција на шест аудио тури. 
Турите со водич се директно 
насочени кон потрошувачите и 
се промовираат преку различни 
канали на социјалните медиу-
ми, вклучувајќи и на https://
ruraladventure.mk/

Ралф Неф на прес-конференцијата во 
Крушево

Групна фотографија со учесниците на конференцијата

https://360stepeni.mk/video-svetski-shampion-vo-planinski-velosipedizam-pomaga-krushevo-da-stane-bajking-tsentar/?fbclid=IwAR0ezy0QwONNgtQ__rkyhRrUimZh0MGgdF7wjZHt_NrYAvt2Lvgx9vCnNgA
https://grouper.mk/destinacija-makedonija
https://ruraladventure.mk/
https://ruraladventure.mk/
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Подобрување на туристичките производи низ неколку 
дестинации

Поддршката за реновирање 
на најстариот планинарски дом 
во земјава - Љуботен, изграден 
во 1931 година, со сигурност ќе ја 
збогати туристичката понуда на 
Шар Планина. Планинарскиот 
дом  е единствен во земјата 
кој ја задржал првобитната 

структура и локација. Сместен 
под врвот Љуботен, со него 
управува Планинарскиот клуб 
„Љуботен“, кој досега брои 
околу 100 активни членови. Со 
поддршката на ИМЕ, „Љуботен“ 
го финализираше реновирањето 
на планинарскиот дом и го 

зголеми неговиот капацитет 
за сместување. Заедно со 
преостанатата туристичка 
понуда во Шарскиот регион, 
планинарскиот дом Љуботен ќе 
биде промовиран кај дојдовните 
тур-оператори, со цел да биде 
вклучен во нивните патувачки 
маршути.

За време на состојбата со 
КОВИД-19, јавањето коњи како 
активна туристичка понуда 
се покажа многу барано, 
како од домашните, така и 
од странските туристи. ИМЕ 
коинвестира со „Sherpa Horse 
Riding“ за да ја прошират 
понудата за кампување и да ја 
подобрат безбедноста на турите, 
а со тоа другите тур-оператори 
да интегрираат нови производи 
за активен туризам и локални 
добавувачи во нивните синџири 
на снабдување.

Туризмот во Северна 
Македонија во периодот 
јануари – јули 2021 година 
забележа позитивен тренд 
и пораст од 56,6% во однос 
на истиот период минатата 
година. Освен ваучерите за 
домашен туризам, Владата 
посочи два проекти под-
држани од ИМЕ - кам-
пањата „Дома си е дома“ и 
националната дигитална 
платформа „Знак за без-
беден туризам“, како главни 
инструменти за помагање 
на секторот да се справи со 
пандемијата Ковид-19.

„Safe Like Home“ има за 
цел да промовира различни 
дестинации и активности, 
со цел зголемување на посе-
тите од домашните туристи во сезоната лето/есен 2021 година. Паралелно, ИМЕ ја поддржа 
националната дигитална платформа базирана на протоколите „WTTC Safe Travel Stamp“, 
помагајќи на Министерството за економија и на Агенцијата за промоција и поддршка 
на туризмот ефикасно да ги имплементираат протоколите за безбеден туризам. Преку 
платформата, седум туристички комори и национални здруженија добија јавно овластување да 
издаваат „Знак за безбеден туризам“ и да одиграат клучна улога во обезбедувањето пошироко 
усогласување со безбедниот стандард меѓу нивните членови. Досега, 188 фирми се здобија со 
„Safe Travels Stamp“ преку платформата.

„Safe Like Home“ и „Safe Travels Stamp“ доведоа до 
позитивни промени во домашниот туризам

Кампања „Дома си е дома“

Планинарски дом Љуботен

https://ime.org.mk/video-gallery/
https://safetravels.gov.mk/
https://safetravels.gov.mk/


Инклузија на жени и млади

За повеќе детали посетете ја www.ime.org.mk
или контактирајте нè на ContactIME@thepalladiumgroup.com

„Startup Macedonia Job Fair“: Нови вработувања и 
промоција на бизнис секторот

#ReFRESH Агробизнис и 
туризам: Два студентски 
меѓусекторски хакатони

Прва акредитирана програма за Employer 
Branding во Македонија

За време на Startup Macedonia 
Job Fair, 10 стартап компании 
презентираа 74 слободни работни 
места, насоки за брендирање на 
работодавачи и можности за прак-
тикантска работа на околу 200 
студенти. Компаниите CodeWell, 
Cognism, Data Masters, EmbedSocial, 
InPlayer, Microtica, Slice Macedonia, 
Startup Macedonia, TeliportMe и Upshıft, 
имаа можност да ги претстават своите 
производи, корпоративната култура, 
како и тековните отворени позиции за 

кандидати во секторите технологија, 
маркетинг и продажна индустрија. 
Thrivity, локална платформа која 
ги поврзува барателите на работа 
со компаниите, исто така имаше 
интересна презентација на своите 
активности.

Со цел да се доближат 
дигиталните решенија до секторите 
земјоделство и туризам, ИМЕ го 
поддржа Студентскиот парламент 
ФИНКИ (Факултет за компјутерски 
науки и инженерство) да организира 
два мултидисциплинарни хакатони. 
Повеќе од 30 студенти од ФИНКИ, 
Факултетот за земјоделски науки 
и храна и Факултетот за туризам 
(УТМС Скопје), 48 часа работеа во 
комбинирани групи за да дојдат до 
дигитални решенија применливи 
во двата сектора. Меѓусекторскиот 

#ReFreshAgriculture & Tourism ха-
катон резултираше со развој на 
онлајн платформа за интегрирана 
дојдовна туристичка понуда и онлајн 
продавница за рурални агробизнис 
производи. И двете беа претставени 
пред компании од агробизнис и 
туристичкиот сектор.

Како резултат на хакатонот, 
невладината организација „Рурална 
коалиција“ потпиша договор со 
студентите за купување на вир-
туелната продавница за онлајн про-
дажба на земјоделски производи 
наречена „Наша Тезга“, достапна 
на следниот линк. Платформата 
нуди продажба на зеленчук, овошје, 
житарки, јаткасти плодови и други 
домашни производи, кои се локално 
произведени од речиси 100 жени од 
руралните средини. Идејата е кога 
потенцијалните потрошувачи ќе 
го посетат онлајн пазарот, првин 
да се запознаат со начинот на кој 
се произведува храната, а потоа да 
купат од производите. Виртуелниот 
пазар е спој на традиционалните 
домашни производи и автентичните 
животни приказни на жените-
производители.

Компаниите во нашата земја ја 
сфаќаат важноста на брендирањето 
на работодавачите и политиките за 
човечки ресурси, работните услови, 
задржувањето на вработените и 
организациската психологија. Ака-
демијата за Employer Branding на 
Вита Институт доби акредитација 
од Центарот за образование на 
возрасните и Министерството за 

образование и наука, овозможувајќи 
да стане формално призната обра-
зовна програма. Вита Институт 
организираше настан за успешно 
реализација на две генерации 
од програмата, додека третата 

генерација студенти 

веќе започна со својот професионален 
развој.

Учесниците на Академијата 
за Employer Branding изучуваат нови, 
иновативни, инклузивни политики 
и практики за човечки ресурси. 
Компаниите кои се дел од програмата 
интегрираат нови практики и планови 
за регрутирање, како и за управување 
со перформансот на вработените. Сите 

учесници на академијата развиваат 
сопствена стратегија за брендирање 
на работодавачот, со цел задржување 
на вработените и интензивирање на 
присуството на социјалните мрежи 
за зголемување на привлечноста на 
компанијата.

„Имав дилеми околу моето идно 
вработување, но благодарение на овој 
настан се чувствувам посигурен дека 
мојот кариерен развој ќе се одвива во 
земјава.“ – изјави Иван, студент на 
четврта година на ФИНКИ.

Церемонија за доделување сертификати за учесниците на Академијата за Employer Branding

Посетете ја „Наша Тезга“ ОВДЕ.

https://ime.org.mk/
mailto:ContactIME@thepalladiumgroup.com
https://nashatezga.netlify.app/
https://nashatezga.netlify.app

