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За нас 

     

 

 

               

БанкоМетар.мк

Клиенти

Посетители

Медиуми

Финансискиот сајт БанкоМетар.мк е 

првиот и единствен веб сајт и лидс 

генератор во Р. Македонија кој ги собира, 

сортира, анализира и 

рангира сите кредитни, штедни и 

осигурителни продукти во Р. Македонија. 

 

 Оваа систематизација на овој 

огромен број на податоци со 

секојдневна промена е 

овозможен од страна на 

нашата најнова технологија во 

оваа област и истата ни дава 

широко поле за работа. 

 

Сакаме да потенцираме дека станува збор за клиенти, 

кои се најчесто вработени, факултетски образовани,еднаква родова 

застапеност, со плата од 25.000 

денари или повисока. Нашите посетители доааѓаат на нашата платформа 

да се информираат за најдобриот продукт кој е моментално на пазарот. 

Нашите клиенти  се заинтересирани најмногу за 

потрошувачки кредити (просечно 15.000 месечни сесии ), 

станбени кредити (просечно 7.000 месечни сесии ) , онлајн 
кредити, животно осигурување, кредитни картички, 

хипотекарни кредити ( категориите се наброени 
според зачестеноста на пребарувањето по приоритет ). 
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Статистика 
 

1. Повеќе од 15.000 уникатни посетители месечно  

2. Околу 160.000 отворени страни месечно 

3. Полова структура на посетителите – еднаква ( 50%-50% ) 

4. Старосна структура : од 30-39 години ( 47,92 % ), од 40-49 години ( 36,75 %)  

5. Работен статус : Приватен сектор – 37,28 %, Јавен сектор – 29,35 % 

6. Месечни приходи : Најголем дел од нашите посетители имаат плата од 18,000- 40,000 

МКД 

7. Интереси :  

- Потрошувачки кредити 37,56 % 

- Стамбени кредити 22,58 % 

- Штедење 15,22 % 

- Брзи кредити 12,15 % 

- Осигурување 7,33 % 

- Картички 5,12 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тел. 046/609-019 (канцеларија), Моб. 071/355-844 (Наум Димитровски) 
Ул. Даме Груев бр. 17, 6000, Охрид 
 

 

Зошто да се огласувате на 

БанкоМетар.мк? 
 

Web сајтот Банкометар.мк го посетуваат сите оние на кои им требаат финансиски 

совети или пари. 

Нашата посетеност од страна на сегментиран пазар ( маркет нич ) е околу 50.000 

уникатни посетители (целна група ) со над 100.000 отворени сесии месечно. 

Сакаме да потенцираме дека станува збор за клиенти, кои се најчесто вработени, со 

плата од 25.000 денари на горе кои се  факултетски образовани. Овие посетители 

најчесто се заинтересирани за користење на некој кредитен, депозитен или 

оситурителен производ.  

Со ваквото целно таргетирање продажбата на овој тип на продукти го достигнува 

својот максимум бидејќи посетителите се тесно насочени и не се губат пари во 

реклами кои имаат широк опсег на посетеност, но не даваат висок РОИ. 
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Нашата понуда се состои од 3 типа на кампањи кои ги спроведуваме: 

                     

 

Овој тип на маркетинг содржи информативни точки за Вашиот бренд и ја крева 

препознатливоста на брендот кај потенцијалните клиенти. 

Содржина на пакетот: 

Со одбирање на оваа опција Вие закупувате месечен банер ( од вкупно 2 можни 

ставени на продажба, значи имате ексклузивитет во поглед на Вашата реклама ) по 

износ од 500 ЕУР + ДДВ ( за А1 позиција ) или 300 ЕУР + ДДВ ( за А2 позиција ) со рок 

на траење од 30 денови. Вашиот банер од овој тип ќе биде поставен на почетната 

страна, кај табелите за сите видови кредити, штедење, картички, осигурување и вести. 

 

Од досегашното искуство , може да очекувате за овој период околу 3-5.000 посетители 

на вашата веб страна кај соодветниот продукт кој планирате да го промовирате. Исто 

така во оваа цена Ви е вклучено и изготовка на 4 PR артикли кои ќе бидат објавени и 

кои ќе го објаснат Вашиот финансиски продукт или услуга на што подобар начин да 

биде преставен пред Вашите потенцијални клиенти од БанкоМетар.мк заедницата. 

Исто така, Вашиот продукт ќе биде пренесуван и преку инфо-агрегаторите со кои 

соработуваме како што се Вести.мк и Грид.мк со што ќе допринесе за уште поголема 

дисперзија на Вашата реклама. 

 

*** Овој Тип на маркетинг го препорачуваме кај лидери на пазарот кои сакаат да го 

задржат приматот и да ја зголемуваат долгорочно свесноста за нивниот бренд 

кај клиентите. 

 

 

 

 

• Пакет 1. Пасивен маркетинг со 

идентификација на бренд 
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Овој тип на маркетинг содржи проактивна компонента и обично го користат нови 

играчи на пазарот (финансиски друштва, брокерски друштва ) кои се во постојана трка 

по нови клиенти, е активен по својата природа и води до аквизиции на клиенти во 

поголем број. 

Почетна цена за користење на овој пакет е 500 ЕУР + ДДВ за еден месец. Во рамки на 

оваа цена Вие добивате : 

Содржина на пакетот: 

 

1. Промоција преку кастомеризирана вест преку нашиот веб сајт се пренесуваат 

карактеристиките на Вашиот продукт преку социјалните канали ( ФБ, Инстаграм, 

Твитер и ЛинкедИн ) со платена промоција од 250 ЕУР на месечно ниво и очекуван 

опсег од околу 100,000 импресии на Вашата реклама. Исто така, очекуван резултат од 

досегашното искуство е : 8-10.000 посетители на Вашата реклама. 

 

Аквизицијата на клиент може да Ви биде до 12 пати пониска од постоечките канали 

кои евентуално ги користите сега. Зависно од индустријата, некогаш бидингот за Гугл 

реклами може да Ви достигне над 30 ЕУР за аквизиција на клиент? Со нас, за 

аквизиција на истиот клиент ќе поминете со многу помалку пари.... гарантирано.... 

 

2. Одржување на Вашиот социјален канал со брзо одговарање на прашањата за 

Вашиот продукт ( не повеќе од 15 минути после доаѓање на прашањата ) 24/7 и 

пренасочување кон Вашата страна за апликација со асистенција на клиентот доколку 

има проблеми да аплицира. 

 

3. Банер на А1 Позиција на веб страна – во делот Новости ( не се однесува во другите 

делови на веб сајтот – за дополнителни опции се доплаќа ) 

• Пакет 2. Активен Маркетинг со дневен ПР, 

одржување на канали на социјалните 

медиуми и 

аквизиции на клиенти 
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Напомена за пакетот: 

Со избор на овој тип на пакет – Ви гарантираме дека со закуп на најнискиот износ за 

активна кампања – ќе донесеме преку 7.000 потенцијални клиенти на Вашата страна за 

аплицирање ( 1% да се успешни од нив – т.е. да се претворат во клиенти – се 70 

успешни апликации за Ваш производ т.е. услуга. Ова е песимистичко сценарио ). Над 

100.000 докажани импресии на Вашата реклама низ цела Македонија, што 

дополнително во иднина ќе го зацврсти Вашиот бренд на пазарот. Целосна покриеност 

во делот на социјалните медиуми. 

 

*** Нудејќи го Вашиот производ во БанкоМетар заедницата во Р. Македонија ние на 

побрз начин ги претвораме во клиенти преку про-активен пристап. Го 

препорачуваме кај компании гладни за успех и клиенти, насочени кон резултати, 

компании кои мораат да исполнат таргети и компании кои сакаат поперсонален 

однос со клиентот, компании на кои секој клиент му е важен и ја шират својата 

база. 

 

 

       

                        

 

За повеќе детали за овој пакет , Ве молиме контактирајте не за од поблиску да 

дискутираме за детали. 

Овој пакет „продава“ на највисоко ниво, годишен пакет е, и гарантира успех во повеќе 

сегменти. 

Ексклузивноста на овој пакет е што БанкоМетар.мк само со еден кредитен провајдер 

потпишува ваков договор – годишен, и може да сметате на сериозен канал за 

продажба на Вашите продукти и услуги, вкрстена продажба и целосна изградба на 

Ваша потрошувачка заедница преку БанкоМетар.мк 

Нашата компанија работи само со кредитни и осигурителни провајдери и продукти и 

сме ненадминат медиум и лидс генератор во Р.Македонија со тесна специјализација 

само на овие индустрии. Ако нешто нашата компанија прави, тоа е загарантирана 

продажба на кредити, осигурување, кредитни картички и штедни продукти. 

 

 

За повеќе информации или состанок Ве молиме контактирајте не нa: 

dimitrovskinaum@gmail.com или на 071-355-844 

 

 

• Пакет бр. 3 – Спонзорство 

mailto:dimitrovskinaum@gmail.com
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Ценовник за стандардна форма на банер 
 

 
Димензии 

 
Позиција 

 
Времетраење на 

закупот 

 
Цена 

 
300 Х 250 

1. А1 
2. Хоризонтален 

во кредитно 
пребарување 

30 дена 350 ЕУР месечно  

300 Х 250 1. А2 
2. Хоризонтален 

во штедење, 
новости, 
картички  

30 дена  250 ЕУР месечно  

Дневен ПР  Ротирачки – 
известувачки – на 
homepage 

По желба на 
корисникот  

20 ЕУР дневно  
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Ул. Даме Груев бр.7 6000, Охрид 

Тел: 046/609-019  

Моб: 071/355-844 

                                                           contact@bankometar.mk 

dimitrovskinaum@gmail.com 

                                                                    www.bankometar.mk 
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