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Вовед 

  

  Маркетинг комуникациите претставуват, современа, динамична, конкурентна и 

креативна активност во секојдневното работење и обраќање на компаниите кон 

јавноста. Големо е значењето на маркетинг комуникацииите за деловниот успех на 

компаниите. Централен проблем со кој се соочуваат компаниите не е недостиг на 

производи или услуги, туку недостиг на потрошувачи. Компаниите можат да 

произведат многу повеќе отколку што потрошувачите можат да купат и потрошат. 

Маркетинг комуникациите се одговор на тоа како компаниите можат да бидат 

конкурентни во своето работење преку воспоставување  на добри комуникациски 

врски со потрошувачите и тоа на долг рок. Како составни елементи на маркетинг 

коминикациите се следните: економска пропаганда, лична продажба, продажна 

презентација, публицитет и односи со јавност, директен и online маркетинг. Во овој 

магистерски труд посебно ќе се задржиме на продажната презентација како составен 

елемент од маркетинг комуникациите. Различната промотивна форма различно влијае 

на потенцијалните потрошувачи. Вистинскиот избор на миксот на пропагандните 

елементи може да допринесе до зголемување на влезот на потенцијалните 

потрошувачи во продажната инка на бизнисот. Продажната презентација како дел од 

комуникацискиот систем, е директен начин на поттикнување на дополнителен интерес 

по должината на маркетинг патот од производителите преку дистрибутерите до 

потрошувачите, за да се забрза движењето на производот од производителот до 

фналните потрошувачи. Продажната презентација нуди екстра вредност на производот 

за продавачите, дистрибутерите и потрошувачите со примарна цел –создавање на итна 

продажба. Поттикот за купување е главниот елемент во продажната презентација. 

Привлекувањето на потрошувачите и поттик за купување се остварува и преку други 

елементи на продажната презентација како што се: купони, премии, бесплатен 

примерок од производот кој се дава во надежна остварување идна продажба, попуст, 

бонус пакети, намалување на цените, натпревари или облози, програми за лојалност, 

рабати, маркетинг настани и тн. Но покрај овие елементи постојат  и многу стратегии 

за извршување на продажна презентација.Тука ќе ги спомниме push i pull  стратегии, 

политика на изложување и тн. Од важно значење за крајнот процес на одвивање на 

продажната презентација претставува и продажниот кадар. Сите овие елементи кои ги 

наброивме се дел од влијанието кое го имаат врз оние на кои и е наменета продажната 

презентација од страна на компаниите а тоа се потрошувачите. Овие елементи имаат 
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значајно влијание врз перцепцијата, однесувањето и крајните одлуки на 

потрошувачите. Оние кои влијаат врз тоа како еден потрошувач ќе ја донесе својата 

одлука за тоа кој производ ќе го купи, која услуга да ја користи и т.н. во 

задоволувањето на секојдневните потреби и вкусови. Со сигурност можеме да кажеме 

дека тесна е поврзаноста помеѓу продажната презентација и однесувањето на 

потрошувачите, но големо е и влијанието врз донесувањето на нивните одлуки. Во 

поново време се повеќе компании ја користат продажната презентација за 

презентирање на своите производи и нивно доближување до потрошувачите. Од друга 

страна пак и потрошувачите се повеќе ја прифаќаат продажната презентација за да се 

информираат кога треба да донесат одлука за изборот на производите и услугите кои 

ќе ги користат. 
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1. Цел на истражувањето 

 

Во основата на постоењето на компаниите  е да комуницираат со своите 

клиенти, доколку сакаат да ги продаваат своите производи  наменети за широката 

потрошувачка.  Секој клиент има еднаква важност за комапнијата, незадоволните 

клиенти можат да имаат големо влијание врз компанијата на различни начини. 

Облиците на продажната презентација и нејзините техники влијаат на одлуките за 

потрошувачка во сите фази на процесот на донесување одлука и не се ефикасни на 

долг рок. Лојалноста на потрошувачите е важен елемент за продажната презентација, 

затоа за значењето на лојалноста на клиентот на широко се дискутира. 

Крајната цел на ова истражување е да се утврди  како влијае  продажната 

презентација врз донесувањето одлука од страна на потрошувачите. Тоа е само дел од 

процесот во привлекувањето на нови потрошувачи и создавање лојаност на долг рок. 

За да се постигне оваа цел се  елаборираат ставови, принципи и согледувања на 

еминентни автори за потребите на ова истражување соодветно од областа на 

маректингот и начинот на кој се мери и израдува квалитетот на нивните услуги. Во 

вториот дел преку практично истражување се добиваат податоци кои дирекно ги 

посочуваат факторите со кои продажната презентација  влијае  врз донесувањето на 

одлуката за купување кај потрошувачите.  

Еден од најважните методи на продажната презентација е акцијата, со која таа 

директно влијае врз потрошувачите преку своите облици и техники со цел да создаде 

мотив за купување. Постојат три видови на основни облици на продажната 

презентација и тоа:  

- Екстерен облик, 

- Интерен облик и  

- Трговијата. 

Во ова истражување ќе согледаме на кој начин производната компанија преку 

продажната презентација како техника влијае врз потрошувачите и нивната одлука за 

купување како и создавање на лојални потрошувачи . 
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1.1. Методологија на истражувањето 

 

Во ова истражување ќе се користат научни методи кои се применуваат во 

истражување на општествените науки. Од истражувањата во теоретски поглед ќе се 

применуваат:  теоретскиот, аналитичкиот, статистичкиот и компаративниот метод. При 

изработка на трудот и прикажување на студијата на случај и добиените резултати се 

применуваат и графикони и табели со цел подобро разбирање на техниката на анализа 

и вреднување на истражувањето. Со сеопфатна анализа на добиените резултати ќе се 

формираат и релевантни заклучоци. За добивање на потребните резултати во 

истражувањето и изработката на трудот ќе биде користена: 

- Домашна и странска литература, 

- Табеларни и статистички податоци, 

- Секундарни извори на податоци, 

- Сопствени истражувачки податоци. 
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 2. Улога и значење на продажната презентација  

 

2.1. Карактеристики на продажната презентација  

   

Постојат повеќе автори  кои ја дефинираат продажната презентација и на сличен 

начин ја објаснуваат нејзината единствена суштина и цел.  Според тоа:    

Продажната презентација е збир на средства за промоција кои мотивираат 

купувачот да купи сега, или мотивираат поголема продажба од страна на продавачите. 

Она што исто така ја издвојува продажната презентација во однос на другите 

маркетинг комуникациски активности е тоа што директно видливи и мерливи се 

резултатите од продажната презентација. Покрај овие нјезини карактеристики постојат 

уште четири основни карактеристики со кои се одликува, а тоа се:  

А. Комуницирање - цел на продажната презентација е веднаш да предизвика 

внимание кај потрошувачот за производите / услугите на компанијата. Компанијата 

дава информации за производите кои можат потрошувачите да ги натерат да донесат 

одлука да ги купат нејзините производи; 

Б. Поттикнување - промоцијата на продажба влијае врз потрошувачите и 

нивнта одлука за купување определени производи преку различни дополнителни 

мотиви и    поттикнувања за купување;                          

В. Повикување - промоцијата на продажба вклучува специфичен повик за 

моментално вклучување во определена акција, односно трансакција; 

Г. Краткорочност - промоцијата на продажба има моментално, краткорочно 

влијание врз потрошувачите. Ако таа се користи во подолг временски период, тогаш 

може да постои мислење дека тоа може негативно да влијае врз имиџот на компанијата 

и/или нејзините производи. Навиката на потрошувачите, определен период да го 

добиваат со определени бенифиции, за нив значи дека на производот нешто му 

недостасува.1 

Активностите на продажната презентација започнуваат уште во самата 

компанија со производот преку каналите на продажба па се до крајната цел или 

потрошувачите. Продажната презентација ја дава највисоката вредност на 

потрошувачите преку заштедата на нивните пари. Постојат низа предности кои исто 

                                                           
1 Илиеска К. , Ристеска А. “Маркетинг„  Битола, 2014 стр.472 
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така ја карактеризираат продажната презентација и нејзината улога во 

коминикацискиот микс и тоа: 

- Зголемување на уделот на пазарот; 

- Влијанието врз вкупната јавност - со презентирање на разни економски, 

техничко-технолошки манифестации; 

- Го забрзува и го прави полесен продажниот процес; 

- Повисока продажба а со тоа и повисок приход; 

- Продажната презентација е погодно искуство за комуникација со купувачите 

и поттикнува соработка; 

- Создавање на лојалност кај купувачите; 

- Го забрзува процесот на прифаќање на новите производи; 

- Конкурентска предност на брендот. 

 

2.2. Облици  на продажната презентација  

 

Се со цел подобро влијание на продажните презентации наменети за 

потрошувачите и постигнување на нивната цел, маркетерите уште многу години 

наназад, во минатото, користеле разни облици за промотивни активности. Продажната 

презентација во своите активности може да биде поделена на три основини облици и 

тоа :  интерен , екстерен  и трговијата.  Во првиот случај или во т.н. интерен облик, 

активностите се насочени кон продажниот тим  во компанијата.  Во вториот случај или 

т.н. екстерен облик, активностите се насочени кон купувачите или пошироката јавност. 

Додека во третиот случај, активностите се насочени кон трговијта на големо и 

трговијата на мало или уште се нарекуваат и посредници помеѓу интерниот и 

екстерниот облик. И во трите случаи таа располага со низа алатки со кои влијае врз 

крајната цел на нејзината активност. Секоја активност на продажната презентација на 

ист начин влијае на сите потрошувачи. Факт е дека една активност може да биде многу 

ефикасна кај одреден тип на потрошувачи, додека кај друг тип  воопшто и да неможе 

да влијае. Откако маркетарите ќе одлучат кој тип на косументи сакаат да ги освојат, 

тогаш ги одредуваат и активностите кои ќе ги користат за да ги остварат своите цели. 
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  2.2.1.  Интерен облик на продажна презентација  

 

   Продажниот тим на компанијата , користи низа активности со кои ја подобрува 

својата способност за продавањето на производите на компанијата, во текот на 

продажната презентација. Активностите кои ги превзема тимот можат да бидат од 

едукативен карактер, информативен, мотивационен, советодавен, иницијативен и т.н. 

кои може да се одвиваат постојано или периодично. Овие активности може да бидат во 

различна форма како што се: стручна литература, прирачници, билтени, плакати, 

учество на состаноци во странство, фотографии, филмови, промотивни прирачници, 

работна карта, аудиовизуелни помгала, ценовник и слично. 

 

 

         2.2.2.  Екстерен облик на продажна презентација  

 

  Екстерниот облик на продажната презентација е насочен кон потрошувачите 

или пошироката јавност. Постојат многубројни активности со кои екстерниот облик на 

продажната презентација ги постигнува своите цели, насочени кон крајните 

потрошувачи. Изборот на овие активности најчесто зависи од тоа за кој вид на пазар 

станува збор и со што се карактеризира. Крајната цел на екстерниот облик на продажна 

презентација е да се постигне созадавање на лојани потрошувачи  преку: масовни 

активности со интегрирни маркетинг комуникации, активности поврзани со 

перформасите на производот , активности  за информирање преку визуелна перцепција 

и дегустација на производот и услуги. Ова се најчесто користени облици во 

привлекувањето на потрошувачи:  купони и ваучери, делење на бесплатни примероци, 

премии, бонус пакувања, подароци, рабати и рефундирања, програми за лојални 

потрошувачи, понуди со намалени цени, наградни натпревари и извлекувања,  

продажни презентации на настани, уредување на продажни места и т.н. 

    

                                                  а. Купони и Ваучери 

  

Купоните се најстариот облик кој се користи и денес за привлекување на 

потрошувачите од страна на маркетерите. Се употребуваат како за новите производи 

така и за производите кои веќе изградиле бренд.  Најчето се употребувани од 

трговијата на мало и компаниите производители. Тие ги покриваат сите трошоци 
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направени за делењето на купоните вклучувајќи ја и номиналната вредност. Постојат 

повеќе начини за делење на купони на потошувачите. Компаниите најчесто ги користат 

доставувањето во медиуми, односно како самостојни додатоци во списанија и весници, 

потоа по принципот од врата до врата преку брза пошта, исто така како додатоци во 

промотивни пакети или пакети за продажба,  да бидат подарени заедно со пакети или 

да бидат залепени на пекетот и т.н.. Купоните пак можат да бидат поделени или 

дистрибуирани и од страна на трговијата на мало кога се поврзани со производителот и 

генерираат заеднички промотивни активности. Најчесто се изразени дирекно на 

местото на продажбата или во печатена рекламна форма.  

Купоните се промотивна активност која  ги привлекува оние потрошувачи кои 

сакаат да заштедат, купувајќи производи по загарантирано пониски цени. Без притоа да 

се во било каква завсност со трговијата на мало. Исто така се и ефикасно средство за 

производи со изграден бренд. Така кориснците на тој бренд ќе можат да го купат својот 

производ по пониски цени. Една друга предност во употребата на купоните е и тоа 

што, со нивната употреба можат да го доведат потрошувавачот до повторно да 

купување на истиот производ. Поркај овие предности употребата на купоните има и 

свои недостатоци како што се: неискористување на купоните кои веќе се поделени на 

потрошувачите, искористување на купони без да се оствари купување, не може точно 

да се пресмета  бројот на корисници на купони, кога потрошувачите ќе ги искористат 

купоните кои ги поседуваат, дали купоните ќе завршат во рацете на нови потрошувачи 

или кај лојалните корисници на одреден бренд  и  т.н. 

Постојат четири видови на купони и тоа: наградни, промотивни, вредносни и 

премиски. 

Наградните купони предизвикуваат мотивираност кај купувачите да направат 

одредена активност или услуга за што ќе бидат наградени. Така на пример, во одреден 

период доколку сте редовен читател на некој весник може да добиете купон со 

награда.Тоа ги поттикнува потрошувачите редовно да го купуваат тој весник и да 

бидат наградени. Своето искуство тие ќе го споделат и со својот круг на пријатели со 

што се зголемува побарувачката за тој производ. 

Промотивните купони пак нудат производи кои можете да ги добиете со мала 

доплата или само со плаќање на одредена сума. Во оваа ситуација продажната 

компанија самата нуди промотивни производи или подароци кои за кратко време ќе 

станат популарни помеѓу потрошувачите.  
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Вредносни купони се состојат во тоа што содржат одредена вредност што 

овозможува со собирање на повеќе купони и нивно бесплатно користење или 

овозможуваат за некоја симболична доплата да се дојде до посакуваниот производ. Кај 

овај тип на купони вредноста е испечатена на самиот купон со што потрошувачите 

веднаш ја знаат корисноста од неговата употреба. Нема посебен начин на дистрибуција 

до потрошувачите, се користат сите претходно споменати облици. 

Премиски купони најчесто се купони со кои компаниите ги мотивираат 

потрошувачите  да се трудат да соберат во одреден број или што повеќе, за што 

добиваат бесплатен примерок на некој производ кој сеуште не е во продажба. Со тоа 

компаниите создаваат лојални потрошувачи за производот пред да биди пуштен во 

продажба. 

Ваучерите се исто така сертификати со одредена вреедност како и купоните за 

купување на специфични производи во одреден период и со пониски цени. Нивната 

улога исто така е зголемување на продажбата во одреден период и наградување на 

потрошувачите.  

 

б. Делење на бесплатни примероци 

 

Делењето на бесплатни примероци се едни од поскапите промитивни 

активности, но доста популарни кога станува забор за презентирање на нов производ 

или созадавање еуфорија за веќе докажани производи. Со оваа промотивна активност 

се оди на пробување на производот наместо опишување со други средства, а исто така 

и поттикнување на брза одлука за купување од страна на потрошувачите. Делењето 

бесплатни примероци има психолошка заднина. Утврдено е дека кога се добива нешто 

на подарок тоа буди убаво чуство кај оние кои го добиваат подарокот, па оттука и 

идејата за делењето на примероците. Оваа активност се користи само кај производи 

кои исполнуват одредени критериуми, вообичаено тоа се производи кои се спакувани 

како што се: од прехрамбената индустрија, производи од фармацевстката индустрија, 

средствата за лична хигиена, како и производи од козметичката индустрија. 

Критериумите кои треба да ги исполнуваат се следните : 

1. Производите да имаат ниска цена, па оддтука и примероците нема да 

предизвикуаат високи трошоци; 

2. Производите да можат да се поделат на мали примероци кои сепак ќе ја 

прикажат корисноста од употребата и карактеристиките на брендот, и 
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3. Производите да бидат со краток циклус на купување, со што купувачот  

веднаш ќе го купи производот и нема да заборави кога треба да купи производ од тој 

бренд и вид. 

Постои уште едно важно правило кое треба да се почитува кога станува збор за 

бесплатните примероци а тоа е: примероците секогаш треба да бидат со истиот 

кавлитет како и оригиналниот производ. Во спротивно ќе бидат измамени 

потрошувачите а дополнително и производот и компанијата ќе добијат  негативен 

имиџ кај потрошувачите.  

Бесплатните примероци  имаат свои предности но и ограничувања во нивната 

употреба. Со употребата на бесплатните примероци се овозможува проба на 

производот, директно и лично искуство со марката како и зголемување на нејзината 

вредност, особено кога станува збор за производи со единствени крактеристики или 

супериорни корисности. Од сето ова единстениот заклучок е дека тие се и одлични 

продавачи. Постојат повеќе начини за тоа како да стигнат до крајните корисници како 

и во зависност од тоа за какви производи станува збор. Бесплатните  примероци можат 

да бидат поделени на следните начини : промотивни презентации во продавници, 

делење бесплатни примероци како додаток со други производи, преку директна  

пошта,  делење примероци дирекно до домовите,  примероци со списанија и весници, 

бесплатни примероци кои можат да се добијат јавувајќи се на бесплатен телефонски 

број,  испраќање барање за басплатни примероци по пошта, специјализирани фирми за 

делење примероци, делење примероци на маркетинг настани, преку специјализирани 

интернет страни  и т.н.   

Делењето бесплатни примероци на промотивни презентации во продавници, е 

во соработка со трговијата на мало и е популарна активност, но е поскапа во однос на 

другите начини и бара повеќе планирање. Често се вклучуват и презентери, кои при 

делењето на мострите им овозожуваат  на потрошувачите и проба на производот и 

кратко објаснување или презентација во врска со производот и неговите корисности. 

Во самата продавница или покрај производот се става подвижен дисплеј каде се одвива 

целата активност и овој начин најкарактеристичен е за прехрамбените продукти. 

Делењето бесплатни примероци како додаток со други производи во пакет, се 

одвива на тој начин што на веќе етаблирани брендови се додаваат мострите кои треба 

да дојдат до рацете на купувачите. Ова е карактеристично за компании кои имаат 

поголема палета на производи па преку веќе постоечките производи ги дистрибуираат 
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и бесплатните примероци. Недостаток на ваквата промоција е тоа што примероците ќе 

стигнат само до оние потрошувачи кои го користат брендот кој оди во пакетот.  

Бесплатни примероци дирекно до домовите е начин кој што омозможува 

директно делење на примероците од врата до врата.  На овој начин примероците 

доаѓаат до потенцијалните потрошувачи најчесто во склоп на дневни весници или 

списанија. Оваа активност се одвива на претходно утврден целен пазар и географско 

подрачје. Ваквиот начин се користи кога маркетерите сакаат точно да знаат каде ќе 

бидат доставени примероците. Негативната страна на овој метод е тоа што е премногу 

скап. 

Уште еден начин на делење на бесплатни примероци е преку пошта, тоа опфаќа 

испраќање на примероци на точно определени адреси и време, а се користи за мали, 

трајни и лесни примероци. Единствената негативна страна на овој начин е скапата 

поштарина. Делењето на бесплатни примероци преку маркетинг настани се одвива на 

спортски натпревари, изложби, маркети, концерти и слични настани со јавна содржина.  

                                       

                                                               в. Премии 

 

Премиите како активност за привлекување на купувачите претставуваат понуди 

на производи или услуги, кои можат да бидат бесплатни или со ниска цена со цел 

поттикнување одлука за купување. Тие треба да бидат интересни, современи и 

атрактивни. Премиите треба да бидат несекојдневни кои неможат да се купат од било 

каде а истовремно и вредни во однос на цената што купувачот ја плаќа за нив 

однесувајќи се на подароците. Најчесто премиите се насочени кон најмалите или 

децата и можат да ја зголемат побеарувачката за одреден производ кога е во пакет со 

други производи. Во бесплатните премии  спаѓаат: топки, сликички, играчки, албуми и 

т.н. Бесплатните премии се нарекуваат и директни премии бидејќи се дадени во 

времето на купување. Исто така тие можат да бидат и преку пошта но во нив се 

вклучени повеќе активности за купување. Премиите преку пошта можат да се стават во 

групата на премии каде треба да се покријат трошоците, бидејќи во тој случај 

потрошувачот е тој кој треба да ги подмири поштенските трошоци.  

Постојат шест видови на премии: 

1. Според обликот во кој се даваат: 

- Во вредност, 

- Во натура, 
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- Во други предмети; 

 

2. Според тоа кој ги дава премиите: 

- Трговијата, 

- Производните компании;  

 

 

3. Според тоа кој ги прима премиите: 

- Трговијата  ги добива од производните компании, 

- Потрошувачите ги добиваат од трговијата,  

- Потрошувачите ги добиваат дирекно од производните компании; 

 

4. Според должината на времетраењето на премиите: 

 - Постојани, 

- Повремени кога има продажни промоции; 

 

5. Според начинот на дистрибуирање: 

- Кумулативно, 

-Непосредно; 

6. Според тоа како се даваат премиите:  

-Како бесплатна премија, 

-Како платена премија,  додаток со друг производ кој е моментално со пониска 

цена. 

 

                                      г. Бонус пакувања 

 

Бонус пакувањето е понуда на двојна количина од еден производ по цена од 

едно пакување. Бонус производот е дирекно  додадена вредност за потрошувачите без 

да користат други дополнителни средства, исто така таа позитивно влијае на 

моменталната одлука за купување од страна на потрошувачите. Бонус производите се 

одлични за лојалните потошувачи, но може да имаат негативен ефект кон 

привлекување на нови купувачи или кон конкуренијата. Ова активност се користи и 

кога компаниите сакаат да воведат нови пакувања за производите па го користат овој 

начин за чистење на веќе постоечките пакувања. 
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                                                        д. Подароци   

  

Подароците се исто така промотивна активност насочена кон потрошувачите 

која е дел од промотивните активности на секоја комапнија. Подароците се 

најразлични и најчесто се производи кои се вообичаени подароци, предмети поврзани 

со домаќинството или канцелариски предмети, предмети  кои се поврзуваат со 

купувачите и т.н. Овој вид на активност е застапен во периодот кога најголем дел од 

потошувачите се активни во процесот на пазарување, обично пред некоја прослава или 

празник. Подароците не се со висока цена и не се со голема  вредност, но гестот на 

компанијата кон своите поторшувачи е одличен за подобрување на нејзиниот имиџ 

како и за придобивање на повеќе лојални потрошувачи.  Целта на овој вид на подароци 

не е само поттикнување одлука за купување кај потрошувачите од страна на 

компанијата. Целта во овој вид на промотивна кативност е влегување на брендот или 

името на компанијата во домовите или деловниот простор како дел од секојдневниот 

живот и награда за верните на потрошувачите.  

 

                                             ѓ. Понуди со намалени цени 

 

Понудите со ниски цени опфаќаат попусти кои ги организираат поризводните 

компании, трговијата на мало или дистрибутерот.  Потрошувачите пак за попусти и 

намалени цени се информираат преку: реклами, дирекно на местото на продажбата, 

преку излози на продажни објекти, флаери, тв реклами, весници и др. Исто така 

понудите со намалени цени можат да бидат видливи и на пакувањето на производите 

каде што цената е видливо означена. Понудите со намалени цени најприсутни се кај 

прехрамбените производи, преку неделни акции организирани во продажните објекти. 

Намалените цени се од 10 до 25% од редовната цена на производите а намалувањето 

оди на сметка на производителот и неговиот профит. Во една ваква промотивна 

активност, производителот добива целосна поддршка од страна на трговијата на мало, 

кога профитот на трговците останува целосен. Компаниите имаат свои очекувања кога 

ја спроведуваат оваа активност: понудите со намалени цени да предизвикаат поголема 

потрошувачка на нивните производи и зголемен интерес од страна на потрошувачите, 

бидејќи компаниите се тие кои го контролираат профитот од производот, веројатноста 

да стигне попустот до потрошувачите е поголем отколку кога тоа го контролира 
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трговијата на мало,  намалувањето на цени е најпопуларно кај редовните потрошувачи 

бидејќи ќе ги купат своите производи по пониски цени и т.н.  

 

                                                    е. Рабати и Рефундирања 

 

Рабатот и рефундирањето се уште една активност во освојувањето на 

потрошувачите. Рефундирањето  уште е познато и како попуст или враќање на парични 

средства, кој го нудат производните  компании за купување на одредена количина на 

производ, сам или комбинирано со други производи. Рефундирањето на средствата 

следува откако производната компанија ќе добие конкретен доказ за извршената 

купопродажба. Овој вид на активност се користи за секаков тип на производи, 

почнувајќи од пакувани производи до компјутерски софтвери. Со овој начин се 

стимулира потошувачката на одредени нови производи или кога производителите 

сакаат да привлечат купувачи за нивниот бренд.  

Рабатот  најприсутен е во трговијата на мало со цел да ги првлече купувачите. 

Рабатот може да биде испечатен на самото пакување на производот кога тој е 

загарантиран или да биде договорен со трговците во малопродажбата. Кога постојат 

попусти потрошувачите треба да се информираат, за да можат да ги побараат своите 

производи по намалени цени. Информирањето може да биде на различни промотивни 

начини. 

 

                                          ж. Програми за лојални потрошувачи 

 

Програмите за лојални потрошувачи се уште една активност во низата 

активности на екстерниот облик на продажна презентација, насочени кон 

потрошувачите и нивно привлекување.  Овој вид на активност има се побрз и поголем 

раст како алатка за привлекување на потрошувачи. Активна е во сите области на 

производи и тоа од прехрамбени производи па се до продавници за мебел. Суштината 

на програмите за верни потрошувачи е што подолго и повеќе да ги задржат 

корисниците на еден бренд  за еден подолг временски период, а во исто време да 

мотивираат и да придобијат  нови потрошувачи. Производните компании на овој начин 

создаваат цврста комуникација помеѓу своите потрошувачи и нивните производи, 

бидејќи тие се мотивирани редовно да ги купуваат нивните производи или да ги 

користат нивните услуги. Од друга страна оваа цврста комуникација создава и појасен 
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профил на потрошувачот за тоа кој се неговите потреби, интереси и  карактеристики и 

како полесно да се задоволат.  Исто така оваа група на верни потрошувачи се и 

перманентна група на компанијата пред која ќе го промовира и новиот производ или 

бренд. 

 

 

                                   з. Наградни натпревари и извлекувања 

  

Наградните натпревари и извлекувањата се таква активност за продажна 

презентација  која што потрошувачите ги привлекува со одредена возбуда и магичност, 

секој надевајќи се и очекувајќи да биде добитник. За овој вид на активност кај 

потрошувачите има посебно зголемен  интерес а исто така и за купување на производ. 

И наградните натпревари и извлекувањата имаат свои правила за следење и 

учествивање во целата промотивна презентација.  

Наградните натпревари се промотивна активност каде потрошувачите се 

натпреваруваат за парични награди или награди во натура, како резултат на своите 

вештини и знаења. Во овој вид на наптревари потрошувачите одговараат на прашања, 

решаваат задачи, загатки, крстозбори, цртаат и т.н. Победниците се одредуваат од 

компаниите со одредување по одредените правила и прописи за учество во наградниот 

натпревар. За да се учествувава во една ваков натпревар потребно е да се купи 

производот  или да се достави доказ од неговото купување.  Вредноста на наградите 

пак е уште еден мотив плус за помасовна учество во наградниот натпревар. Колку 

наградите се повредни толку учеството е позастапено. Кај наградните натпревари 

наградените се најчесто најдобрите во критериумите, тука не станува збор за добивање 

награда по случаен избор или среќа. Не е ограничено ниту учеството на потрошувачите 

кое е поврзано со полот. Една важна работа од страна на организаторите на 

натпреварите е,  условите за учеството во натпреварот не треба да бидат премногу 

тешки во спротивно тоа ќе го намали учеството на потрошувачите во наградните 

натпревари. Наградни  натпревари се организираат кога производните компании  

сакаат да ја зголемат продажбата на некој производ, при лансирање на нов производ,  

при намален интерес за некој производ и т.н. Кога се организираат наградни 

натпревари потребно е да се утврдат  правни регулативи според кои ќе функционира 

натпреварот. 



18 
 

Извлекувањата пак се промотивни активности во кои добитниците на награди 

се по случаен избор или среќа. Кај  овој вид на добивки  треба да се купат повеќе 

производи за учество во извлекувањето да се испратат пакувањата, дел од пакувањата, 

бар кодовите или фискалната сметка. Сите оние кои го направиле тоа и ги следеле 

претходно утврдените услови за учество имаат исто право на добивка во 

извлекувањето. Сите извлекувања се одвиваат при строго утврдени закони и 

регулатива за таков тип на награди, но покрај тоа постои и легислатива и за 

потрошувачите со што тие би биле заштитени од манипулации во ваквите  наградни 

игри. Постојат и наградни игри кои траат подолг времески период и во теј период се 

организирани повеќе извлекувања. Пред почетокот на било која наградна игра преку 

медиумите се водат рекламни кампањи со цел инфорирање на потрошувачите. На овој 

начин покрај информирањето за наградните игри потрошувачите се запознаени со 

времетраењето, условите, наградите како и нивно мотивирање за што поголемо 

учество во истите. 

 

 

                                         ѕ. Продажни презентации на настани 

 

Продажните презентации на настани моментално се активност која има 

најголем раст како промотивна алатка во нејзината  употреба.  Продажните 

презентации од овој тип се атрактивни бидејќи продажната компанија или нејзиниот 

бренд се поврзуваат со настанот. Друго она што ја прави ваквата  презентација 

интересна е тоа што во ваков случај се осмислува и приказна со одредена тема која е 

поврзана со презентираниот производ и новите искуства од истиот. Вообичаено на 

продажните презентации на настани приказната за производот и настанот се во една 

хомогена поврзаност и со самата публика на настанот. Настанот на кој што имаме спој 

на производот, приказната и публиката е сигурена продажба и нови  потрошувачи. 
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                                             и. Уредување на продажни места 

 

Уредувањето на продажните места е едно од највлијателните преносители на 

продажната презентација тоа  како продажна алатка опфаќа два аспекти и тоа: 

- Изложување на производите во продавница и 

- Изложување на производите во излогот на продавницата. 

Изложувањето на  производите во продавница треба да има креативност, во 

уредувањето на просторот и поттикнување на купување од страна на потрошувачите. 

Уредувањето и изложувањето  на производите во продажниот објект најчесто има 

пресудно значење во донесувањето одлука за купување. Атрактивниот изглед на 

продавницата  е највпечатливиот и најпривлечниот прв чекор за нејзина посета,   

додека при внатрешното изложување на производите постојт неколку основни типови 

и тоа:  

- отворено излагање – кое се јавува на сталажите, гондолите, рафтовите, 

полиците и сл. а е мошне погодно за купувачите, 

- затворено излагање, кога е неопходно производот да се заштити од 

надворешни и други влијаниија (особено прехрамбените производи, лекови) 

- излагање на тезга со што се зголемува видливоста на производите особено   

ако се правилно распоредени, 

- излагање во специјални конструкции по комплементарност на 

производите и 

- мешовито излагање со едновремено користење на повеќе начини на 

излагање.2 

Изложувањето на производите во излогот е инструмент на продажната 

презентација, која има за цел да привлече што повеќе потрошувачи кои ќе влезат во 

продажниот објект. За уредување на излогот и негова поголема привлечност, 

атрактивност, мистичност и купување постојат некои основни правила. Популарната 

формула за постигнување на овие карактеристики се нарекува ФОБИНИ која што е 

скратеница и означува: формат, облик, боја, изолација, нагаласување и 

индивидуализација. Покрај оваа форула постојат уште осум видови на излагање во 

излог и тоа:  

                                                           
2 Димитриеска С. “ Маркетинг комуникации „ Скопје, 2009 стр.201 
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- продажни излагања, 

- сезонски излагања, 

- излагања со еден производ, 

- излагање со производи слични по тема, 

- излагање на производи кои не се слични по тема, 

- излагање на линии на производи, 

- мешовито излагање и  

- нагласено (атрактивно ) излагање.3 

Од аспект на потрошувачите постојат други правила за привлечен визуелен 

ефект на излогот и тоа:  

- Потрошувачите прво ја забележуваат средината на излогот, потоа левата 

страна на излогот и на крај десната страна на излогот, 

- Доколку предметите на излогот се сместени во долниот дел имаме поголема 

вредност и ефекти отколку предметите да се сместени во горниот дел.4 

При уредување и аранжирање на излогот се применуваат овие правила, се 

користат оние производи кои привлкуват внимание комбинирано со декоративни 

елементи и сето вклопено со соодветен спектар на бои, надополнето со видливо 

означна цена која може да биде и пресудна во купувањето. 

 

 

2.2.3. Трговијата како активност за остварување целите на продажната 

презентација 

 

Терминот трговија во своето објаснување ги опфаќа и трговијата на големо и 

трговијата на мало. Трговијата со своите активности ја игра улогата на посредник 

помеѓу производните компании и крајните потрошувачи.  Таа преку своите активности  

помага и во остварувањето на промотивните активности од компаниите насочени кон 

потрошувачите. Со тоа таа е и дирекно вклучена во реализирањето и на продажната 

презентација како дел од промотивниот микс. Целта на продажните презентации кај  

трговијата на големо и мало е да се мотивираат посредниците и што повеќе да ги 

промовираат, да добиваат поддршка за нови брендови, дистрибуираат и да создаваат  

                                                           
3 Димитриеска С. “ Маркетинг комуникации „ Скопје, 2009 стр.201 
4 Илиеска К. , Ристеска А.  “ Маркетинг „  Битола,2014  стр.478 
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залихи производите на производната компанија. Своите цели посредниците ги 

постигнуваат преку следните активности : поп приказни, трговски договори , саеми, 

спонзорства,  настани  и т.н. 

 

                                                      а. ПОП приказни 

 

ПОП приказни или во превод се нарекуваат помагачи на продажбата. ПОП 

приказните се креирани од производните компании а се применуваат од посредниците 

или трговијата на мало со цел да се промовираат производите на производната 

компанија која ги креира. Своите активности ги изразуваат преку: дисплеи за на каса,  

специјални рафтови, пултови, знаменца,  картонски држачи, дисплеи за во излог, разни 

печатени  материјали, банери, хенгери и др. ПОП приказните ги прават поинтересни и 

поубави продажните места а резултатот од тоа се повеќе продажби и верни 

потрошувачи . 

 

 

                                                            б. Саеми 

 

Саемите се одлични места за промоција на производите на компаниите 

производители како и за комуникација со потрошувачите. Покрај тоа саемите се 

можност да се добијат одговори на многу прашања, да се добијат информации, да се 

направат порачки од производите и да се направат анализи и споредби во однос на 

конкурентите. Бидејќи саемите се места каде имаме концентрација на повеќе 

конкурентски компании на исти производи и купувачите имаат можност да направт 

свој избор врз основа на цените, квалитетот , функционалноста и технологијата. 

 

                                                        в. Спонзорства 

 

Спонзорството е дел од промотивните активности во кој производната 

компанија обезбедува финансиска поддршка за одреден настан како бенефит на тоа таа 

компанија се декларира како поддржувач на настанот и може да се покажат рекламни 

пораки, лого или  името на бредот на компанијата поддржувач. 
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                                      г. Трговски договори  

 

Трговските договори се едни од најважните продажни активности. 

Малопродавачот е во договор кога ќе се согласи да му даде на брендот специјален 

напор во вид на специјално изложување, додека за возврат посредникот добива 

дополнителни надоместоци во форма на попусти ,финасии или производи.  

 

Постојат два вида на трговски договори: 

 

1. Продажна презентација на надоместоци. Кај овој вид производната 

компанија плаќа одредени финасиски средства на посредникот при 

купување на одредена количина на производ во одреден временски период. 

2. Рекламни надоместоци. Кај овој вид на трговски договори производната 

компанија му плаќа одредена сума на финасиски средства на посредникот за 

да го промовира неговиот производ. Висината на финасиските средства 

може да биде различна и тоа: фиксна сума или одреден процент од 

продажбата за определен временски период. Промотивната соработка се 

состои од договорен аранжман помеѓу посредникот и производителот, каде 

што производната компанија се согласува на делумно или целносно 

подмирување на промотивните трошоци кои ќе ги направи посредникот. 

 

 

       2.3. Раст и развој на продажната презентација 

 

Продажните презентации како дел од промотивните активности, иако се дел од 

маркетинг процесот веќе подолг временски период, нивната улога и важност 

драматично се зголемени во последните години од изминатива декада. Производните 

компании на производи за широка потрошувачка сеуште ја имаат водечката позиција 

како корисници на оваа алатка во промовирањето на своите производи. После нив 

следат и другите организации, трговци на големо и мало, како и непрофитни 

организации. Од направените истражувања и анализи, се поголем е буџетот на 

потрошени парични средства кој потошувачите ги потрошиле како резултат на 

производи промовирани на продажни презентации и други промотивни активности. 
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Ваквите цени вртоглаво растат за релативно краток временски период од 1991 до 

2005г. и тоа не само кај потрошувачите туку и кај маркетарите кои секоја година се 

поголем буџет трошат за промотивни активности наменети за трговијата и 

потрошувачите како крајна цел. Покрај зголемените буџети за трошење на промотивно 

активности, зголемени се и буџетите на маркетерите со кои располагаат за 

организирање на промотивни активности. Според последните истражувања се смета 

дека маркетарите трошат  од 60 до 75 %  од буџетот за промотивни презентации, 

додека делот што останува е неменет за рекламирање. Според маркетарите буџетот за 

маркетинг го распределуваат на три дела и тоа: презентации за потрошувачите, 

презентации за трговијата и рекламирање преку медиуми. Распределбата  на паричните 

средства е во зависност од компанијата и индустријата во која таа работи. Маркетарите 

дојдоа до заклучок и дека голем дел од потрошувачите преферираат одредени 

брендови на производи но има треба поголем поттик за да го купат брендот на друга 

компанија. Маркетарите исто така знаат дека мора ефективно да работат на 

потрошувачите преку своите презентации за да ги вклучат во нив и да дојдат до 

ефикасни резултати. 

 Причините кои доведоа до се поголем раст и развој на презентации при 

продажбите на производите се следните: промотивната индустрија стана се 

пософистицирана и постратешка, фокусирана и дисциплинирана,  поголемата моќ на 

трговијата на мало, намалената лојалност кон бредот, зголемена чуствителност на 

презентации, проширување на брендот, поделеност на потрошувачкиот пазар, 

краткорочен фокус, зголемена одговорност, конкуренцијта и бучавата.5   

- Промотивната индустрија, тука се зема во предвид фактот дека 

промотивните агенции добија се поголеми одговорности во креирањето на 

презентациите, градењето на брендот и создавањето на врските со потрошувачите. 

- Поголема моќ на трговијата на мало, тука пред се се  мисли на 

новонастанатите промени на пазарот каде што трговијата на мало е помоќна од 

производните компании. Тоа во превод значи, до одреден временски период  

државните производнни компании ја имаа моќта и влијанието преку своите брендови. 

Нивните промотивни активности имаа големо влијание врз потрошувачите а трговијата 

на мало беше само пасивен посредник. Современите и софистицирани компјутерски 

                                                           
5 Белч Е. Џ. , Белч А. М.  “ Рекламирање и Промоција-Интегрирана перспектива за маркетинг 

комуникација “  Кочани , 2011 стр.498 
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системи помогнаа во промена на таа состојба. Така со нивна примена дојде до промена, 

односно поголемо учество на трговијата на мало во увидот на потрошувачката на 

производи и ефикасноста на промотивните презентации. Со тоа трговијата на мало се 

доведе во ситуација да ја контролира потрошувачката на брендовите и да ги користи 

информациите во преговори за одредени бенефиции од страна на производните 

компании за потрошуачката на нивните производи. Исто така се поголемата 

застапеност на приватните брендови и нивната употреба на промотивните презентации 

станаа се поголема конкуренија на државните брендови. Од друга страна пак со 

создавањето на поголеми ланец продавници за прехрамбени производи и нивното 

влијание во поголемата куповна моќ, се навикнаа на нивното влијание и врз 

производните компании за подобри понуди за нивните производи. 

- Зголемена чуствителност на презентации, маркетарите се повеќе ги 

користат продажните презентации во своите промотивни програми бидејќи дошле до 

сознанија дека потрошувачите позитивно реагираат на ваквите понуди. Заштедата е 

основната причина за позитивната реакција на потрошувачите но покрај тоа 

продажната презентација нуди и други бенефити кои купувањето го прават поуспешно 

како што се: подобра информираност за производот, поедноставување на процесот за 

донесување на одлуки, побрзо справување со зголемениот избор, ослободени од 

напнатите пресметки и др. 

- Намалена лојалност кон брендот, е кога потрошувачите мораат преку 

продажните презентации да се мотивираат повторно да бидат потрошувачи на одреден 

бренд кој го користеле и претходно. Голем број на потрошувачи се лојални на 

промотивните алатки за привлекување на потрошувачи како: купони  или бараат 

пониски цени. Во овој случај тие ги следат овие мотиватори и го купуваат оној бренд 

кој сметаат дека по неговите квалитети е заменлив со друг бренд но за пониска цена, 

вредност или друг перформанс.  

- Проширување на брендот, е кога промотивните активности или конкретно 

продажните презентации се користат за да се постигне проба на новите брендови на 

пазарот, како и да се оствари постојано купување на истите. Бидејќи големата понуда 

на нови брендови е секојдневие а нивните карактеристики не се со значајни предности, 

едниствениот излез на производните компании се промотивните презентаци и 

промотивните активности. 

- Краткорочен фокус, е кога продажните презентации се сигурен начин на 

краткорочна продажба и остварување на брз профит. Тоа е застапено на зрелите 
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пазари, пазарите кои имаат бавен развој, каде потрошувачите потешко се мотивираат 

преку рекламите. Овој начин колку е успешен за менаџерите за брзите бенефити, толку 

е  несупешен за брендот. Зголемениот број на продажни презентации и намалени цени 

на еден бренд лошо ќе влијае врз неговиот имиџ. 

- Поделеност на потрошувачкиот пазар, имаме кога продажната презентација 

како основно средство на промотивните активности користи понасочен пристап на 

посебни регионални пазари. 

- Зголемена одговорност, имаме кај менаџерите кои се одговорни за 

резултатите од продажната презентација, потоа кога нивните плати зависат исто така 

од процентот на успешност на продажната презентација, кога трговците на мало сакаат 

да ги знаат резултатите од оставарената продажба на брендовите и ефектот од 

презентациите и др. Сите овие ситуации кога продажната презентација игра клучна 

улога во крајниот ефект и резултат се лесно мерливи, бидејќи во продажната 

презентација како инструмент лесно се мерливи нејзините резултати и крајни ефекти и 

лесно можат да се согледат позитивните или негативните страни од нејзината примена 

и да се утврдат одговорностите. 

- Конкуренцијата е голема помеѓу производните компании кои сакаат да се во 

предност на нивните конкуренти. Пазарите се пасивни и зрели  и потешко може да се 

зголеми продажбата со рекламирање во медиумите. Продажната презентација е 

идеалниот начин за привлекување на потрошувачите, користејќи креативни идеи за 

нивно мотивирање и поттикнување за купување. Се повеќе трговци на мало развиваат 

сојузи со производните компании и клучни клиенти за продажни презентации за да се 

задоволат заедничките цели. 

Постојат и негативни страни кои се предизвикани од брзиот раст и развој на 

проажната презентација. Нејзината зголемена употреба предизвика заситување кај 

потрошувачите и тие се повеќе ги игнорираат презентациите. Од друга страна 

производните компании се трудат да најдат нов начин да ги мотивираат своите 

потрошувачи со поинтересни понуди.  
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   3. Однесување на потрошувачите при купување 

 

 3.1. Однесување на потрошувачите 

 

Однесувањето на потрошувачите се дефинира како активности кои ги 

преземаат луѓето кога набавуваат, трошат и се ослободуваат од производите и 

услугите. Однесувањето на потрошувачите се дефинира и како предмет на проучување 

кој се фокусира на активностите на потрошувачите.6   

Овие  дефиниции  се само дел  од многуте дефиниции кои се обидуваат да 

дадат одговор на прашањето  „зошто луѓето купуваат ? “ .  Не е едноставно да се даде 

одговор  за тоа што го дефинира однесувањето на потрошувачите со само една 

дефиниција. Однесувањето на потрошувачите е збир од повеќе фактори кои влијаат врз 

нивното однесување. Затоа маркетарите пред да ја предвидат продажбата на своите 

производи, неопходно е и да го предвидат и однесувањето на потрошувачите односно 

кои се нивните потреби, намери и мотиви за нивното купување. Потребите, намерите  и 

мотивите се само појдовна точка во барањето на одговори за однесувањето на 

потрошувачите.  

Потребите, кај човекот, претставуваат чуство на недостиг и настојување тој 

недостиг да биде отстранет. Исто така потребите можат да се дефинираат и како 

физичко и емоционално незадоволство, кое личноста го чуствува.7   

Сите потреби кај луѓето не се јавуваат со ист интензитет, некои се вродени а 

некои се научени.  Потребите се поделени во неколку групи според повеќе научници. 

Јас во конкретниот случај ќе се задржам на поделбата на потребите според Маслов. 

Хиерархиската поделба на потребите според Маслов е следна : 

- Физиолошки  потреби; 

- Потреби за сигурност; 

- Потреби за припадност и љубов; 

- Потреби за самоуважување и 

- Потреби за самоактуелизација.8 

За да се одговори на потребата од некој производ и во тој случај да се предвиди 

големината на побарувачката за тој производ, зависи од бројот на луѓето што ја имаат 

                                                           
6 Блеквел Д. Р. , Минијард В. П. , Енгел Ф. Џ.  “ Однесување на потрошувачите „ Скопје, 2010 стр.4 
7 Илиеска К. , Ристеска А. “ Маркетинг „ Битола, 2014 стр.2017 
8 Илиеска К. , Ристеска А. “ Маркетинг „ Битола ,2014 стр .217  
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таа потреба и сакаат да ја задоволат со тој производ, пропорционално со луѓето што се 

во можност финансиски да го купат производот и со тоа да се задоволи потребата, но 

секако и количеството на купувањето кое е неопходно во задоволувањето на потребата. 

Мотиви и намери за купување на некој производ, претставуваат појдовна 

основа за истражување на однесувањето на потрошувачите. Мотивите се такви 

влијанија и поттикнувања кои што доведуваат до купување на определен вид 

производи.9  

Мотивот е дефиниран како поттикнувач за да се задоволи определената потреба 

кај потрошувачот преку купувањето на бараниот производ за задоволување на таа 

потреба. 

Мотивите можат да бидат од физиолошка природа, самопочитување, природа на 

сигурност, психолошки, рационални, ирационални  и др. 

 

 

3.1.2. Модел на однесување на потрошувачите 

 

Едно важно прашање се наоѓа во центарот на вниманието на маркетарите кога 

станува збор за однесувањето на потрошувачите,  тоа е: Како потрошувачите реагираат 

на многубројните стимуланси кои ги користат компаниите? Во минатото одговорите 

можеле да се слушнат дирекно од продавачите во трговијата на мало, бидејќи тие беа 

во секојдневна и директна комуникација со потрошувачите. Современиот развој се 

повеќе ги оддалечи потрошувачите и производителите едни од други. Одговорот на  

прашањата: кој, како, кога, каде  и зошто купува, ќе го бараме во истаржувањето. 

Истражувањето одговорите ги дава преку моделот „ поттикнувач – реакција “ . 

Овој модел „поттикнувач – реакција “ се состои од маркетинг стимулатори кои 

влегуваат во „црната кутија“ на потрошувачот и при тоа од таму произлегуваат 

одредени одговори.  

Маркетинг стимулансите ги сочинуваат „четирите Р“ и тоа : производ (product), 

место (place), цена (price) и промоција (promotion).  Покрај овие  стимуланси постојат и 

други  кои ја сочинуваат околината на купувачот а се од: економска, технолошка, 

политичка  и културна природа. Сите овие стимуланси се наоѓаат од левата страна на 

црната кутија на потрошувачот и влегуваат во неа. Одговорите кои ги бараат 

                                                           
9 Илиеска К. ,Ристеска А.  “Маркетинг „ Битола, „ 2014 стр.218 
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маркетарите се случуваат токму во црната кутија на потрошувачот. Како реакција на 

стимулансите и црната кутија на потрошувачот произлегуваат збир на купувачки 

одговори кои се на ноѓаат од десната страна на црната кутија на потрошувачот. Тие 

одговори се: избор на производ, избор на марка, избор на дилер, темпирање на набавка 

и количини на набавка. Она што е цел на истражувањето во овој модел е токму она што 

се случува во црната кутија на потрошувачот која ја сочинуваат две компоненти и тоа:  

1. Карактеристики на купувачот, кои имаат доминантно влијание врз реакцијата 

на стимулаторите и 

2. Процес на одлука на купувачот, кој влијае врз крајните одговори на 

купувачите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. бр.1 Модел на однесување на купувачите “ поттикнувач-реакција „ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10  Илиеска К. , Ристеска А. ,  “ Маркетинг„ Битола , 2014 стр.220 
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3.1.3. Фактори кои влијаат на однесувањето на потрошувачите 

 

Како што веќе спомнавме во уводниот дел постојат многу фактори кои влијаат 

врз однесувањето на потрошувачите за купување на некој производ. И покрај тоа што 

неможат да се контролираат овие фактори од страна на маркетарите сепак се земаат во 

предвид. Факторите кои што влијаат на однесувањето на потрошувачите можат да се 

групираат како:  културни, социјални, персонални  и  психолошки. Одделно ќе ја 

разгледаме секоја група на фактори и нејзиното влијание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Сл. Бр.2  Фактори кои влијаат на потрошувачкото однесување.11 

   

 

А. Културни фактори  

 

Културните фактори играат значајна улога во однесувањето на потрошувачите 

преку : културата, супкултурата и социјалната класа на купувачот.  

Културата е основната причина за однесувањето и желбите на некоја личност. 

Во текот на својот живот човекот ги учи: основните вредности склоностите, 

однесувањето, забележувањето преку цивилизациониот процес во семејството и 

                                                           
11 Котлер Ф. , Армстронг Г. “ Принципи на маркетингот „ Скопје, 2010 стр.131 
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другите важни институции во системот. Секое општество или група си има своја 

култура па учењето на вредностите кое е различно во различни земји и региони. 

Маркетарите се трудат да ги забележат културните разлики и да откријат кои 

производи би биле атрактивни.  

Субкултура ја сочинуваат помала група на луѓе кои имаат заеднички 

вредносни системи, кои се темелат на зеднички животни искуства и настани. 

Субкултурата вклучува: религија, националност, географски регион и расна група. 

Многу субкултури можат да сочинуваат важен сегмент од пазарот . Како резултат на 

ова маркетарите често осмислуваат производи и промотивни програми кои се 

соодетствуваат на нивните потреби. Познати примери за субкултура се: 

афроамериканците, латиноамериканците, азискитеамериканци и возрасните купувачи. 

Социјална класа уште се нарекува и општествен слој и се релативно трајни 

подредени поделби. Нивните членови имаат слично однесување, во зависнот на кој 

слој припаѓаат имаат подредена или надредена положба, припадниците на слоевите 

можат да преминуваат од еден во друг слој во текот на својот живот, имаат 

преференции кон одредени бендови и производи,  слични вредности, интереси и др. 

 

Б. Социјални фактори  

 

Однесувањето на потрошувачите исто така е под влијание на социјалните 

фактори или уште се нарекуваат општествени фактори. Во оваа група ќе ги наведиме: 

референтни групи, семејството, улогата и статусот на потрошувачот . 

Референтни групи се групи на луѓе во кои поединецот припаѓа или не, но тие 

имаат влијание врз неговите ставови или однесување. Многу често луѓето се под 

влијание на референтни групи во кои не припаѓаат.  

Маркетарите се повеќе се обидуваат да ги препознаат референтните групи на 

целните пазари. Личностите кои припаѓаат на референтните групи се препознатливи по 

своите животни стилови, имаат нови начини на однесување, имат влијание врз 

ставовите на личностите, имаат влијание врз личните избори на личностите и др.  

Семејството има важна улога во донесувањето одлуки за купување. Членови 

на семејството се родителите и децата, тие носат бројни заеднички улоги за купување 

на производите.  Обострано е ангажирањето помеѓу мажот и жената во процесот на 

купувањето. Најчесто жените кои се невработени се повеќе ангажирани во набавката 

на секојдневните прехрамбени продукти и храната, тука може да се надополнат и 
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производите кои посебно се купуваат и за децата. Но трендот на жени невработени се 

повеќе опаѓа па оттука се менуваат и состојбите со набавките на домашните продукти. 

Во таквата промена се повеќе мажи се влучени во секојдневното пазарување. Нема 

разлика во доминацијата кога станува збор за поскапи производи помеѓу 

сопружниците, додека кога станува збор за производи од домаќинството силно е 

потенцирана женската доминација. 

Улогата и статусот – луѓето купуваат одредени производи кои се издвојуваат 

дали со цени, или добро познат бренд за да го покажат својот статус во општеството. 

Статусот се одредува според улогата што поединецот ја игра во групата.  Поединецот 

во својот живот припаѓа на многу различни групи како: компанијата каде работи, 

друштвото, семејството, тимот каде спортува и др. Во сите тие групи поединецот има 

различна улога или статус. Во компанијата каде работи е колега, во друштвото е 

пријател, во семејството е сопружник или родител, за родителите е син или ќерка и т.н. 

 

В. Персонални фактори  

 

Персоналните фактори уште се познати и како лични фактори. И тие имаат свое 

значење и улога во потрошувачкото однесување. Во персоналните фактори спаѓаат: 

старост и период на животот, економска состојба и стил на живот. 

Старост и период на живот е фактор кој влијае кај потрошувачите кога станува 

збор за нивната возраст а со тоа и менување на нивните навики во купувањето на 

производи. Луѓето во текот на својот живот ги менуваат потребите за  купувањето  на 

производите и услугите. Така во битката за повеќе потрошувачи за своите производи 

некои компании се одлучуваат за производство на производи за одредени старосни  

категории на купувачи. 

Економска состојба е еден од битните фактори во потрошувачкото 

однесување. Таа е последица на доходот на потрошувачите кој што им е на 

располагање за купување, нивниот став за трошење наспроти штедењето како и 

штедењето.  

Стил на живот е одраз на нешто што има повисок став и од социјалната класа. 

Една личност стилот на живот ја прави препознатлива во околината во која таа живее и 

работи.  

 Како фактор во однесувањето на потрошувачот важно влијание има и неговата 

самостојност како личност. Таа самостојност се одликува со неговите карактеристики 
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преку: самодовербата, автономија, домнација, друштвеност и др. Збирот на овие 

карактеристики како и други психолошки карактеристики на личноста доведуваат до 

долгорочни реакции.  

 

Г. Психолошки фактори  

 

Психолошките фактори се следните: мотивација, перцепција, учење, уверување 

и ставови, тие влијаат врз психолошкиот избор на потрошувачите во процесот на 

купување.  

Мотивација – човекот има многу потреби кои се биогени и психогени. 

Биогените потреби се психолошки како: жед, глад и неугодност. Психогените потреби 

се потребата за признание, припаѓање, почитување и др. Мотивираните личности се 

секогаш спремни за преземање на некаква акција. Во зависност од тоа како ги примаат 

мотивите со какво чуство, така и дејствуваат. 

Перцепција е процес во кој одбраната информација се доживува и 

интерпретира за да се добие една разбирлива слика во околината. Постојат три процеси 

на перцепија кај луѓето: селективно изложување, селетивна дисторзија и селективна 

ретенција. 

Учењето како резултат на искуството претставува промена во однесувањето на 

личноста. Учењето им помага на личностите да изградат свое мислење и ставови.  

Уверување е формирано мислење од страна на личноста за нешто. Во процесот 

на однесувањето на потрошувачите она за што е заинтересирана компанијата е 

мислењето за нејзиниот производ. Доколку се дојде до сознание дека за еден производ 

или една компанија мислењето е негативно тогаш веднаш треба да се преземат 

промотивни  активности за да се промени таквото мислење. 

Ставови се перманентно размислување позитивно или негативно за одредена 

појава или некој предмет. Ставовите тешко се менуваат а се познати и по штедењето на 

размислување и енергија.  
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3.2.  Однесување при купување 

 

Однесувањето на потрошувачите при купување е различно во зависност од тоа 

за каков производ станува збор. Така на пример, постои разлика кога станува збор за: 

млеко, компјутер, стан или автомобил. Поскапите одлуки обично бараат повеќе 

размилсување и повеќе учесници во креирање на мислењето и донесување на 

конечната одлука. Постојат четири типови на купувачко однесување:  

1. Комплексно купувачко однесување; 

2. Купувачко однесување со намалени несогласувања; 

3. Купувачко однесување од навика  и 

4. Купувачко однесување со желба за разновидност. 

 

 

 

           Висока         Ниска 

                                              инволвираност                      инволвираност                 
 

 

 

Значителни разлики  

помеѓу брендовите 

 

 

 

 

 

 

 

Мали разлики  

помеѓу брендовите 
 

 

 

 

Сл. Бр.3 Четири типови на купувачко однесување.12 

 

 

                                                           
12 Котлер Ф. , Армстронг Г.  “ Принципи на маркетингот „ Скопје , 2010 стр.146 
 

 

Комплексно   

купувачко однесување 

 

Купувачко однесување 

со желба за 

разновидност 

 

Купувачко однесување 

од навика 

 

Купувачко однесување 

со намалени 

несогласувања 
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1. Комплексно купувачко однесување 

 

  Комплексно купувачко однесување е ситуација за која е карактеристично 

висока потрошувачка во купувањето и големи разлики помеѓу брендовите. 

Потрошувачите се длабоко навлезени во купувањето и ги забележуваат големите 

разлики помеѓу брендовите. Ваквото однесување на потрошувачите е карактеристично 

кога станува збор за производи кои поретко се купуваат, кога се скапи и производи кои 

самите доаѓаат до израз. Во таква ситуација потрошувачот треба добро да се 

информира за производот и неговите карактеристики. На пример, кога купувате 

фотоапарат и може да не сте доволно информирани за тоа на кои особини треба да 

обрнете внимание. Голем дел од карактеристиките на фотоапаратот го немаат 

вистинското значење. Па така кога сте во една таква ситуација најпрво ќе поминете низ 

еден процес на учење и прибирање на информации  потоа оформување на 

проценувачко однесување за производот, и на крај ќе го направите купувањето. 

Маркетарите кои се дел од ваквиот начин на продажба на производи треба да ги сватат 

потрошувачите и да им помогнат во процесот на прибирање на информации за 

производот. Исто така продавачите на вакви производи треба да бидат мотивирани да 

можат да влијаат во крајниот избор на производи. 

 

2. Купувачко однесување со намалени несогласувања 

 

Купувачко однесување со намлени несогласувања е ситуација за која е 

карактеристично висока потрошувачка во купувањето но мали разлики помеѓу 

брендовите.  На пример, кога купувате тепих може да се најдете во ситуација на 

длабока навлезеност за карактеристиките на производот, бидејќи тепихот е скап а и 

производ кој самиот доаѓа до израз во просторот. Во ваква ситуација правите споредба  

дека теписите од  квалитетот кој го барате  а од различен бренд се со слична цена а 

разликите не се големи во квалитетот. По завршената обиколка на продавниците кои 

нудат теписи можно е како резултат на добиените информации или пониската цена, 

вие да одлучите да купите.  После купувањето може да се јави ситуација на 

посткуповно незадоволство кај потрошувачите, особено ако слушнат добри препораки  

за брендот од кој не купиле. Во таквиот случај продавачот на брендот или сектор 

посебно задолжен за ваква проблематика, треба да им излезе во пресрет на купувачите 

со доволно докази дека тие го направиле вистинскиот избор. 
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3. Купувачко однесување од навика 

 

Купувачко однесување од навика е ситуација која се карактеризира со ниска 

потрошувачка, малку и мали разлики помеѓу брендовите. Во случај на ваков тип на 

потрошувачко однесување, потрошувачите не поминуваат низ стандардната процедура 

кога одбираат производ за купување. Не започнуваат со постапка на собирање на 

информации, проценувачко одесување, став за таквите карактеристики и на крај 

купувањето. Спротивно на оваа постапка тие пасивно примаат информации за 

производот и тоа додека се зафатени со некоја друга активност. Со следењето на 

промотивните активности за овој вид на производ само подобро го запознаваат 

производот. Бидејќи производот е со ниска цена  не се преиспитува неговото повторно 

купување. Продажбата на вакви производи не е безусловна од страна на маркетарите 

тие најчесто користат промотивни активности и цени за да ги мотивираат 

потрошувачите. Како пример, за вакво купувачко однесување од навика ќе го земеме 

купувањето на шеќер. Кога одите да пазарувате вие инстиктивно земате шеќер од било 

кој бренд, тоа е повеќе од навика отколку од лојалност према брендот. Во купувањето 

на вакви производи потрошувачите најмалку се пребирливи во изборот .  

 

 

4. Купувачко однесување со желба за разновидност 

 

Купувачко однесување со желба за разновидност е ситуација која се 

карактеризира со ниска потрошувачка но со големи и видливи разлики помеѓу 

брендовите.  Кај овој вид на потрошувачко однесување често одбираат различни 

брендови купувачите. Често одбирање на различен бренд се случува заради желбата да 

се проба нешто друго а не заради незадоволство. На пример, кога купувате чоколади 

одбирате некој бренд, по вкусувањето вие сте задоволни од брендот , но следниот пат 

купувате друга чоколада за да пробате нешто друго.   

Кај ваквите категории на производи маркетинг промотивните активности можат да 

бидат различни за водачот на пазарот и за помалите брендови. Водачот на пазарот ќе го 

форсира купувачкото однесување од навика со беспрекорно снабдени полици и 

реклами а помалите брендови ќе го форсираат разновидното купување со пониски  

цени и други промотивни активности. 
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           3.3. Донесување одлука при купување 

 

Процесот на донесување одлука за купување започнува уште пред фактичкото 

купување и трае и после тоа. Во секојдневното рутинско купување некои од фазите се 

прескокнати или занемарени од потрошувачите.  На пример, кога купувате некој 

производ од некој бренд и сте лојални потрошувачи, штом ќе ја согледате потребата од 

производот веднаш донесувате одлука за купување. Во тој случај ги занемарувате  

фазите на: барање на информации и преиспитување на алтернативите. Во продолжение 

ќе го објасниме и сликовито ќе го претставиме моделот на процесот на донесување 

одлука  кој се состои од пет фази: 

1. Согледување на потребата; 

2. Барање на информации; 

3. Преиспитување на алтернативите; 

4. Донесување на купувачка одлука и 

5. Посткупувачко однесување. 

 

А: Стадиуми во процесот на одлучување на конзумерот 

 

Согледување на 

потребата 

 Барање на 

информации 

 Преиспитување на 

алтернативите 

 Донесување на 

купувачка одлука 

 Посткупувачко 

однесување 

 

Б: Релевантни интерни психолошки процеси 

 

 

Мотивација 

  

Перцепција 

  

Формирање на став 

  

Интеграција 

  

Учење 

 

 

Сл. бр.4  Основен модел на одлучување на потрошувачот .13 

 

Секоја фаза се карактеризира со размислување, кое ни го прикажува 

однесувањето на купувачите кога  ќе се најдат во нова куповна ситуација. 

                                                           
13 Белч Е. Џ. , Белч А. М. “ Рекламирање и Промоција –Интегрирана перспектива за маркетинг 

комуникација „  Кочани , 2011 стр. 107 

 



37 
 

1. Согледување на потребата е првата фаза со која започнува процесот на 

донесување на купувачка одлука. Во оваа фаза купувачот ја согледува потребата или 

проблемот кој сака да биде решен. Трговецот во првата фаза треба да ги увиди 

потребите или проблемите кои што настанале, да го испита потрошувачот и да го даде 

одговорот како и што го поттикнало потрошувачот за потребата од тој производ.  

Потребите кои настануваат можат да бидат од внатрешни потреба како: жед, глад или 

друг нагон. Исто така потребите можат да бидат од надворешна потреба како на 

пример, една промотивна активност или разговор со партнерот да ве натера да 

размислите да купите некој производ. 

2. Барање информации е втората фаза во процесот на донесување на одлука. 

Во оваа фаза потрошувачот е поттикнат да бара повеќе  информации но може и да не 

го направи тоа. Така кога потрошувачот е поттикнат да купи некој производ а 

производот кој може да ја задоволи таа потреба е на дофат, тој без да бара информации 

ќе го направи тоа. Но кога станува збор за производ за кој можеби ќе треба да вложи 

поголеми финаскиски средства, во тој случај најмалку што ќе направи ќе се потруди да 

добие некои основни информации или активно ќе се вклучи во потрагата за 

информации за бараниот производ. Која е потребната количина на информации ќе 

зависи од тоа колку поторшувачот е информиран за конкретиот производ, колкав е 

неговиот поттик за тој производ, начинот на кој ќе дојде до информациите, важноста 

на информациите  како и задоволувањето на потребата со купувањето на производот.   

Прибирањето на информациите може да биде од неколку извори кои му се на 

располагање на потрошувачот и тоа:  

- Лични извори, тука ќе ги наброиме: семејството, пријателите, соседите, 

познаниците и др. 

- Јавни извори,  во нив  спаѓаат:  интернет пребарувања, масовни медиуми, 

организации за рејтинг на потрошувачите и др. 

- Комерцијални  извори,  во нив ќе ги наброиме: продавачи, реклами, дилери, 

веб локации и т.н. и 

- Експериментални извори во кои спаѓаат: користење на производот, 

испитување на производот и т.н. 

Влијанието на овие извори е во зависнот од купувачот како и од производот кој 

е предмет на купување. Најголем број на информации според истражувањето 

купувачите добиваат од комерцијалните извори кои се контролирани од трговијата. 

Најефективни извори во целиот процес се личните извори. 
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Колку повеќе информации има купувачот толку повеќе е запознаен со брендот и 

производот и нивното влијание во понатамошниот процес на донесување на одлука. 

3. Преиспитување на алтернативите е трета фаза во процесот на донесување 

одлука за купување   каде потрошувачот   го преиспитува изборот на  алтернативните 

брендови . Во оваа фаза не станува збор за еден процес напротив тоа е збир од повеќе 

процеси. Тие точно не се познати туку се индивидуални за секој потрошувач и 

неговите карактеристики. Во некои ситуации оваа фаза се прескокнува или се 

занемарува и потрошувачот     воопшто не се преиспитува при  изборот. Во тој случај 

потрошувачот купува  импулсивно или интуитивно. 

Маркетарите треба повеќе да се занимаваат со проучување на начинот на кој 

потрошувачите се преиспитуваат за алтернативите пред да ја донесат конечната одлука 

за купување. Кога тие би го знаеле тоа повеќе би влијаеле во донесувањето на 

одлуката. 

4. Донесување  купувачка одлука е петтата фаза од процесот и во оваа фаза 

купувачот одлучува, за тоа кој производ или бренд ќе го купи. Во претходната фаза го 

прави рангирањето а во оваа фаза ја носи одлуката. Купувачката одлука на купувачот е 

да се купи посакуваниот производ но два фактори може да ја попречат ваквата одлука 

помеѓу намерата и одлуката. Во првиот случај како фактор се ставовите на другите . На 

пример, ако некој чие мислење ви е многу важно смета дека треба да купите поефтин 

стан тогаш веднаш се немамлуваат шансите да купите поскап стан.  

Во вториот случај како фактор се појавува факторот на неочекувана ситуација. 

На пример, купувачот дошол до ситуација каде веќе ја формирал купувачката намера 

врз основа на собрани информации, приходи  и други поволности. Но доколку се случи 

некој неочекуван настан или ситуација порзана со изборот на производ на пример 

поскапување на цената , или некои негативни информации во врска со изборот  тогаш 

се останува само на изборот и на намерата како последна точка од процесот.  

5. Посткупувачко  однесување е последната фаза од процесот на донесување 

одлука. Поточно оваа фаза се случува после донесената одлука за купување или кога 

производот веќе е купен од страна на потрошувачот. Во ова фаза потрошувачот го 

чуствува задоволството или незадоволството од донесената одлука и производот. Кога 

производот ќе ги исполни очекувањата купувачот е задоволен, кога производот нема да 

ги исполни очекувањата тогаш е разочаран. Доколку пак производот ги надмине 

очекувањата тогаш купувачот е воодушевен. Како рзултат на ваквите ситуации 

маркетарите не треба да си дозволат да го ветуваат тоа што нивниот производ  не може 
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да го исполни и еквивалентно на тоа да ги разочараат нивните потрошувачи. Голем 

број на маркетари пак намерно ги потценуваат перформансите на својот производ само 

да ги воодушеват потрошувачите и како бенефит на тоа да го зголемат профитот.  

 

                                

4.Управување со продажната презентација 

       

4.1.  План на продажната презентација 

 

Планот за продажна презентација претставува водич за разбирање на 

финасиските срества и нивното вложување, исто така и за очекуваниот обем на 

продажба на секој производ со продажната презентација. Бренд менаџерите кои се 

успешни во својата работа го следат планот кој е креиран за продажната презентација, 

за да бидат сигурни во ефикасни и ефективни резултати на продажната презентација.  

Реализирањето на продажната презентација се одвива во неколку фази. За успешна 

продажна презентација треба добро да се анализира секоја нејзна фаза. Повеќе автори 

се занимаваат со тоа кои фази треба да бидат опфатени во планирањето но сепак како 

клучни се потврдуваат неколку. Во тој контекст ќе ги наброиме: 

- Анализирање на постоечката состојба, 

- Утврдување на целите на продажната презентација, 

- Финансирање на продажната презентација, 

- Утврдување и имплеметација на промотивна програма и  

- Резултати од продажната презентација. 

Анализирањето на постоечката состојба опфаќа, соработка помеѓу 

менаџерите на врвот на секторите во производната компанија. Како резултат на таа 

соработка заедно со секторот на маркетинг истражувањето тие доаѓаат до информации 

со кои вршат анализирање на окружувањето на планот за продажна презентација и 

внатрешна анализа на планот. Особено важно во оваа анлиза е анализата на 

конкурентните компании во нивните промотивни активности. Како резултат на тие 

информации компанијата подоцна ги донесува своите одлуки за продажната 

презентација, привлекување на потрошувачите и остварување на профит. Исто така ги 

одредува целните потрошувачи, сегментирање на пазарот како и одредување на 

продажни таргети и т.н. Кога станува збор за внатрешната анализа тогаш планирањето 

е  насочено кон финансиските вложувања на компанијата за продажна презентација и 
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целосно спроведување и остварување на планот за продажна презентација. 

Внатрешната анализа за продажна презентација ги вклучува: 

- Вложување на финансиски средства за продажната презентација како 

процент од  продажбата . Целта на оваа практика во планот за продажната презентација  

е ефективно и ефикасно трошење на средствата за продажна презентација. Тоа значи со 

спроведување на продажна презентација да се остварат повисоки приходи  од  

расходите за спроведување на продажната презентација. Тоа може да се утврди со 

мерење на финансиските средства за продажната презентација. На тој начин ќе се 

увиди дали се спроведува предвидениот план за оваа промотивна активнот. 

- Прецизност на планот за продажна презентација за приходите и расходите. 

Во овој дел анализата се врши споредба на тековните финасиски средства за да се 

увиди дали и каде се случуваат разлики. Со постојаната анализа и следење на овој 

начин, ќе дојде до усовршување и поефикасно спроведување на планот за продажна 

презентација.  

- Повраток на вложените финасиски средства за продажна презентација. 

Повеќето производни компании повеќе се загрижени за вложените финасиски средства 

за продажната презентација отколку за рентабилното работење на компанијата. 

Создавањето на ефективен план за продажна презентација и негова имплементација е 

начин кој ќе доведе до зголемување на приходите и рентабилност во работењето на 

компанијата. 

- Перманентност во побарувачката на производи. Во периодот на траење на 

продажната презентација доаѓа до зглоемени побарувања на пратки од производите кое 

се предмет на презентација во оваа промотивна активност. Ваквата побарувачка е знак 

дека трговците сакаат да бидат брзи во купувањето и складирањето на производите за 

понатамошна продажба со промотивни цени. За да се намали оваа појава, компаниите 

постојано го следат целокупниот план и стратегијата за продажна презентација. 

Со внатрешната анализа се доаѓа до суштински важни информации кои ќе о 

помогнат на компанијата до креирање на подобар план за продажна презентација и 

нивно успешно имплеметирање со профитабилни резултати. 
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   4.1.1. Финансирање на продажната презентација  

 

Одредувањето на финансиските средства за продажната презентација се врши 

на следниот начин:  

1. Утврдување на  обемот на продажбата за секој производ, 

2. Утврдување на методот на пресметка на финасиски средства, дали 

финансирањето ќе биде по метод од врвот надолу, по пресметковен метод или по 

методот од дното нагоре и 

3. Податоци за продажбата кои ни ја покажуваат реалната продажба за секој 

производ од минатите периоди наназад. 

Одговорноста за финансирањето на продажната презентација генерално ја има 

маркетинг секторот на производната компанија.  Маркетинг секторот е тој кој ја 

обезбедува и продажбата на компанијата со сите насоки на финасирање, групирање и 

продажба на производите.  

Постојат неколку методи за определување на финансиските средства. Тие се:  

 

                  А. Финасирање по методите од врвот надолу и од дното нагоре 

 

Финансирањето по методот од врвот надолу се прави така што финасиите за  

брендот се распределуваат при продажната презентација за секој маркетар или бренд. 

Предноста кај овој метод е што се обезбедуваат финасии за распределување врз основа 

на целокупната продажна стратегија на брендот. 

Финансирањето по методот од дното нагоре се прави така што секој претставник на 

продажба може да утврди  финансиски средства кои што се потребни за да се 

постигнат нивните продажни цели при  создавање на планот за продажна презентација. 

Предноста кај овој метод е што потребните финансии може да бидат генерирани врз 

основа на побарувачката за одреден бренд. 

 

                          Б. Пресметковно и паушално финансирање 

 

Пресметковно финансирање подразбира акумулирање финасиски средства во 

буџетот за продажна презентација врз основа на остварената продажба од страна на 

маркетарот. Предноста кај пресметковниот метод за одредување на финансиите е тоа 
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што со овој метод дирекно се одредуваат финасиските средства за зголемување на 

продажната промоција. Како недостаток кај пресметковниот метод се смета тоа што 

постои тенденција трошењето да го надмине буџетскиот лимит. Исто така потешко се 

контролира и следи трошењето од паушалниот метод. 

Паушален метод на финансирање подразбира одобрување на одредена сума на 

парични средства на маркетарот за да се оргаизираат продажни презентации за 

одредена категорија на брендови. Предноста кај паушалниот метод на финансирање е 

тоа што лесно се следи и мала е веројатноста да се надмине буџетскиот лимит. Како 

недостаток кај овој метод се смета индиректното одредување на финансискиот дел за 

продажна презентацја. 

 

         4.1.2. Утврдување и имплементација на промотивна  програма 

 

Одредувањето на промотивна програма и нејзина имплемтанција е важна 

компонента во менаџирањето со продажнита презентација како промотивен 

инструмент. Продажните презентации се доживуваат како краткорочни иницијативи 

кои треба да  се остварат за одреден период. Наместо тоа продажната презентација 

треба да се доживува како инструмент со кој треба да се остварат долгорочни цели. 

Промотивната програма најчесто се прави два пати во една година и тоа за период  од 

шест месеци.  

Промотивната програма за продажна презентација ги опфаќа следните четири 

основни инструменти:  

А.  Рекламирање: телевизија, списанија, весници и др. 

Б. Потрошувачки промоции: купони, рабати, подароци и др. 

В. Маркетинг промоции: специјални пакувања, дисплеи и др. 

Г. Продажни промоции: натпревари, бонуси и др. 

Промотивната програма мора да располага со информации за стретегија пред да 

заврши периодот на планирање. Покрај информациите таа ќе располага и со 

финансиски средства кои ќе бидат потрошени за специфични соодветни детали за 

продажната презентација. Важна компонента кај промотивната програма е улогата на 

продажната презентација на брендот . Во периодот на планирање програмата располага 

со информации за целите на брендот како и кои видови на промотивни активности 

треба да се направат за брендот. 
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Таргетирањето кои видови на производи се очекува да се продаваат во периодот 

на планирањето ќе биде врз основа на следните компоненти: 

- Продажбата на производите во изминатите периоди наназад, 

- Целите кои се содржат во планот за продажба, 

- Внесената квота, односно секојдневната продажба за секој производ, 

- Колкава продажба по единица производ се очекува ако треба да се одредат 

без промотивни активности. 

  Производните компании кои продажбите ги земаат во предвид преку 

промотивни настани ќе треба промотивните настани да ги развијат од нула. Првичниот 

план за овие активности треба да соодетствува на претходно утврдените цели. Доколку 

е потребно може да се направи и корекција  на планот врз основа на личните 

познавања за производот и познавањето на клиентелата . Дефинирањето на планот на 

хартија може да биде одлично, профитабилноста на производот во однос на целите на 

компанијата да изгледа солидно но тоа сето може да не биде во согласнот со 

постигнувањето на дефинираните цели на производот. Во една ваква ситуација 

потребно е внатрешно одобрување на планот од назначени менаџери пред планот да 

биде разгледан со клиентот.  

Сите компании не користат ист пристап врз планирањето на промотивните 

програми. Многу од компаниите ги користат историските податоци од минатите 

периоди за да ги испланираат своите акции. Други, компани пак кои се попрогресивни 

ги следат трендовите и ги комбинираат  со постојните стратегии за следната година. 

Компаниите кои се наоѓаат помеѓу водечките пак, планираат врз основа на 

симулацијата „што ако“, трошоците и рентабилното работење вклопени во 

предвидениот план и програма. Современите технологии и софтверите ја овозможија 

анализата на производи во рамките на асортиманот на производи за широка 

потрошувачка. Програмата кога е развиена и има добиено ватрешно одобрување може 

да се претсави на потрошувачите. 

 

 

4.2. Цели на продажната презентација  

 

Маркетарите користат разни активности и симуланси за да ги привлечат 

потрошувачите и да го презентираат брендот. Целта е да се привлечат што повеќе 

лојани потрошувачи кои ќе предизвикаат повтроно купување. Маркетарите со 
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продажната презентација имаат за цел да привлечат потрошувачите на конкуренцијата,  

потрошувачи кои често го менуваат брендот и кориснци на други брендови и видови 

на производи, кои преку продажната презентација ќе бидат информирани за брендот.        

  Во овој случај многу е веројатно овие потрошувачи да бидат претворени во 

лојални потрошувачи на брендот. На пазарите каде сличноста на трговските марки е 

голема, продажната презентација може да добие голем продажан простор но да се 

добие само мал дел од уделот на пазарот со постојани потрошувачи. На пазарите каде 

што разликата помеѓу брендовите е голема може да се има голема продажба и 

продажната презентација да има долгорочно влијание врз потрошувачите и уделот на 

пазарот . 

Продажната презентација има за цел брза продажба на производи и брзо 

празнење на залихите во компаниите и продажба на производи во големи количини но 

сето ова на краток рок бидејќи на долг рок не е продуктивно. Ова ни го потврдува 

фактот дека продажната презентација е инструмент на маркетинг комуникацијата но со 

краткорочно влијание. Иако е така се повеќе продажната презентација се потврдува 

дека има долгорочни ефекти од нејзината примена. Ова се истакнува преку нејзината 

моќ да привлече нови потрошувачи кои се и потенцијални лојални потрошувачи на 

брендот .  

 

4.2.1. Цели насочени кон потрошувачите          

 

Една од најзначајните цели на продажната презентација е да ги охрабри 

потрошувачите да пробаат нов производ или услуга, додека секојдневно илјадници 

нови производи се  раѓаат  на пазарот. Новите производи или услуги многу често се 

следени од неуспеси, причината за тоа е што немаат доволно промотивни презентации 

да ги информираат и мотивираат потрошувачите да пробаат нови производи . Многу од 

новите производи се само бледа копија на веќе постоечките брендови без сопствени и 

препознатливи бенефити па рекламата неможе да биде доволен мотив . Целта на една 

компанија може да биде да го зголеми бројот на продажни презентации но и да ги 

задржи своите потрошувачи. 
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4.2.2. Цели насочени кон трговијата 

 

За побрзо и поефикасно постигнување на голем број на цели на производната 

компанија, постои соработка помеѓу трговијата на големо и мало и производната 

компанија. Таа соработка може да биде изразена преку разни активности како и преку 

зголемениот број на продажни презентации и нивните дополнителни активности. 

Целите насочени кон трговијата се14 : 

• да се поттикне поддршката дадена за новиот производ, 

• да се зголемат напорите за воведување нов производ, 

• да се зголемат предсезонските продажби, 

• да се внимава на продажбата на производот и да се прават обиди да се 

продолжи неговиот животен циклус. 

 

4.2.3. Дискриминација на цени 

 

Под насловот дискриминација на цени можат да се сретнат многубројни 

деловни практики. Во истражувањето на дискриминцијата на цени и нејзината 

примена,  производните компании  на поголем дел од пазарите ја поставуваат цената за 

купување на нивните брендови, со помош на едноставна цена по единица производ 

каде цената зависи од тоа кој го купува брендот. Такви се цените: 

А. Не - анонимни цени ( тие цени не зависат од идентитетот на потрошувачите )           

Б. вклучуваат попусти за одреден бренд.  

Не – анонимна дискриинација на цени, се случува кога една производна 

компанија нуди различни цени на различни потрошувачи. 

Случај на дискриминација на цени е кога цените вклучуваат попусти за одреден бренд. 

Како пример за ваква ценовна дискриминација ќе го спомнеме, кога еден ист 

автомобил се продава по различни цени во две или повеќе различни земји .  

Ако некои потрошувачи платат повисока цена за нов бренд од останатите 

потрошувачи, а потоа, ако компанијата понуди цени каде што маргиналната цена опаѓа 

со волуменот за продажбата, компанијата повеќе ќе профитира отколку ако се понуди 

истата маргинална цена за сите потрошувачи . 

                                                           
14  Lam , Shun Yin et al. ( 2001 ) Evaluating Promotions in Shopping Environments : Decomposing Sales 

Response into Attraction , Conversion and Spending Effects Marketing Science. 
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4.3. Стратегија на продажна презентација  

 

Стратегијата на продажната презентација вклучува дополнителен поттик за 

купување. Овој поттик обично е клучниот елемент во програмата на продажната 

презентација. Поттикот може да биде да биде изразен на повеќе начини или 

дополнителни активности како што се: намалување на цената, можности за натпревари 

и игри, попуст, бесплатен примерок  и др. Продажната презентација со своите заложби 

апелира до умот на потрошувачите да го купат брендот.  

Продажната презентација може да биде поттик и за маркетинг посредниците. 

Попустите кои ги добиваат маркетарите им се доволен финасиски мотив да преземат 

акции со кои ќе ги презентираат и продаваат производите на компанијата. Трговските 

натпревари се однесуваат на големи и мали тимови и дава екстра мотив за 

постигнување на трговските цели . 

Продажната презентација во суштина е инструмент за забрзување, со цел да се 

забрза и да се зголеми продажбата. Користењето на дополнителните поттици се само 

дополнителни активности со кои продажната презентација ги мотивира потрошувачите 

да купуват поголема количина на производи, да преземат побрза акција или да го 

скратат циклусот на трговијата.  

Производните компании користат ограничени временски понуди кои се особено 

интересни за трговијата на мало со цел да се забрза процесот на купување. Продажната 

презентација е инструмент кој се користи особено да се мотивираат потрошувачите 

кои не се мотивираат преку рекламирањето а со тоа и да се зголеми проджбата на 

производи и услуги. Најидеалната продажна презентација е онаа која ќе постигне 

голема продажба која неможе да се постигне со други стимулатори, бидејќи многу 

продажби завршуваат неуспешно без да привлечат нови потрошувачи.  

Активностите на продажната презентација можат да бидат насочени кон различни 

страни на маркетинг каналите. Продажната презентација може да биде насочена кон 

две различни категории и тоа: 

А. Насочено кон потрошувачите и 

Б. Насочено кон трговијата. 

Продажната презентација која е насочена кон потрошувачите ги вклучува 

следните активности: купони, премии, бонуси, бесплатни примероци, рабати, 

натпревари и игри како и маркетинг настани. Овие активности како дел од продажната 
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презентација се дизајнирани да предизвикаат купување на бренд. Продажната 

презентација која е креирана на овој начин е дел од стратегијата Pull. Тие работат 

заедно со рекламирањето кое ги поттикнува потрошувачите да купуваат одреден 

производ и со тоа да ја зголемат побарувачката за него. Ваквиот начин на 

презентирање на производите го користат и трговците на мало кои ги мотивираат 

потрошувачите да купуваат во нивните продажни објекти. Голем број на трговци на 

мало користат свои купони, натпревари или игри за да го зголемат покровителството. 

Продажната презентација која е насочена кон трговијата вклучува стимулатори, 

надоместоци, дилерски натпревари, саеми, кооперативно рекламирање, програми за 

продажба и обуки и други активности кои имаат за цел да ги поттикнат посредниците 

да ги продаваат производите и да ги поттикнат потрошувачите за купување на тие 

производи. Обично маркетинг програмите ги вклучуваат и двете групи активности и 

потрошувачите и трговијата со цел максимална ефикасност и ефективност на 

продажната презентација . 

Продажната презентација може да се развие како резултат на одредени фактори.  

Покрај развојот на потрошувачкиот маркетинг микс производните компании имаат и 

мотиватори за членовите на каналите на дистрибуција. Програмите кои се креирани за 

продажната промоција се дел од промотивната Push стратегија. 

Преку оваа стратегија производната компанија му помага на својот производ низ 

каналите на дистрибуција да стигне до своите потрошувачи во периодот на 

зголеменета побарувачка за производот.  

Продажната презентација во трговијата ги вклучува сите инструменти на 

промотивниот микс. 

Претставниците на производните компании комуницираат со препродавачите да 

го претстават својот производ, да ги произнесат плановите на производните компании 

за потрошувачката на тој производ од страна на купувачите и да им ги претстават 

стимулансите кои се нудат на трговијата, како што се: кооперативното рекламирање, 

попусти и промотивни додатоци. 

Целта на стратегијата на продажната презентација е да созададе побарувачка 

помеѓу потрошувачите и да создаде поттик за купување на производот од трговијата на 

мало. Побарувачката на производите од крајните потрошувачи го повлекува 

производот преку каналите на дистрибуција. Дали да се истакне push или pull 

стратегијата зависи од некои фактори како што се:  

- односите на производната компанија со трговијата, 
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- финасиските средства на компанијата за промотивни активности и 

- побарувачката на производите од производната компанија. 

 

Постојат неколку стратегии за извршување на продажната презентација15: 

- push стратегија, 

- pull  стратегија, 

- политика на изложување и 

- други стратегии.  

 

                         

4.3.1.  Push и Pull стратегии 

 

Стратегиите push и pull нудат две решенија и се применуваат во различни 

ситуации кои го покажуваат односот помеѓу производната компанија и крајната 

побарувачка.  

Push стратегијата се однесува на развојните процеси кои произлегуваат од 

производната компанија и се насочени кон пазарот на потрошувачи. Производната 

компанија креира, развива и лансира нов производ за своите потрошувачи. 

Pull стратегијата се движи во спротивен правец, односно нејзините процеси се 

движат почнувајќи од пазарот на потрошувачи кон производната компанија. 

Потрошувачите бараат производи а понудата се повлекува надвор од призводната 

компанија. На пазарот на потрошувачи се создаваат потреби кои ја поттикнуваат 

компнијата за создавање на одреден производ како резултат на повлекување акција 

спрема побарувачката. 

Во овој контекст и двете стратегии можат да бидат алтернативни решенија, 

бидејќи нивните основи се засноваат на многу различни пазарни претпоставки 

(побарувачката и нејзините карактеристики, конкуренцијата, финансиските средства и 

др.) кои бараат многу и различни способности но и ресурси од производните 

компании. 

Push стратегијата претставува целосно и сеопфатно познавање на пазарот на 

потрошувачи, како и на потребите на побарувачката и конкуренцијата и динамиката на 

нивното движење. На овој начин со push стратегијата се отвора можноста да се прави 

                                                           
15 Bovee, Arens , “ Contemporary advertising ,,  Homewood , 1982  p. 615-631 
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планирње однапред на активностите на компанијата кои се неопходни за извршување 

на сите процеси за реализација на еден производ. Тој производ и дава можности на 

компанијата да се стреми да се постигнат очекуваните  резултати. Претпоставката за 

примена има стабилен контекст во кој компаниите нивните процеси можат успешно да 

ги повторуваат. Push стратегијата се потпира на нејзината  конкурентност и 

акумулираните искуства нанзад кои се добиени со повторување на истите постапки во 

работата назад во времето и на широк круг на стабилни активности. 

При користење на push стратегијата, искуството и економијата на обем можат 

да постигнат многу крути но конкурентни цени, кога конкуренцијата не е во можност 

да го стори тоа.  

Pull стратегијата се заснова на спротивна основа . Производната компанија не е 

во можноста целосно да го запознае пазарот на потрошувачи и неговите променливи 

активности и потреби. Планирањето на активностите на производните компании е 

многу ризична работа и неможе да се врши за долг временски период. Претпоставката 

за примена  на pull стратегија е во нестабилен контекст и  компаниите неможат да ги 

повторат своите процеси успешно. При користењето на pull стратегија  конкурентноста 

на производните компании не се  базира на крути финасиски трошоци кои потоа  ќе се 

намалат. Конкурентската предност кај оваа стратегија се заснова на тоа да одговорат 

брзо и со акција на пазарот. Во контекст на производните процеси, комуникации и 

информации искуството е развиено во флексибилни реакции. Предноста во однос на  

конкуренцијата со pull стратегијата е во тоа да се одговори на променливите потреби 

на пазарот на потрошувачи пред конкуренцијата. 

Предностите на двете стратегии  Push и Pull  можат да се  комбинираат и на тој начин   

се одговори на побарувачката по ефикасно и по ефективно од конкуренцијата.         

Стратегијата на туркање рush има свои техники со кои се однесуваат на 

трговијата односно на посредниците. Посредниците ја опфаќаат трговијата на големо и 

мало, тие ги дистрибуираат производите од производната компанија до другите 

посредници или пак до крајните потрошувачи .  

Оваа стратегија за посредниците или трговијата е насочена кон четири глобални 

цели16: 

                                                           
16 William Wells, John Burnet, Sandra Moriarity, «Advertising — principles and practice», Prentice hall, 

Engeiwood Cliffs, New Jersey, 1995, p.592 
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1. Да ја стимулира технологијата на познавањето на производот, внатре во 

продавницата, како и други видови пазарна поддршка (истакнување на цените, добро 

продажно место на рафтовите), 

2. Да се манипулира со различен инвентар со кој располагаат продавниците, 

3. Да ја прошират дистрибуцијата на производот на нови подрачја во земјата 

или на нови типови на пазари, 

4. Да се изгради висок степен на возбуда за производот помеѓу оние кои се 

одговорни за неговата продажба.  

Голем број на стимуласи и мотиватори ги поттикнуваат посредниците да влезат 

во одредени продажни активности.  

Како мотиватори на посредниците ќе ги спомнеме следните техники: помагачи 

на продажбата, пазарни презентации и изложби, пазарни договори, кооперативно 

рекламирање,  продажни програми за обука, натпревари и поттикнувачи за трговците.    

  Помагачи на продажбата (point of purchase POP) се креирани од производните 

компании а испратени до трговијата на мало со цел да се промовира одреден бренд или 

група на производи. ПОП има различни форми кои варираат во зависност од 

индустријата во која делуваат како најзастапени се следните: доделување на 

специјални рафтови, знаменца, изложбени картони и разни механички држачи на 

производот. Овие средства се повеќе влијаат на потрошувачите особено во ситуацја на 

импулсивно купување. 

Пазарни презентации и изложби. Голем број на производни компании 

донесуваат одлука своите производи да ги продаваат на пазарни презентации и 

изложби. На овие презентации и изложби се овозможува презентација на производот, 

негова демонстрација, одговарање на прашања во врска со производот, собирање на 

информации во врска со производот, споредување со конкурентските производи и т.н. 

Изложбите се особено практични и корисни при презентирање на нов производ 

бидејќи овозможуваат собирање на обемни информации за своите конкурентни 

компании и поризводи. Посредниците често бараат и сакаат да воведат нови производи 

во својот асортиман. Заради големото значење на изложбите компаниите трошат многу 

финансии во нивно планирање и спроведување. 

Пазарни договори се најзначајната активност во остварувањето на 

промотивните активности со посредниците. Пазарните договори претставуваат договор 

помеѓу производната компанија и трговијта на мало односно продажниот објект. 

Породажниот објект на производната компанија ќе и даде посебен простор за 
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изложување на рафтовите, супериорно место за изложување за што за возврат ќе добие 

одредени надоместоци во вид на попуст, производи или парични надоместоци.  

Постојат три основни типа на пазарни договори и тоа:  

- Надоместоци за купување: кај овој вид на трговски договор, производната 

компанија плаќа одредена сума на пари на посредникот  при купување на одредена  

количина на производи во одреден временски период. 

- Надоместоци за реклама: кај овој вид на трговски договор, производната 

компанија плаќа одредена сума на пари за посредникот да го промовира или рекламира  

неговиот производ. 

- Надоместоци за воведување нов производ: се надоместоци кои трговијата 

на мало ги наплаќа за обезбедување на супериорна позиција на новиот производ. 

Бидејќи трговците во малопродажбата имаат почетни трошоци со прифаќањето на 

новиот производ тие бараат свои почести надоместоци за следните активности:  

редизајнирање на полиците во своите продажни објекти, обезбедување простор во 

своите складишта, информирање на своите вработени, внесување во своите 

компјутерски програми. Покрај овие активности, голем број на нови производи се 

соочуваат и со неуспех па затоа продавачите имајќи ги во предвид овие ризици бараат 

надоместоци за прифаќањето на новите производи . 

Кооперативно рекламирање е трговска форма на рекламирање каде 

трошоците за рекламирање ги сносуваат повеќе страни. Постојат три основни форми 

на кооперативно рекламирање и тоа:  

- Хоризотално кооперативно рекламирање, кое што е резултат на 

спонзорирање од поголема група  на трговци на мало и други организации кои што 

нудат производи или услуги на пзарот . 

-  Кооперативно рекламирање на елементи, кое е резултат на поддршка на 

компании кои се производители на суровини кои се содржат во крајниот производ или 

елементи кои се содржани во крајниот производ. 

- Вертикално кооперативно рекламирање, каде и производителот и 

посредникот плаќаат дел за рекламирање на производот по половина или до одредени 

проценти. Оваа форма на рекламирање е најзастапена во кооперативното рекламирање.  

Натпревари и поттикнувачи за трговците. Кај овој вид на активности целта е 

да се мотивираат и поттикнат малопродажните објекти, во вид на натпревари во 

продажба на производите на производната компанија. За возврат на зголемената 

продажба добиваат одредени награди како бонуси или парични награди. Наградите и 
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признанијата кои ги добиваат се мотив плус за малопродажбата за постигнување на 

повисоки квоти на продажба. Но треба да се знае дека само натпреварите кои се 

правилно спроведени и не се многу чести можат да донесат краткорочни придобивки и 

подигнување на едно повисоко ниво на односот помеѓу производната компанија и 

посредникот . 

Продажни програми за обука. Постојат голем број на производи кои 

секојдневно ги сретнуваме во продавниците  и на кои им се потребни едуцирани 

продажни кадри кои ќе има овозможат на потрошувачите комплетни информации за 

производот како: брендот и моделот, карактеристики, корисности, предности. На 

пример: електроника, компјутери, спортска опрема, козметика  и др. Се производи  за 

кои при нивниот избор потрошувачите бараат помош. Затоа за продажниот кадар се 

одржуваат тренинзи, мотивациски предавања, едукациски програми со информации за 

производите кои се цел на продажба, брошури, проспекти, видео материјали за 

употреба или начин на продажба на брендот и т.н. 

Стратегијата на привлекување рull се највидливите техники на продажната 

презентација кои се насочени кон потрошувачите . И покрај тоа што е долга листата на 

овие техники кои се во употреба сепак таа и понатаму се проширува. Помеѓу 

најупотребуваните и најуспешните ќе ги наброиме: проба на производот, купони, 

премии, натпревари, лотарии, попустни маркици, рефундирање и рабати, бонус 

пакување, спонзорство. 

Проба на производот се состои од разновидни начини кои се користат со цел 

да им се даде на потрошувачите дел од производот бесплатно, за да се изврши проба на 

истиот од стана на потрошувачите. Оваа технка на продажната презентација 

вообичаено се користи за презентирање на нов производ на пазарот но и за веќе 

докажани брендови. Производите кај кои се користи оваа техника треба да 

исполнуваат одредени услови. Тие се: 

- Производите да се со релативно ниска цена, тоа ќе значи и ефтини 

примероци, 

- Производите да се делливи на мали примероци соодветни за презентација 

како на нивните каратеристики и корисности така и на брендот и 

- Куповниот циклус на тие производи да е краток, со што потрошувачот во 

најскоро време ќе размислува за купување на производот и нема да го заборави името 

на брендот. 
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Производите од прехрамбената и козметичката индустрија се соодветен пример 

за производи кои ги исполнуваат овие услови. Придобивките од оваа техника се 

привлекување потенцијални потрошувачи кои ќе го пробаат производот или услугата. 

Постојат различни начини за дистрибуција на бесплатните примероци меѓу кои се и 

следните: директна достава до домот на потрошувачите или  достава преку пошта. 

Најефективен метод за оваа техника посебно кога станува збор за прехрамбени 

продукти е продажна презентација во продавница. На овој начин покрај директната 

презентација и проба на производот, потрошувачите подетално ќе се запознаат и со 

неговите каракеристики и корисности а во исто време ќе можат да добијат одговори и 

на своите прашања  и подобро да се запознаат со производот. Секоја техника си има 

свои позитивни и негативни страни па така компаниите ги бираат најсоодветните 

техники за своите производи според своите можности. 

Купони како техника која е насочена кон потрошувачите е најмногу користена. 

Купоните имаат многу предности во нивното користење кои ги прават атрактивни како 

за нови така и за веќе постоечките производи. Посебно се атрактивни за оние 

потрошувачи кои се осетливи на цената но и посебно купуваат производи заради 

комбинацијата со купони. Исто така купоните ја намалуваат цената на некои производи 

задолжителна соработка со трговијата  на мало, која понекогаш може да претставува и 

вистински проблем. Начинот на дистрибуција до потрошувачите е различен: преку 

дирекна пошта, како додток во весници и списанија, во амабалажа и т.н. И купоните 

како и другите техники имаат свои предности и недостаци со кои се соочуваат 

маркетарите. Како недостатоци ќе ги наведеме: трошоците за печатење, дистрибуција и 

манипулација, потоа користење на купоните од страна на веќе лојални потрошувачи на 

брендот, временското  предвидување кога потрошувачите имаат намера да го 

искористат купонот и др. Маркетарите постојано се во потрага по нови начини на 

користење и дистрибуција на купоните до потрошувачите. 

Премии како техника насочена кон потрошувачите претставуваат понуди од 

страна на маркетарот на производи со пониска цена или бесплатно со цел да се 

поттикне купување. Премиите кои се бесплатни претставуваат подароци кои не се 

скапи а се додаток во амбалажата или се испрќаат на потрошувачот кој испратил доказ 

за направената купопродажба. Постои и друг вид на премија каде од потрошувачот се 

бара одредена финасиска доплата заедно со трошоците за поштенска достава. 

Премиите кои се даваат, најчесто се купуваат во поголеми количини од страна на 

производната компанија и се продаваат по пониска цена во споредба со цената на 
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истите тие производи во трговијата на мало. Профит на тие производи на постои 

едноставно само се покриваат трошоците направени за нив. Целта е овие производи да 

се продаваат насекаде а нивната цена е два до три пати повеќе отколку цената што ја 

платил потрошувачот за брендот заедно со подарокот. Постојат и повеќекртни 

купувања на производот заради комплетирање на подарокот. 

Натпревари се многу популарна техника насочена кон потрошувачите. Кај оваа 

техника на продажна презентација потрошувачите се натпреваруваат за награди врз 

основа на вештини или знаења. Условот за учество во натпреварите е доказ за купен 

производ или услуга. Нтпреварите може да вклучат и предлог за име на производ или 

предлог на рецепт во кој ќе биде употребен и производот, понекогаш потребно е да се 

знае и пропагандата или да се посети продажниот простор каде се продава производот. 

Компниите можат да креираат најразлични правила и услови за учеството во 

натпреварите но треба да се внимава тие да не бидат претешки и да ги обесхрабрат 

потрошувачите кои сакаат да учествуваат а во исто време и да се намали вредноста на 

презентацијата. Најдобриот начин за органзирање на натпреварите е тоа да го направат 

специјализирани агенции кои покрај условите и наградите водат евиденција и на 

законската регулатива за нивно организирање. 

Лотарии се техника на натпреварувања во која наградите се добиваат во 

зависност од среќата да учесниците. Но кај ваквите награди сепак постојат услови за 

учество, како на пример дали треба да се плати одредена финасиска сума или постојат 

други услови. 

Попустни маркици се најкористена техника на продажната презентација кон 

потрошувачите. Попустните маркици се лепат на пакувањето на производот кој е цел 

на презентацијата. 

Рефундирање и рабат се техники кај кои постои враќање на дел од куповната 

цена на производот, по приложувањето на доказ за освареното купување. Оваа техника 

почесто ја користат производителите на амбалажни производи со цел да се постигне 

проба на нов производ или за привлекување на потрошувачи на други брендови. Овие 

техники како дел од продажната презентација можат да бидат многу ефективни во 

целта да се привлечат нови потрошувачи, промена на брендот или намалување на 

цената. При користењето на рефундирањето и рабатот треба да се има во предвид дека 

нивната прекумерна употреба може да предизвика и негативни ефекти. Тие може да 

предизвикаат забуна кај потрошувачите за тоа кој се вистинските вредности и цена на 

брендовите или услугите. 
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Бонус пакување е техника која му нуди на потрошувачите дополнителна 

количина на производ за регуларна цена со купување на поголеми количини. Бонус 

пакувањето му нуди на потрошувачот екстра вредност без употрба на други техники 

како рабати, рефундирања или натпревари . Дополнителната вредност е очигледна и 

силно влијае врз одлуката за купување во моментот на купуањето. И оваа техника како 

и другите техники од продажната презентација има свои позитивни и негативни 

страни. Како негативни ќе ги спомнеме следните: во малопродажбата треба да се 

обезбеди поголем простор на гондолите, купување на производите од страна на 

потрошувачите кои се нивни редовни корисници кои би купиле и без бонус додатокот, 

купување на производите од страна на промотивно чуствителните потрошувачи кои 

може да не станат лојални потрошувачи.  

Спонзорство на настани како техника на потрошувачка ориентирана 

презентација е честа и популарна техника. Најголемиот дел од финансиските средства 

кои се наменети за спонзорство се насочени кон спотовите и тоа околу две третини. 

Спотовите од типот на: тениски натпреари, фудбалски натпревари, велосипедски трки,   

скијањето, авто - трки се атрактивни за корпорациски спонзорства. Компаниите кои се 

поврзани со цигари, автомобили и пијалоци традиионално се најголемите спортски 

спонзори. Придобивките од овој вид на презентација оди на сметка на двете страни. 

Продажната презентација во однос на општата стратегија за промоција има 

големо значење врз животниот циклус на производите. При воведување на производ на 

пазарот не постои замена за обликот на продажна презентација каде презентацијата на 

производите и нивната дегустација се клучен момент во претставување на производот. 

Во однос на другите фази на животниот циклус на производот како што се раст и 

зрелост продажната презентација претставува коректор на другите промотивни облици 

при падот на продажбата на производот. Во таква ситуација продажната презентација 

ги вклучува своите техники со кои ќе изврши мотивација и притисок за купување на 

производот. И во фазата на пад на производот продажната презентација ги вклучува 

своите техники соодветни за таа фаза како: попусти, промотивни поклони, наградни 

игри и др.  

Покрај овие техники постојат и други кои не можат да бидат класифицирани во 

претходните поделби бидејќи се дизајнирани за да ги задоволат индивидуалните 

потреби. Во оваа група ќе ги наброиме: каталози, покана, изложби, огласници, 

рекламни филмови. 
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4.4. Агенции за продажна презентација и продажен кадар  

 

 Водечките маркетинг агенции во светот, наплаќаат големи суми на финансиски 

средства кои ги користат за промовирање на компаниите во медиумскиот простор и 

организирање на промотивни активности за остварување на целите на компаниите. 

Агенциите за рекламирање работат како една целина која е составена од повеќе оддели 

кои имаат свои специфични активности во остварувањето на промотивните активности 

на компаниите и нивните производи. 

Агенцијата за рекламирање има искуство во работењето во областа на 

презентациите и продажбите а постојат и ситуации  кога таа претходно работела на 

рекламирање на конкурентите на компанијата. Агенциите можат да варират во 

големината по лицата кои работат во однос на операцијата за компаниите за кои 

работат. Многу компании ангажираат целосно услужна компанија, таа им нуди на 

своите клиенти: планирање, истражување, рекламирање и избор на медиуми. Целосно 

услужната агенција покрај овие услуги таа може да понуди и други услуги како: 

односи со јавноста и публицитет, дизнајн на пакувањето, продажни презентации и 

интерактивни способности, стратешко планирање на пазарот и др. 

Поголем број на агенции за целосна услуга имаат оддел за истражување. 

Неговата улога е да собере, анализира и примени информации кои имаат за цел 

реализација на планот и развој на програмата на продажната презентација на нивната 

клиентела. Ова може да се направи преку истражување каде една студија на случај е 

креирана, резултатите се толкуваат од страна на одделот за истражување или преку 

продажната презентација. Во некои случаи истражувачкиот оддел користи студии кои 

се спроведени од страна на други независни истражувачки компании или консултанти. 

Во ваков случај кадарот за истражување ги толкува тие резултати како и другите лица 

кои работат на тој производ. Одделот за истражување исто така може да креира и 

спроведе и пред-тест на ефективноста и ефикасноста за резултатите од рекламирањето. 

Одделот за медиуми има рецензентски информации на демографија, магазини и 

весници на читателите како публика, гледање на ТВ и радио за развој на ефективен 

медиумски план. Медиумите во вистинско време и простор, спроведуваат медиумски 

план. Медиумскиоот дел е исто така важен дел од агенциите за рекламирање. Некои од 

главните агенции создале независни медиумски услуги, со цел подобро да ги услужи 

своите клиенти.  
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Овие медиумски компании првенствено се создадени да им служат на клиентите 

на агенцијата, но може да услужат и други клиенти. 

Продажната презентација и нејзините активности како што се: рефундирање и 

рабат, натпревари, лотарии, понуди со стимули, програми за примероци и т.н. се многу 

сложени задачи. Голем број на продажни компании користат агенции за продажнни 

презентации за да ги развијат и спроведат своите планови и програми. Исто така голем 

број на рекламни агенции имаат свој сопствен оддел за продажни презентации или пак 

поседуваат компании за проджни презентации. Сепак голем број од компаниите за 

продажни презентации се самостојни компании кои се специјализирани за давање на 

услуги за планирање, развивање и реализација на продажни презентации. Вообичаено 

за аганциите за продажни презентации е да се исплаќаат на дневна основа. 

 

 

                                              4.4.1. Продажен кадар  

 

Продажниот кадар е дел од секоја продажба. Продажниот кадар игра клучна 

улога во продажбите на производите и услугите на компанијата. Продажниот кадар е 

тој кој може да влијае врз продажбата да ја зголеми  или да ја намали продажбата на 

производи и услуги, кога тој  директно учествува во  продажниот процес  кон 

потрошувачите. Од таа причина компаниите внимателно го одбираат својот продажен 

кадар кој учествува во продажните презентации за нивните производи.  

Во своите промотивни активности компаниите може да користат три различни 

видови на продажен кадар и тоа: 

- Ндаворешни сили на продажбата, 

- Внатрешни сили на продажбата и 

- Тимска продажба. 

Надворешните сили на продажбата уште се нарекуваат и теренски сили. 

Претставниците на овој вид на продажен кадар патуваат на терен за да им излезат во 

пресрет на потрошувачите на производи и услуги. Надворешниот продажен кадар е 

оној кој активно учествува во продажните презентации и дирекната средба со 

потрошувачите и осварувањето на продажбата на производи и услуги. Од неговиот 

квалитет и посветеност ќе зависи и крајниот успех на продажната презентација 

односно постигнувањето на целите на компанијата преку овој вид на продажба. 
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Надворешниот продажен кадар вообичаено се користи кај најголемите потрошувачи и 

потеницијалните потрошувачи на компанијата. 

Внатрешните сили на продажбата пак продажбите ги вршат од своите канцеларии 

преку телефон, интернет или директни посети на потрошувачите. Покрај ова тие им 

пружат поддршка и на надворешните продавачи преку: барање на информации за 

потрошувачите, одговори на прашањата од потрошувачите, административна помош, 

следат нарачки, се јавуваат и потврдуваат состаноци и др. Компаниите ги користат 

вантрешните сили за продажба на мали и средни потрошувачи. 

Тимската продажба пак во своите тимови вклучува експерти од различен тип на 

продажната компанија или продажбата. Тимовите вообичаено се составени од експерти 

од маркетинг оддел, технички и услуги на поддршка, финасии, инжинерство, операции 

па дури и повисок менаџмент. Голем број на компании користат тимска продажба за 

услуга на големи и комплексни профили на потрошувачи. Тимовите за продажба може 

да откријат проблеми, решенија и можности за продажба кои не би можел да ги открие 

еден индивидуален продавач. Во тимската продажба продавачот индивидуа се менува 

со цел стручен тим.  

 Разликата помеѓу врвен продавач и просечен продавач исто така може да биде 

клучна. При една просечна продажна сила врвните 30% продавачи може да придонесат 

60% од продажбата. Лошиот избор на продажен кадар не само што може да ја намали 

продажбата туку може да придонесе  и загуби во работењето на компанијата. Поради 

овие и други причини кои можат да влијаат врз работењето на компанијата и нејзините 

продажби, компаниите се трудат да го направат најдобриот избор на продажен кадар. 

Она што ги карактеризира врвните продавачи се следните четири клучни елементи: 

внатрешна мотивација, дисциплинирана работа, способност за затворање на продажба 

и способност да изгради односи со потрошувачите. Кога продавачите ги комбинираат 

овие четири елементи нивниот успех е забележителен. Покрај овие елементи за 

успешна работа на продажниот кадар придонесува и обуката за продажба. Обуката за 

продажба може да биде скапа но придобивките  од нејзините вложувања може да бидат 

многу големи. Програмите за обука имаат свои цели кои треба да се постигнат. Како 

прва и основна цел е: продавачите мора да ги познаваат потрошувачите за да можат да 

изградат односи со нив. Програмите за обука мора да ги научат продавачите за 

различните видови на потрошувачи, кои се нивните потреби, кои се нивните мотиви за 

купување и кои се нивните навики на купување. Покрај ова програмата има за обврска 

да ги научи продавачите и како ефективно да продаваат уште во основите на 
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продажниот процес. Продавачите треба да знаат да се идентификуваат со производната 

компанија, нејзините производи и нејзината конкуренција. Обуката за продажиот кадар 

нуди многу предности кои во понатамошната работа ќе резултираат со стручен и 

успешен кадар како за компанијата така и за нејзините потрошувачи. Успешен кадар е 

оној кој не само ќе резултира со успешни презентации и големи продажби, туку и оној 

кој ќе изгради и долгорочни врски со потрошувачите на брендот на компанијата.  

 Кога компаниите ги одбираат своите продажни кадри за продажните 

презентации на нивниот бренд  фокусот им е кон сите овие карактеристики на 

успешните продавачи. Комбинациите на мотивирани, посветени и добро обучени 

продавачи покрај успешна продажна презентација и постигнување на нејзините цели, 

ќе ги направи и поконкурентни како компании но и како производи на пазарот на 

потрошувачи.  
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5.Влијание на продажната презентација како фактор врз донесување одлука     

за купување 

 

 

5.1. Состојби на продажната презентација во Република Македонија 

 

Во Република Македонија трговијата како дејност, условите во кои се врши, 

органичувањата, заштитните мерки, начинот на вршење на внатрешниот и 

надворешниот пазар се регулирани со Законот за трговија објавен во Службен Весник 

на Република Македонија во 2004 г.17  Во склоп на овој закон за трговија, се регулира и 

продажната презентација како дејност на продажба на производи и услуги на 

потрошувачите. Трговија можат да вршат првни и физички лица кои се регистрирани 

за вршење на трговија во централниот регистар на  Република Македонија со 

соодветна законска регулатива.   

Во склоп на овој закон за трговија, продажната презентација како трговија на 

големо ја претставуваат продажбата на стоки на трговиците, преработувачите и 

големите потрошувачи на стоки како во земјата така и во странство. Притоа тука не 

станува збор за тоа дали стоката е продадена во постојана или преработена состојба по 

обработката, преработката или  доработката. Како потрошувачи во трговијата на 

големо се сметаат, трговски друштва и други правни и физички лица кои стоките  кои 

ги набавуваат ги користат за трговска дејност. Трговијата на големо се врши во 

простории кои со закон се предвидени и исполнуваат одредени услови за вршење на 

таква дејност. Како такви ќе ги спомнеме: складови за трговија на големо, на пазарите 

за трговија на стоки на големо, магацини и др. 

Во склоп на овој закон за трговија, продажната презентација како трговија на 

мало ја претставува продажбата на производи на крајните потрошувачи. Трговија на 

стоки за крајни потрошувачи претставуваат производите за потребите на 

домаќинствата во секојдневната употреба и производите за лична употреба. И 

трговијата на мало се врши во простории кои се пропишани со закон и ги исполнуваат 

законските регулативи. Како такви ќе ги спомнеме: продавници, маркети, трговски 

центри и др. 

                                                           
17 Закон за трговија, Сл. весник на Република Македонија бр.16/2004  
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Во законот за трговија како услуги се вбројуваат: агенциските или 

застапничките услуги, услуги на складирање на стоки, комисиони услуги, шпедитерски 

услуги, услуги за контрола на квантитет и квалитет на стоки, берзански услуги, 

комисиони услуги, услуги на економска пропаганда, приредување на саеми и 

стопански услуги, истражување на пазарот, услуги на пазарот на големо и мало, 

издавање на тезги и деловно организирани простории за вршење на трговија на мало. 

Стоките кои се пуштаат во промет треба да исполнуваат одредени законски прописи и 

норми како и да поседуваат документи за истото. Тука спаѓаат: да се спакувани, да се 

декларирани, да се означени, обележани, да постојат резервни делови без кои не би 

можеле да се користат, да одговараат на физичко-хемиските и органолептичките 

својства. 

 Со овој закон за трговија постојат и пропишани и регулирани ограничувања на 

стоки. Како такви ќе ги спомнеме следните законски прописи: 

- Ограничување на увозот или извозот на оддредени стоки или пропишување на 

посебни услови за увоз или извоз на одредени стоки, 

- Забрана на трговците да вршат трговија со одредена стока, 

- Обврски на трговците да набавуваат и продаваат определени видови и количини 

на одредени стоки за потрошувачите според точно определен редослед, 

- Обврски за определени трговци да чуваат одреден вид и количина на стоки, 

- Одредување на највисоки цени на определени производи и услуги во 

производството и прометот и 

- Забрана на продажната презентација на одредени стоки по потреба во 

производство на други стоки. 

Поради сите овие законски регулативи и прописи во Република Македонија при 

организрање на продажна презентација треба да се има во предвид дали таа 

соодетствува со предвидените законски правила и норми. Со цел таа да одговара на 

правната регулатива и етиката, регулирана е како дел од однесувањето и улогата на 

потрошувачите во која се предвидува како потрошувачот: реагира, се однесува, што 

чуствува и како ја прифаќа презентацијата. Доколку во ваков случај се појават 

сомнежи подобро е продажната презентација да се регулира на друг начин. 

 

 

 

 



62 
 

5.2.Улога и значење на влијанието на продажната презентација врз донесување 

одлука за купување 

 

 

Промотивниот микс е сет од алатки кои компаниите ги користат за ефикасно да 

комуницираат со придобивките од своите производи или услуги на своите 

потрошувачи. Целта на продажната презентација е да се стигне до целните  

потрошувачи и да ги убеди да купуваат. Продажната презентација е витален елемент 

на промотивниот микс. Таа е дефинирана како координација на сите напори иницирани 

од продавачите за поставување на канали на информации и убедување за продажба на 

стоки и услуги. Целта на оваа студија е да ги истражи ефектите од продажната 

презентација во процесот на донесување на одлуки од страна на потрошувачот. 

Односно целта на оваа студија е да се открие ефективноста на некои елементи за 

потрошувачкото однесување. Маркетинг активностите кои се поврзани со продажната 

презентација ги зголмуваат продажбите кон потрошувачите и со тоа индирекно влијаат 

врз зголемувањето на профитот на компанијата. Една од целите на продажната 

презентација е да предизвика дирекно влијание врз купувачкото однесување на 

потрошувачите на производите на компанијата. Компаниите треба да го преиспитаат 

нивниот однос со односот на нивните потрошувачи. Продажната презентација е 

витална алатка за маркетинг и неговата важност значително се зголемува со годините. 

Модерниот маркетинг е повеќе од само производство на добри производи, 

соодветни цени и лесен пристап до нив.18 Денес, привлекувањето на нови потрошувачи  

стана многу важно во модерната малопродажба. Во напорите за да се стекне нивната 

лојалност дури и се плаќа, бидејќи за да се задржат постоечките потрошувачи е 

поефтино отколку да се стекнат нови. Сите компании треба да бидат во постојана 

комуникација со потрошувачите за да знаат што да им понудат на своите купувачи. 

Проджната презентација се однесува на користење мотивациски методи за добивање на 

потрошувачот за купување на производ. Бидејќи за продажната презентација постојат 

повеќе дефиниции во овој случај таа е дефинирана и како “ Секоја комуникација која 

што се користи за информирање, убедување и / или потсетување на луѓе за производи 

                                                           
18  Kotler P, Peter C, Linden B, Stewart A (2000) Marketing in Australia and New Zealand, third edition, 

Sydney-Australia, Prentice Hall Pty Ltd. 
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на компанијата или  на поединецот, услуги, идеи, слики, вклученост во заедницата или 

влијание врз општеството.“19 Продажната презентација се состои од различни алатки за 

поттик воглавно за краток рок, кои се користат за стимулирање на потрошувачите 

и/или дилерите да се забрза процесот на купување или да се зголемат количините на 

продажбите. Според некои статистички податоци продажната презентација 

претставува речиси 75% од буџетот за маркетинг на производната компанија.20 Целта 

на компаниите за потрошени финансиски средства во овој голем процент е да им 

понудат на потрошувачите нешто поатрактивно и вредно. Овие информации ни 

овозможуваат да дојдеме до заклучокот дека компаниите бараат начин да 

манипулираат со купувачките активности на потрошувачите преку започнување на 

силна мотивациона кампања проследена со промени во цените и другите инструменти 

кои се дел од продажната презентација. Инструментите на продажната презентација 

како што се: купони, бесплатни примероци, промена на цените, бонус пакети, и др. Се 

созададени да ги поттикнат потрошувачите да купат и повеќе отколку што мислат.  

Маркетинг истражувањата теоретски и емпириски, се фокусираат на тоа како 

продажната презентација влијае врз донесувањето на одлуката за купување од страна 

на потрошувачите. Главната цел на оваа студија е да се дојде до одговорите каков е 

ефектот на различните инструмнети на продажната презентација врз купувачкото 

однесување на потрошувачите. Од тој аспект важно е да се разбере кои инструменти 

најмногу влијаат кај конкурентите и нивните потрошувачи, бидејќи тие ги користат 

најефективните техники за презентирање и привлекување на купувачи. Инструментите 

кои се составен дел од продажната презентација ги вклучуваат: намалување на цената, 

бесплатни примероци, давање рекламни подароци, понуди со купони, прогрми за 

лојалност и т.н. Секоја од овие стимуланси различно влијае на различни потрошувачи. 

Според тоа за да може поконкретно да се предвиди начинот на кој потрошувачите ги 

прифаќаат овие стимуланси секоја компанија треба добро да го разбира процесот на 

купување низ кој поминуваат потрошувачите. Одтука прифаќањето на продажните 

презентации и нивните стимуланси може да биде: 

- Свесно и несвесно прифаќање. Во голем број на ситуации потрошувачите 

реално ги земаат во предвид продажните презентации и предностите кои ги 

нудат а со тоа и свесно го избираат производот кој го купуваат. Меѓутоа исто 

                                                           
19 Evans J, Berman B (1997) Marketing. New Jersey: Prentice Hall International  

20 Neslin SA (2002) Sales Promotion. Cambridge, MA: Marketing Science Institue (MSI). 
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така постојат и ситуации во кои потрошувачите се неразумни и инстиктивно го 

одбираат производот кој е предмет на презентацијата. 

- Рационално и емотивно прифаќање на презентацијата.  Тоа е моментот кога 

потрошувачите се свесни за постоењето на некаков стимуланс за продажна 

презентација и презентациите ги прифаќаат на рационален или емотивен начин. 

Кога разумот преовладува потрошувачите се обидуваат да утврдат колку ќе 

заштедат доколку ја искористат  продажната презентација, но доколку 

презентацијата ги погоди нивните емоции во тој случај тие го имаат клучниот 

збор и во тој момент се купува, бидејќи им се допаѓа подарокот или пак имаат 

чуство на среќа во наградната игра да ја добијат главната награда и слично.  

Независно од тоа како потрошувачите ги прифаќаат стимуласите и продажната 

презентација, компаниите мора да се потрудат и да внимаваат тие да одговараат на 

целната група и да ги задоволуваат нивните критериуми за избор и купување. Бидејќи 

потрошувачите секогаш се стремат да го добијат производот кој го посакуваат и со тоа 

воедно да бидат убедени дека направиле добра зделка. Тоа ни ја дава сликата дека кај 

нив постои потреба тие да бидат активно вклучени во продажните презентации. 

Наградувањето е секогаш добредојдено и срдечно прифатено без разлика во каков вид 

доаѓа или со кој стимуланс. Тука најголемата улога ја игра внатрешниот процес на 

индивидуата од која зависи како ќе ги прими и како ќе реагира на надворешните 

стимуласи. Според голем број на психолошки анализи21 и теории за однесувањето на 

потрошувачите заклучокот е дека продажната презентација и нејзините стимуласи се 

одличен начин за оставање на добар впечаток кај потрошувачот. Токму поради овие 

позитивни искуства, потрошувачите со задоволство земаат активно учество во 

продажните презентации и нивните стимуласи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Трајковски Г. (2014), „ Психолошки аспекти на однесувањето на порошувачите “ Портал за економија 

и бизнис . 
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                       5.3.Ефекти од влијанието на продажната презентација  

 

 Ефектите од влијанието на продажната презентација можат да се измерат. Тие 

се класифицирани и дефинирани според мерлива скала. На скалата се прикажани шест 

главни ефекти кои се поделени на два вида и тоа утилитарни и хедонистички. На 

првиод вид припаѓаат придобивките од квалитет, практичност и заштеда, додека на 

вториот вид припаѓаат придобивките од забавата, истражувањето и вредноста на 

изразувањето.  

 Првиот чекор во мерењето на ефектите од продажната презентација е пред-тест, 

тој се спроведува за да се потврди класификацијата на ефектите кои се претставени 

како мерки во пред-тестот. Ефективноста на продажните презентации се мери на 

различни начини и тоа најчесто според вообичаени мерки кои се краткорочни и се 

мерат краткорочните ефекти. Ова мерење ги вклучува потрошувачкото користење на 

презентациите, профитот и ефикасноста на продажните презентации од аспект на 

обемот на остварените продажби. Од сите аспекти кои се предмет на мерење, обемот 

на продажбите на продажната презентација не претставува мерка за успешноста на 

презентацијата кај потрошувачите. Ефективноста на продажната презентација ја 

претставува уделот на пазарот кој што претставува показател за обемот на продажбата. 

Ефективноста на продажната презентација се пресметува со споредба помеѓу изборот 

на акции за промоција на производите. Дедека пазарните акции се пресемтуваат врз 

основа на производи кои се предмет на презентација направени во услови на квази-

експеримент. 
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6.Студија на случај – истражување на влијанието на продажната презентација на  

        компаниите во Република Македонија врз одлуката за купување 

 

 Предмет на истражување во оваа студија на случај е компанијата Витаминка од 

Прилеп. 

  

- Општи податоци и историја за компанијата22 

Витаминка во своето 60 годишно постоење го создаде најголемиот свет на вкусови во 

Македонија и претставува составен дел од животите на неколку генерации, полни со 

спомени и бесценети моменти. 

Успешната приказна на Витаминка започна пред 60 години. Во 1956 година во Прилеп 

е основана како компанија за црвен мелен пипер. Производство на само еден 

производен асортиман беше доволно за цели 18 години успешно работење, се до 1974 

година.  

Амбицијата на тимот што застана позади Витаминка придонесе за остварување и 

реализирање на зацртаната идеја – компанијата да го зголеми својот производен 

капацитет. Од фабрика за производство на мелен црвен пипер, Витаминка со новата 

бизнис стратегија започна да го гради својот пат кон успехот, прераснувајќи во 

компанија лидер во прехранбената индустрија на македонскиот пазар. Со 

зацврстувањето на позицијата на домашниот пазар, паралелно и интензивно растеше и 

присуство на странските пазари каде што моментално пласира околу 45% од своето 

годишно производство во околу 30 земји во светот. 

Денес Витаминка претставува голем македонски бренд во деловниот свет и компанија 

зад која стојат исто така голем број познати и изградени брендови. Својата лидерска 

позиција на домашниот пазар ја аргументира со добро изграден корпоративен бренд 

кој се поистоветува со национална вредност, врвен квалитет и традиција. Под слоганот 

на компанијата „Свет на вкусови" се наоѓа широката палета на производи од околу 350 

типови на пакувања. Тоа вклучува производство на различни вкусови (слатки, солени, 

кисели и лути) во форми на ужина, чоколади, десерти и бонбони, голем избор на 

пудинзи, пастеризирани производи, кечап, мајонез и различни сосови, вкусни супи и 

                                                           
22  www.vitaminka.com.mk посетено на 17.06 2018г. 
 

http://www.vitaminka.com.mk/
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други додатоци за храна, како и бројни инстант производи, сирупи и филтер чаеви. 

Највпечатливи и најпознати брендови на Витаминка се популарните и вонвременски 

Стоби Флипс – идеална ужина за сите генерации во секоја пригода и во секој дел од 

денот, инстант витаминскиот пијалак Цевитана и Атлантис - чоколадните морски 

школки со уникатен и квалитетен вкус. 

Со тек на времето низ сите овие 60 години постоење и пропратно следење на 

стандардите, условите и потребите, Витаминка стана една од најсилните македонски 

компании и преставува вистински репрезент на квалитетни прехранбени производи. 

Покрај позитивниот импакт во националната економија, не помалку важно е значењето 

на Витаминка во унапредувањето на локалната економија преку големиот број 

вработени и дополнителниот синџир на соработници. 

Мисија 

Создавање на високо квалитетни производи кои влегуваат во светот на вкусови. 

Широка достапност и присутност на производите на Витаминка во секој момент во 

секој дом. 

Визија 

Развивање на брендовите на Витаминка со цел градење на имиџот - број еден 

компанија за производство на храна во Македонија и регионот. 

 Во својата долгогодишна работа Витаминка како компанија има освоено голем 

број на награди, признанија и благодарници кои се однесуваат како на нејзините 

производи така и на нејзината работа како општествено одговорна компанија. 

 

- Студија на случај 

 Целта на ова истражување е да се утврди колку Витаминка како компанија ги 

промовира своите производи и како нејзините промотивни активности преку 

продажната презентација влијаат врз одлуката за купување на потрошувачите. 

Истражувањето беше спроведено со метод на испитување со структуриран немаскиран 

прашалник. За таа цел беа изготвени два прашалници од кои едниот беше наменет за 

потрошувачите а другиот за менаџерскиот тим на компанијата Витаминка. 

И прашалникот за потрошувачите и прашалникот за менаџерскиот тим беа формирани 

со прашања од затвроен тип. Кај прашалникот за потрошувачите беше вклучено 
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специфично мерило за одговорите – Ликерт скала, односно понудени беа пет одговори 

од кои ипитаниците имаа право да одберат само еден. Вака формираните прашалници 

помогнаа кон остварувањето на целта на истражувањето т.е. добивање на релевантни 

информации за тоа како и колку влијае продажната презентација врз одлуката за 

купување на потрошувачите. 

Прашалникот кој беше наменет за потрошувачите беше спроведен по електронски пат 

на социјалните мрежи ( Facebook ) каде автоматски се пронајдени и целните групи на 

испитаници, како и по пат на директна средба со потрошувачи. Прашалникот наменет 

за менаџерскиот тим на компанијата Витаминка беше лично доставен до седиштето на 

компанијата и нејзиниот тим. Добиените одговори се обработуваат и графички се 

претставуваат за секое поединечно прашање.  

 Во понатамошното излагање ги претставуваме формираните прашалници и 

резултатите добиени од истражувањето. 
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На прашалникот наменет за потрошувачите  одговориле вкупно  50 испитаници или 

изразено во процентуална вредност 100%. 

 

 Прашање  број 1. Потрошувачи сте на прехрамбени производи од 

македонско производство.  

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                               Графички приказ на одговорите Слика.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На првото прашање одговориле 50 испитаници или 100% од кои одговорите се следни: 

1.Никогаш, не одговорил ниту еден испитаник (0% ), 

2.Ретко, одговориле 5 испитаници (10%), 

3.Повремено, одговориле 9 испитаници (18%), 

4.Често, одговориле 22 испитаници (44%), 

5.Секогаш, одговориле 14 испитаници или (28%).  

На првото прашање најголем процент одговориле дека често користат производи од 

македонско производство и тоа 22 испитаници или 44%. 
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 Прашање број 2. Сте слушнале за фабриката за прехрамбени производи  

АД. Витаминка.   

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                               Графички приказ на одговорите Слика.2 

 

 

 

 

 

 

Од вкупно дадени 50 одговори испитаниците се изјасниле на следниот начин и тоа: 

1.Никогаш, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

2.Ретко, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

3.Повремено, исто така не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

4.Често, одговориле 6 испитаници (12%) и 

5.Секогаш, одговориле 44 испитаници (88%). 

Од приложеното можеме да утврдиме дека на второто прашање најголем процент 

одговориле –Секогаш, 44 испитаници или дури 88%. Што во превод би значело  дека 

добро ја познаваат прехрамбената компанијата Витаминка. 
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 Прашање број 3. Користите производи во вашето секојдневие од 

производната палета на прехрамбената компанија АД. Витаминка. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                            Графички приказ на одговорите Слика.3 

 

 

 

 

 

 

 

На третото прашање испитаниците се изјасниле на следниот начин и тоа: 

1.Никогаш, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

2.Ретко, одговориле 3 испитаници (6%), 

3.Повремено, одговориле 15 испитаници (30%), 

4.Често, одговориле исто така 15 испитаници (30%), 

5.Секогаш одговориле 17 испитаници (34%). 

Од графичкиот приказ на сликата можеме да забележиме дека од одговорите на 

третото прашање најголем процент имаат одговорите повремено и често. Тие се 

изедначени во бројот на испитаници кои имале исто мслење 15 или 30%. Од тука 

можеме да заклучиме дека потрошувачите се поделени во однос на секојдневното 

користење на производите на АД. Витаминка.  
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Прашање број 4. Асортиманот кој го нуди компанијата е во склад со вашиот вкус 

и потреби. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                       Графички приказ на одговорите  Слика.4 

 

 

 

 

 

 

 

На прашањето број 4 испитаниците ги дале следните одговори: 

1.Никогаш, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

2.Ретко, одговориле 3 испитаници (6%), 

3.Повремено, одговориле 18 испитаници (36%), 

4.Често, одговориле 17 испитаници (34%), 

5.Секогаш, одговориле 12испитаници  (24%). 

Од следните податоци можеме да заклучиме дека на прашањето со број 4 најголем број 

на испитаници одговориле повремено т.е. 36% или 18 испитаници, во одонос на 

задоволување  на вкусот и потребите на потрошувачите од страна на компанијата. 
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Прашање број 5. Ги препознавате наведените производи на Витаминка во 

малопродажба: Стоби Флипс, Цевитана, Кекси, Чоколади, Кечап, Витанез, Супи, 

Зачини. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                        Графички приказ на одговорите Слика.5 

 

 

 

 

 

 

 

На прашањето број 5 испитаниците своите одговори ги дале на следниот начин: 

1.Никогаш, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

2.Ретко, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

3.Повремено, одговорил 1 испитаник (2%), 

4.Често, одговориле 2 испитаници (4%), 

5.Секогаш одговориле 47 испитаници (94%). 

Од графичкиот приказ кој се однесува на одговорите на петото прашање можеме да 

забележиме дека најголем број на испитаници одговориле дека секогаш ги 

препознаваат производите на Витаминка во малопродажбата, и тоа од вкупниот број на 

испитаници 47 или 94%. 
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Прашање број 6. Цената на производите на Витаминка е соодветна на квалитетот 

на производите. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                                 Графички приказ на одговорите  Слика.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

На шестото прашање испитаниците ги дале следните одговори и тоа: 

1.Никогаш, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

2.Ретко, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

3.Повремено, одговориле 10 испитаници (20%), 

4.Често, одгвориле 19 испитаници (38%), 

5.Секогаш, одговориле 21 испитаници (42%). 

Од дадените одговори на шестото прашање за цената на производите и дали таа 

соодетствува на нивниот квалитет најголем број на испитаници биле едногласни и 

одговориле дека тоа е секогаш така 21 испитаници или 42%. Додека, не се забележани 

испитаници кои не се задоволни и сметаат дека тоа не е така или дале негативен 

одговор. 
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Прашање број 7. Производите на компанијата АД. Витаминка се лесно достапни 

во трговијата за секојдневна побарувачка. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                                Графички приказ на одговорите Слика.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испитаниците на прашањето со број 7 ги дале следните одговори: 

1.Никогаш, ниту еден испитаник не одговорил (0%), 

2.Ретко, исто така ниту еден испитаник не одговорил (0%), 

3.Повремено, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

4.Често, одговориле 2 испитаници (4%), 

5.Секогаш, одговориле 48 испитаници (96%). 

Од приложените одговори можеме да заклучиме дека најголем е бројот на испитаници 

кои одговориле секогаш 48 или 96%  на прашањето дали се лесно достапни 

производите на компанијата Витаминка за секојдневната побарувачка. Додека на 

понудените одговори никогаш, ретко и повремено не одговорил ниту еден испитаник. 
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Прашање број 8. Ги следите продажните презентации кои Витаминка како 

компанија ги организира за потрошувачите. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

                      

                           Графички приказ на одговорите Слика. 8 

 

 

 

 

 

Испитаниците на прашањето со број 8 од понудените опции ги избрале следните 

одговори: 

1.Никогаш, одговориле 5 испитаници (10%), 

2.Ретко, одговориле 16 испитаници (32%), 

3.Повремено, одговориле 11 испитаници (22%), 

4.Често, одговориле 6 испитаници (12%), 

5.Секогаш, одговориле 12 испитаници (24%). 

Според графичкиот приказ за одгворите на испитаниците можеме да заклучиме дека на 

осмото прашање најголем процент од испитаниците одговориле дека ретко ги следат 

продажните презентации кои ги организира компанијата Витаминка за потрошувачите 

и тоа 16 испитаници или 32% од вкупниот број на испитаници. 
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Прашање број 9. Сте присуствувале на продажна презентација организирана за 

производите на компанијата. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                            Графички приказ на одговорите Слика.9. 

 

 

 

 

 

На прашањето со број 9 испитаниците по следниот редослед ги дале своите одговори: 

1.Никогаш, одговориле 15 испитаници (30%), 

2.Ретко, одговориле 13 испитаници (26%), 

3.Повремено, одговориле 6 испитаници (12%), 

4.Често, одговориле 9 испитаници (18%), 

5.Секогаш, одговориле 7 испитаници (14%). 

Од претставените одговори на прашањето со број 9 може да се забележи дека 

испитаниците најмногу одговориле дека никогаш не присуствувале на продажна 

презентација организирана од компанијата Витаминка за своите производи и тоа 15 

испитаници од вкупниот број или 30%. Додека најмалку 6 одговориле дека повремено 

присуствуваат на продажните презентации на оваа компанија или 12% од вкупниот 

број на испитаници. 
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Прашање број 10. Ви се допаѓа начинот на кој се организирани продажните 

презентации и нивниот продажен кадар. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                          Графички приказ на одговорите Слика.10 

 

 

 

 

 

 

На прашањето со број 10 испитаниците ги дале следните одговори: 

1.Никогаш, одговориле 6 испитаници (12%), 

2.Ретко, одговориле 10 испитаници (20%), 

3.Повремено, одговориле 9 испитаници (18%), 

4.Често, одговориле 8 испитаници (16%), 

5.Секогаш, одговориле 17 испитаници (34%). 

Одговорите дадени на прашањето со број 10 од страна на испитаниците ни дава до 

знаење дека испитаниците се секогаш задоволни од начинот на кој се организирани 

продажните презентации и нивниот продажен кадар на компанијата Витаминка. За ова 

прашање 17 испитаници одговориле секогаш или 34% од вкупниот број на испитаници. 

Додека само 6 испитаници одговориле дека никогаш не се задоволни, или 12%. 
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Прашање број 11. Информациите кои ги добивате на продажната презентација 

играат улога во изборот на производ. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                             Графички приказ на одговорите Слика.11 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорите на испитаниците на прашањето со број 11 ни ја даваат следна слика за 

нивното мислење: 

1.Никогаш, одговориле 5 испитаници (10%), 

2.Ретко, одговориле 7 испитаници (14%), 

3.Повремено, одговориле 10 испитаници (20%), 

4.Често, одговориле 12 испитаници (24%), 

5.Секогаш, одговориле 16 испитаници (32%). 

Од приложената графичка слика за бројот на одговорите на испитаниците можеме да 

заклучиме дека најголем број на испитаници одговориле дека информациите кои ги 

добиваат на продажните презентации секогаш играат улога во изборот на производ при 

купување. Потврдно одгвориле 16 испитаници или 32%, додека негативно или никогаш 

одгвориле најмал процент или само 10% односно 5 испитаници. 
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Прашање број 12. Продажниот кадар влијае врз донесувањето на  одлуката за 

купување. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

 

                                Графички приказ на одговорите Слика.12 

 

 

 

 

 

 

 

На прашањето со број 12 испитаниците ги дале своите одговори по следниот редослед: 

1.Никогаш, одговориле 5 испитаници (10%), 

2.Ретко, одговориле 8 испитаници (16%), 

3.Повремено, одговориле 8 испитаници (16%), 

4.Често, одговориле 15 испитаници (30%), 

5.Секогаш, одговориле 14 испитаници (28%). 

Од прикажанииот графикон и податоците доаѓаме до заклучок дека продажниот кадар 

често влијае врз одлуката за купување. Ова мислење го делат 15 испитаници или 30%. 

Додека пак постои поделено мислење кај оние кои сметаат дека тоа кај нив е 

повремено или ретко, на кое одговориле 8 испитаници или 16% од вкупниот број на 

испитаници. 
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Прашање број 13. Влијаат при изборот на производ следните наведени техники, 

како дел од продажната презентација: купони, бесплатни примероци, подароци, 

програми за лојалност, политика на изложување, каталози, специјални цени. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

 

  

                              Графички приказ на одговорите Слика 13. 

 

 

 

 

 

 

На прашањето со број 13 испитаниците го дале своето мислење по следниот редослед: 

1.Никогаш, не одговорил ниту еден ипитаник (0%), 

2.Ретко, одговориле 3 испитаници (6%), 

3.Повремено, одговориле 17 испитаници (34%), 

4.Често, одговориле 7 испитаници (14%), 

5.Секогаш, одговориле 23 испитаници (46%). 

Од следниот графички приказ доаѓаме до заклучок дека најголем дел од испитаниците 

одговориле 23 или 46% секогаш влијат врз изборот на производ техниките на 

продажната презентација. Додека ниту еден не одговорил дека овие техники немаат 

влијание при изборот. 
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Прашање број 14. Продажната презентација влијае врз вашата одлука за 

купување. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

                             

 

                             Графички приказ на одговорите  Слика.14 

 

 

 

 

 

 

Одговорите на испитаниците на прашањето со број 14 се следни: 

1.Никогаш, одговориле 5 испитаници (10%), 

2.Ретко, одговориле 6 испитаници (12%), 

3.Повремено, одговориле 9 испитаници (18%), 

4.Често, одговориле 13 испитаници (26%), 

5.Секогаш, одговориле 17 испитаници (34%). 

Од следните добиени резултати доаѓаме до заклучок дека најголем број на испитаници 

одговориле дека продажната презентација секогаш влијае врз донесувањето на одлука 

за купување на производи. Потврдно одговориле 17 испитаници или 34 %.  Додека 

само 5 испитаници сметаат дека продажната презентација никогаш не влијае врз 

одлуката за купување. 
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Прашање број 15. Задоволни сте од компанијата АД. Витаминка како нејзини 

потрошувачи. 

Со понудените одговори : 1.Никогаш  2.Ретко  3.Повремено  4.Често  5.Секогаш. 

                       

 

                             Графички приказ на одговорите Слика 15. 

 

 

 

 

 

 

На последното прашање со реден број 15 испитаниците ги дале следните одговори: 

1.Никогаш, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

2.Ретко, не одговорил ниту еден испитаник (0%), 

3.Повремено, одговориле 6 испитаници (12%), 

4.Често, одговориле 13 испитаници (26%), 

5.Секогаш, одговориле 31 испитаник (62%). 

Од понудените информации за одговорите на последното прашање најголем број на 

испитаници одговориле дека секогаш се задоволни од компанијата Витаминка и тоа 31 

испитаник или 62% од вкупниот број на испитаници. Додека ниту еден не одговорил 

дека не е задоволен или ретко. 
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Во поглед на гео-демогрфските податоци прашањата и нивните одговори се следни: 

 На прашањето за место на живеење? Испитаниците ги дале следните 

одговори: 

 

                                            Графички приказ на одговорите  

 

 

Најголем број на испитаници се од Прилеп 41 испитаник или 82% , потоа од Битола 4 

испитаници или 8%, следен е Кавадарци 1 испитанк или 2%, Македонски Брод 1 

испитаник или 2%, Радовиш 1 испитаник или 2%,  Штип 1 испитаник или 2% и Скопје 

1 испитаник или 2%. Вкупно 50 испитаници или процентуално 100%. 

 

На прашањето за пол ?  Испитаниците ги дале следните одговори: 

 

                                    Графички приказ на одговорите 

 

 

Од вкупниот број на испитаници 23 или 46% одговориле дека се од машки род, а 27 

или 54% одговориле дека припаѓаат на женски  
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На прашањето за возраста?  Одговорот на испитаниците е следен: 

 

                                 Графички приказ на одговорите 

 

 

На целната група до 19 години одговориле 4 испитаници или 8%, на целна група од  

20-29 години одговориле 13 испитаници или 26%, на целната група од 30-39 години 

одговориле 14 испитаници или 28%, на целната група од 40-49 години одговориле 13 

испитаници или 26% и на целната група од 50 + одговориле 6 испитаници или 12%. Од 

Графичкиот приказ можеме да збележиме дека најголемиот број на испитаници 

припаѓаат на целната група од 30-39 години. 

 

На прашањето за  кое е занимањето? Профилите на испитаниците се различни, па 

оддтука ги имаме следните резултати: 

 

                                         Графички приказ на одговорите 
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На прашањето колку членови брои вашето смејство? Исто така имаме различни 

профили , резултатите се следни: 

 

                                       Графички приказ на резултатите 

 

 

Од вкупниот број на респонденти 50 изразено во процентуална вредност 100% , 4 

респондети или 8% одговориле дека бројот на членови на нивното семејство е 2, 7 

респонденти или 14% одговориле дека бројот на членови е 3, потоа 19 респонденти 

или 38% одговориле дека бројот на членови на нивното семејство е 4, 12 респонденти 

или 24% одговориле  дека бројот на членови е 5 и 8 респонденти или 16% одговориле 

дека бројот на членови на нивното семејство е 6. Од графичкиот приказ можеме да 

забележиме дека најбројни се оние респонденти кај кои бројот на членовите во 

семејството изнесува 4.   
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Во продолжение ќе ги проследиме одговорите на прашалникот создаден за 

менаџерскиот тим на компанијата Витаминка и со тоа ќе дознаеме кои се нивните 

погледи во однос на маркетингот и продажната презентација како клучни за развојот и 

конкурентската предност како за производите така и за компанијата.Прашањата беа 

одговорени од тимот на менаџери на компанијата  како целна група. 

Првите пет прашања од прашалникот имаат информативен карактер за 

основните податоци на компанијата. Од  одговорите на тие прашања ги добивме 

следните информации за компанијата. Целиот назив на компанијата гласи 

Акционерско друштво Витаминка, основана е уште во далечната 1956 година а 

нејзината адреса е истата уште од нејзиното создавање а тоа е ул.Леце Котески бр.23  

7500 Прилеп, Република Македонија. Телефонскиот број за контакт е 389 48 407-407. 

Официјалната веб страна на компанијата гласи  www.vitaminka.com.mk.  На сите 10 

прашања тимот на менаџери беше едногласен во одговорите и ставовите, за 

компанијата и нејзините активности и производи.  

Така на првото прашање: Дали Витаминка како компанија има свој 

маркетинг секотор, одговорот е негативен. Витаминка како компанија до овој момент 

и официјално нема свој маректинг сектор,  за своите потреби компанијата ги користи 

услугите на маркетинг агенциите.  

На второто прашање: Дали во досегашната работа на компанијата имате 

спроведено продажна презентација за вашите производите?  Одговорот е потврден, 

што значи компанијата има организирано продажна презентација за своите производи 

во досегашната работа.  

Одговорот на третото прашање: Дали сте постигнале видливи резултати од 

спроведената продажна презентација? Исто така има целосен позитивен став, 

продажната презентација која Витаминка како компаннија ја користат за промоција на 

своите производи има значаен позитивен исход во нивните крајни резултати.  

Одговорот на четвртото прашање: Дали сметате дека продажната презентација е 

основна алатка на маркетингот за остварување на конкурентска предност со 

производите?  Е исто така позитивен од страна на целиот менаџерски тим, тие сметаат 

дека продажната презентација како дел од маркетингот игра важна улога во 

http://www.vitaminka.com.mk/
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остварувањето на конкурентската предност на производите и на компанијата заедно со 

нив, и се согласуваат со ваквата констатација на прашањето со број 4. 

На прашањето, петто по ред во прашалникот:  Кој ја организира продажната 

презентација на Витаминка? Помеѓу понудените одговори, компанијата или 

маркетинг агенција, одговорот е конкретен дека тоа е обврска на маркетинг агенција со 

која компанијата е во постојана соработка. 

Прашањето со број шест е следно: За кои од наведените производи компанијата има 

најголема потреба од продажна презентација? Флипсови, Кекси, Чоколади,        

Бомбони, Супи, Зачини, Исто. Одговорот на ова прашање беше дека потребата за 

продажна презентација е иста за секој производ во најголем број на одговори, со мала 

разлика што дел од одговорите 3 од вкупно 10, беа насочени и кон супите како 

производ со кои компанијата сака потрошувачите подобро да ги запознаат и да ги 

вклучат во својата секојдневна употреба. 

 Одговорот  на прашањето со број седум кое гласи: Дали Витаминка како компанија 

учествува на организирани саеми за прехрамбени производи? Е исто така 

позитивен, компанијата постојано учестува на саеми за прехрамбени производи а на 

некои саеми тоа е и традиционално секоја година. 

Прашањето со број осум по ред на прашалникот е следното: Дали сте вложиле во 

презентација за афирмација на вашата компанија надвор од Р. Македонија ? И 

одговорот на ова прашање од страна на менаџерскиот тим е со позитивен одговор, 

Витаминка како компанија постојано вложува во својата афирмација и промоција како 

во земјата така и надвор од неа, ги добивме како образложение на потврдниот став на 

прашањето. 

Прашањето со број девет е следното на прашалникот: Во која од наведените земји 

имате пласирате свои производи? Како наведени беа следните држави: Бугарија, 

Србија, Грција, Хрватска, Италија, Албанија, Косово, Романија, Германија, Бразил, 

Франција, Велика Британија, Австралија , САД, ЈАР, Јапонија. Одговорот на тимот на 

компанијата е дека Витаминка како компанија е дека нивните производи се застапени 

во следните земји: Бугарија, Србија, Грција, Хрватска, Италија, Албанија, Косово, 

Романија, Германија, Франција, Велика Британија, Австралија, САД. Додека Во 
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Бразил, ЈАР и Јапонија од наведените земји сеуште не се присутни на пазарот за 

потрошувачи но имаат свои планови во иднина и тие да станат дел од нивниот пазар. 

Прашањето со број десет кое гласи: Дали сметате дека компанијата треба барем 

еднаш годишно да инвестира во продажна презентација на своите производи ? 

Одговорот на тимот е дека се согласува со таквата констатација и сметаат дека 

неминовно е барем еднаш во годината да се наградат своите потрошувачи за својата 

лојалност покрај напорите да се привлечат и нови. 

Прашалникот беше доставен и одговорен од вкупно 10 менаџери кои се дел од 

компанијата и нејзината работа. Одговорите беа едногласни и конкретни од кои само 

во делот на прашањето со број шест дел го имаа изразено своето лично мислење и тоа 

7 наспроти 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



90 
 

                                                  7.Заклучок 

Во моето истражување за продажната  презентација како фактор за влијание  врз 

одлуката за купување, посебно во студијата на случај утврдив дека продажната 

презентација заедно со нејзините облици на дејствување е значјна алатка за 

успешноста на компаниите и нивните производи  како во земјата така и надвор од неа, 

а нејзината важност значително се зголемува со текот на годините. Главната цел во ова 

истражување беше нејзиното директно влијание врз однесувањето на потошувачите во 

донесувањето на одлуките за купување на производи од компанијата. Добиените 

резултати од спроведеното истражување покажуваат дека облиците кои се користат во 

дејствувањето на продажната презентација имаат стимулирачки ефект за зголемување 

на потрошувачите и нивна лојалност кон брендот на компанијата влучувајќи ја 

лојалноста и кон самата компанија. 

  Од анализата на спроведената студија на случај со компанијата Витаминка која 

ја избравме како дел од ова истражување донесовме одредени заклучоци  по 

одредените прашања. Имено од добиените резултати можеме да заклучиме дека 

потрошувачите многу често користат производи кои се од македонско производство. 

Во конкретниот случај од вкупно 50 испитаници дури  22 одговориле дека тоа е така 

или 44%. Исто така потрошувачите се изјасниле и дека постојано слушаат за 

компанијата Витаминка што е показател дека  добро ја препознаваат како компанија, 

дури  44 испитаници одговориле потврдно на ова прашање или 88%. Во голем процент 

се изјасниле и потрошувачите кои добро ги препознаваат производите на Витаминка во 

секојдевната понуда на трговијата и тоа 47 испитаници или 94%. Исто така 

потрошувачите сметаат дека асортиманот на компанијата е лесно достапен за 

секојдневната побарувачка на производите и нивното користење, за што е показател и 

бројт на одговори од 48 испитаници од вкупно 50 или 96%. Од добиените резултати 

можеме да согледаме дека потрошувачите одговориле дека секогаш користат 

производи на компанијата во нивните секојдневни потреби и тоа 34% или 17 

испитаници. Во најголем процент потрошувачите сметаат цената е соодветна  на 

квалитетот на производите и тоа 21 испитаник или 42%. Во однос на вкусовите и 

потребите на асортиманот потрошувачите сметаат дека компанијата повремено е во 

склад со овие нивни потреби и тоа 36% или 18 испитаници, но имајќи го во предвид 

фактот дека за вкусовите не се дискутира, ова констатација може да биде и лесно 

променлива. Потрошувачите го дале своето мислење во голем процент дека ретко ги 
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следат продажните презентации кои Витаминка како компанија ги организира за 

своите производи и тоа 32% или 16 испитаници. Исто така голем број од 

потрошувачите  никогаш не присуствувале на продажна презентација организирана од 

компанијата и тоа 15 испитаници или 30%.  Но сепак оние кои ги следат овие 

активности на компанијата секогаш се задоволни од начинот на кој се организирани 

како и од продажниот кадар изразено процентуално 34% или 17 испитаници. 

Потрошувачите сметаат дека информациите кои ги добиваат на организираните 

презентации играат голема улога во нивниот избор на производ и тоа 32% или 16 

испитаници од вкупниот број. Голем е процентот и на оние потрошувачи кои сметаат 

дека продажниот кадар често може да влијае врз донесувањето на одлуката за 

купување. Изразено во прецентуална вредност дури 30% или 15 испитаници. Покрај 

продажниот кадар облиците на продажната презентација кои таа ги користи како што 

се: купони, бесплатни примероци, подароци, специјални цени,  политика на 

изложување, програми за лојалност и др. секогаш имаат големо влијание врз 

донесената одлука за купување, сметаат потрошувачите. Ова го потврдиле 46% од 

испитаниците или 23 испитаници. Од направените анализи доаѓаме до заклучокот дека 

потрошувачите сметаат дека продажната презентација секогаш влијае врз 

донесувањето на одлуката за купување на производи. За оваа констатација се изјасниле 

најголем број на испитаници и тоа 17 или 34%. Додека 62% или 31 испитаник се 

задоволни од компанијата Витаминка како нејзини лојални потрошувачи , што е 

показател дека потрошувачите се задоволни од третманот кои го добиваат од 

компанијата.  

 Од добиените резултати на истражувањето спроведено во компанијата, можеме 

да заклучиме дека компанијата пред се е компанија со долгогодишна традиција и 

искуство на пазарот со прехрамбени производи. Компанијата Витаминка има целосна 

употреба на маркетингот како алатка во постигнување на своите цели. Во својата 

долгогодишна работа успешно ја применува продажната презентација како за своите 

производи така и за себе како компанија за своја целосна афирмација како на 

домашниот така и на пазарот надвор од нашата земја. Секоја година во текот на својата 

работа вложува финансиски средства со кои редовно ги промовира своите активности 

привлекуваќи нови потрошуувачи но и наградувајќи ги своите лојани клиенти. 

Резултатите од користењето на маркетинг активностите  даваат  значајни промени од 

позитивен аспект во работењето на компанијата. Продажните презентации ги 
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организира за различни производи во својот асортиман во зависност од моменталната 

состојба и побарувачка на производот. Како компанија секогаш учествуваат на 

организирани саеми во и надвор од нашата држава. Бидејќи немаат сопствен маркетинг 

оддел во својата компанија постојано соработуваат со маркетинг агенции кои им 

помагаат во процесот на остварување на конкурентска предност. Нивните производи се 

застапени во повеќе земји од светот меѓу кои: Бугарија, Грција, Србија, Албанија, 

Косово, Хрватска, Италија, Франција, Германија, Велика Британија, Романија, 

Австралија, САД но тие не застануваат тука, постојано се трудат да го прошират својот 

регион на застапеност и во оние земји каде сеуште не се присутни на потрошувачкиот 

пазар. Од целосната анализа на резултатите може да се резимира дека потршувачите се 

задоволни од Витаминка како компанија и нејзиниот асортиман на произвди, нивната 

застапеност и достапност. Исто така нивните промотивни активности забележително 

влијаат врз донесувањето на одлуката за купување кај потрошувачите. Она на што 

компанијата треба да посвети внимание е како да го зголеми вниманието на 

потрошувачите што повеќе активно да ги следат и да присуствуваат на продажните 

презентаии како настан, бидејќи несомнено нејзинте техники успешно влијаат во 

процесот на донесување одлука за купување.  

Во нашата секојдневна пракаса за продажната презентација да има поголемо влијание 

врз донесувањето на одлуката за купување, сметам дека компаниите треба да ги 

одбираат и да ги применуваат оние најефикасните и највлијателните техники во 

комбинација со презентацијата. Земајќи ги во предвид резултатите од студијата на 

случај, изгледа обликот на продажна презентација кој има за цел привлекуање на 

потрошувачите е поефикасен со оглед на променливите вкусови на потрошувачите. Во 

една ваква ситуација се вложуваат средства од страна на компанијата и трговијата на 

големо и мало во презентации кои имаат силен ефект врз потрошувачите. Кога имаме 

ситуација во која пак ги знаат и нивните желби тие успешно и во голема мера со 

продажната презентација ќе влијаат врз донесувањето на одлуката за купување. 
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ПРИЛОГ 1. 

 

 

                                        Прашалник за потрошувачите  

 

Почитувани потрошувачи , Ве молиме да го изнесете вашето мислење (заокружете 

само еден број) во однос на овие ставови со давање оценка од 1 до 5 за секој од нив  

Оценките го имаат следното значење: 

Никогаш 

1 

 

Ретко 

2 

Повремено 

3 

Често 

4 

Секогаш 

5 

 

 

             1.Потрошувачи сте на прехрамбени производи од македонско производство. 

 

 

 

2. Сте слушнале за фабриката за прехрамбени производи Витаминка. 

 

 

                                                 

 

3. Користите производи во вашето секојдневие од производната палета на 

прехрамбената компанија Витаминка. 

 

 

 

 

4. Асортиманот на производи кој го нуди компанијата е во склад со вашиот вкус 

и потреби. 

 

 

 

5. Ги препознавате наведените производи на Витаминка во малопродажба: 

Стоби Флипс, Цевитана, Кекси, Чоколди, Кечап, Витанез, Супи, Зачини. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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6. Цената на производите на Витаминка е соодветна на квалитетот на 

производите. 

 

7. Производите на 

компанијата Витаминка 

се лесно достапни во трговијата за секојдневната побарувачка. 

 

 

8. Ги следите продажните презентации кои Витаминка како компанија ги 

организира за потрошувачите. 

 

 

            9. Сте присуствувале на продажна презентација организирана за производите на 

компанијата. 

 

 

        10. Ви се допаѓа начинот на кој се  организирани  продажните  презентации и 

нивниот продажен кадар.               

 

        

11. Информациите кои ги добивате на продажната презентација играат улога во 

изборот на производ. 

 

 

12. Продажниот кадар влијае врз донесувањето на одлуката за купување. 

 

 

13. Влијаат при изборот на производ следните наведени техники, како дел од 

продажната презентација: купони, бесплатни примероци, подароци, програми за 

лојаност, политика на изложување, каталози, специјални цени. 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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14.  Продажната презентација влијае врз вашата одлука за купување. 

 

15. Задоволни сте од 

компанијата Витаминка како нејзини потрошувачи. 

 

 

                                 

                                           Лични податоци на испитаниците 

Сите лични податоци ќе бидат користени во едукативни цели и нема да бидат 

дадени на располагање на било каква трета страна. 

 

1. Место на живеење ___________________. 

 

2. Пол (заокружи)       Машки            Женски 

 

3. Возраст (заокружи)     до 19    20-29       30-39      40-49     50+ 

 

4. Кое е вашето занимање ________________________________. 

5.Колку ченови брои вашето семејство ______________________. 

 

            Ви благодариме на одвоеното време. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ПРИЛОГ 2. 

 

                                           Прашалник за менаџментот 

Почитувани, Ве молиме да го изнесете вашето мислење во однос на прашањата со 

понудените одговори (означете ги одговорите на предвидениот простор). 

Сите податоци ќе бидат користени во едукативни цели и нема да бидат дадени на 

располагање на било каква трета страна. 

Целосен назив на компанијата ______________________________________________ 

Датум на основање _______________________________________________________ 

Седиште (адреса,место,држава) _____________________________________________ 

Телефон за контакт ______________________________________________________ 

WEB страна _____________________________________________________________ 

1.Дали Витаминка како компанија има маркетинг сектор, оддел? 

 

            Да                    Не 

2.Дали во досегашната работа на компанијата имате спроведено продажна 

презентација за вашите производите? 

                       Да                    Не   

3.Дали сте постигнале видливи резултати од спроведената продажна презентација? 

                       Да                    Не 

4.Дали сметате дека продажната презентација е основна алатка на маркетингот за 

остварување на конкурентска предност со производите? 

    Се согласувам                     Не се согласувам   

5. Кој ја организира продажната презентација на Витаминка? 

    Компанијата                     Агенција за продажна презентација  

6. За кои од наведените производи компанијата има најголема потреба од продажна 

презентација? 

      Флипсови       Кекси       Чоколади        Бомбони      Супи      Зачини      Исто  

7. Дали Витаминка како компанија учествува на организирани саеми за прехрамбени 

производи? 
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                      Да                        Не      

8. Дали сте вложиле во презентација за афирмација на вашата компанија надвор од Р. 

Македонија ? 

                        Да                        Не  

9. Во која од наведените земји имате пласирате свои производи? 

                 Бугарија                     Италија               Германија                Австралија 

                  Грција                       Албанија               Бразил                       САД 

                 Србија                         Косово                  Франција                 ЈАР 

                Хрватска                     Романија               В.Британија             Јапонија 

10.Дали сметате дека компанијата треба барем еднаш годишно да инвестира во 

продажна презентација на своите производи ? 

     Се согласувам                        Не се согласувам             

 

                           Ви благодариме на одвоеното врме. 

                                  

  

 

 

 

 

 

  

 


