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на еден клик до Вас www.apliciraj.mk

Аплицира� за работата 

ко�а �а посакуваш!



Аплицира�.мк

Иновативна платформа 

ко�а ги спо�ува сите кои бараат 

работа, пракса, надоградување 

на своите вештини и знаење со сите
 компании кои имаат отворени работни

позиции и компании кои работат и нудат 

услуги во делот на неформално образование

едноставно пребарување на
активни огласи и компании

Mрежа од Факултети и Студентски
организации за спроведување 
на Вашите огласи за пракса и 
почетна работна позиција 
за студенти 

Е-Огласник

моќен дизајн  на
Премиум оглас

социјални медиуми и
дигитален маркетинг

креирање понуда за огласување која најмногу
одговара на Вашите бизнис потреби и цели
олеснување на процесот за објавување
огласи и за вработување
реализирање  на Вашите маркетинг идеи
Ваше онлајн катче на нашиот веб-сајт

Со само еден клик кон

креативност
современ дизајн
посветеност
доверливост
транспарентност
 



   Огласување
Об�авете Огласи - еднократно огласување
Премиум Огласи - годишна претплата

   Маркетинг
Рекламен простор на Почетна страна 

Рекламен простор во Премиум Оглас 

и внатрешни страни

Об�ави за Неформално
Образование

Услуги

Об�ави за Студенти

ДДВ не е пресметан во цената на Услугите.
Аплицирај.мк не е ДДВ обврзник.



Пакети
1.Пакет Оглас 
      еднократно огласување и годишна претплата
2.Пакет Присутност
3.Пакет Биди Премиум

Об�авете Огласи
 еднократно огласување



1. Активира�те пакет ОГЛАС
Активен Оглас во централниот дел на са�тот (до 15 дена)

Об�ава на Огласот во нашиот Е-Огласник

Доби�те 10 Огласи по цена од 8 огласи
и 2 об�ави на нашите соци�ални медиуми

10.500 денари по цена од 8.400 денари и две бесплатни 

об�ави на соци�алните медиуми, заштедете 2.100 денари.

Со  активирање  на  пакет  Оглас  Вие  добивате  активен  Оглас  во  централниот  дел  на  веб -са�тот !

1.050
 МКД

Об�авете Огласи - еднократно огласување

Доби�те 5 Огласи по цена од 4

5.250 денари по цена од 4.200 денари,
заштедете 1.050 денари.

36.000 
                        МКД

 

годишна претплата  -

неограничен бро� на
огласи



Со  активирање  на  пакет  Пристутност  Вие  добивате  активен  Оглас  во  централниот  дел  на  веб -са�тот ,  
со  sticky  3  дена  на  првиот  ред  и  3  дена  sponsored  ad  на  Facebook!

2.550
 МКД

2. Активира�те пакет ПРИСУТНОСТ
Активен Оглас во централниот дел на са�тот (до 15 дена)

Об�ава на Огласот и презентаци�а на Компани�ата 

Об�ава на Огласот и презентаци�а на Компани�ата на нашите
соци�ални медиуми (Facebook и Instagram, LinkedIn или Twitter)

Спонзориран пост на Огласот на Facebook 

      Sticky 3 дена на првиот ред

      во нашиот Е-Огласник

3 дена, основен sponsored ad

Активира�те 5 Огласи и доби�те 10% попуст  - 12.750 денари по цена од 11.475 денари, заштедете 1.275 денари.

Об�авете Огласи - еднократно огласување



Со  активирање  на  пакет  Биди  Премиум  вие  добивате  Премиум  Оглас  со  моќен  Премиум  диза�н !  Доколку  

вашата  Компани�а  сака  да  истакне  неко�а  знача�на  позици�а ,  таа  да  стане  повидлива  и  повпечатлива !

5.550
 МКД

3. Активира�те пакет БИДИ ПРЕМИУМ
ако не користите годишна претплата, но сакате да об�авите Премиум Оглас

Aктивен оглас во делот на Премиум Огласи со моќен диза�н на 

Об�ава на Огласот во нашиот Е-Огласник 

Об�ава на Огласот Биди Премиум на нашите соци�ални медиуми 

Спонзориран пост на Огласот Биди Премиум на Facebook

огласот како останатите Премиум Огласи (до15 дена)

(Facebook и Instagram, LinkedIn или Twitter)

3 дена, основен sponsored ad

Об�авете Огласи - еднократно огласување



Зошто еднократно огласување?

Видливост
Добивате Оглас во централниот дел на
са�тот, со sticky можност на првиот ред.
 

 

Флексибилност
Можете да истакнете неко�а знача�на
позици�а со об�авување Премиум Оглас,
без да користите годишна претплата.
 

Присутност
Добивате можност Вашата Компани�а и
Вашиот Оглас да биде об�авуван на
нашите соци�ални медиуми и во нашиот
Е-Огласник 

 

Економичност
Со добра комбинаци�а на пакетите за
еднократно огласување можете да
заштедите ресурси.



Премиум Огласи
Премиум годишна
претплата

Премиум
 1. Премиум Gold

 2. Премиум Silver



П
ре

м
и
ум

 К
ом

па
ни
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1. Премиум GOLD

Неограничен бро� на Премиум Огласи

Моќен диза�н на Премиум Огласот со ко� се зголемува визуелноста 

Посебно видливо место за Премиум Компани�а во делот на Компании 

Истакнато лого на Премиум Компани�ата во посебна лента во централниот дел
Search bar Предлог Позици�а за пребарување
Об�ава на Премиум Огласите и презентаци�а на Компани�ата 

Об�ава на сите Премиум Огласи и презентаци�а на Компани�ата

6 кратки видеа или слики споделени на Instagram story

      Sticky на прва позици�а во Премиум Огласи, 3 дена 2 огласи месечно

за позици�ата и во ко� Премиум Kомпани�ата може креативно да �а презентира
сво�ата компаниската култура, вредности, проекти и бенефити кои ги нуди

во нашиот Е-Огласник секо� понеделник

на нашите соци�ални медиуми (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

Дополнителни спонзорирани постови на Премиум Огласите на Facebook

 

45.000
                    МКД

               

 ГОДИШНА
ПРЕТПЛАТА
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2. Премиум SILVER

Неограничен бро� на Премиум Огласи
Моќен диза�н на Премиум Огласот со ко� се зголемува визуелноста

Посебно видливо место за Премиум Компани�а во делот на Компании 

Об�ава на Премиум Огласите во нашиот Е-Огласник секо� понеделник
Об�ава на сите Премиум Огласи на нашите соци�ални медиуми 

за позици�ата и во ко� Премиум Kомпани�ата може креативно да �а презентира
сво�ата компаниската култура, вредности, проекти и бенефити кои ги нуди

      (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

 

 

               

 ГОДИШНА
ПРЕТПЛАТА

29.000 
                 МКД



Премиум
Компани�а

Да се биде Премиум
Компани�а значи

привилеги�а и
препознатливост!

Инвестирате  во
Вредност

Со Вашата Премиум
претплата Вие добивате

Премиум услуга.

Свое  Онла�н  Катче
на  Аплицира� .мк

Станувате наш Партнер и добивате
посебно видливо место во делот

Компании, истакнато лого во
централниот дел и ексклузивен
простор за реклама во Вашиот

Премиум Оглас.

Нешто  

Повеќе !
Потрагата по на�добрите кандидати

не завршува со об�авување на
Огласот. Нашите соци�ални

медиуми и нашиот Е-огласник се
вистинската алатка за Ваша

презентаци�а и промовирање!

Врвен  

Квалитет

Со нашиот професионален
пристап кон Вашите барања,

Вие добивате врвен
квалитет! 

Зошто Премиум претплата?

Моќен  

Диза�н

Диза�нот на Премиум
Огласот овозможува

целосна презентаци�а на
Вашата Компани�а.



Гориво
 за

 раст

Рекламен простор на Почетна 

страна и внатрешни страни

 Лева лента
Square, 250x250, CPM 150 МКД
Triple widesrceen, 250x360, CPM 250 МКД

Medium Rectangle, 350x250, CPM 200 МКД
Half-Page Banner, 300x600, CPM 300 МКД

Billboard - central, 674x90, CPM 250 МКД
Billboard, 970 x 250, CPM 300 МКД
Large Leaderboard, 970 x 90, CPM 250 МКД
Leaderboard, 728 x 90, CPM 250 МКД

1.

 2. Десна лента

 3. Централен дел

Рекламен простор 

во Премиум Оглас

Medium Rectangle, 300x250, CPM 200 МКД
Half-Page Banner, 300x600, CPM 300 МКД
Billboard, 970 x 250, CPM 300 МКД
Large Leaderboard, 970 x 90, CPM 250 МКД
Leaderboard, 728 x 90, CPM 250 МКД

Маркетинг



СПЕЦИФИКАЦИИ
ЗА  ПРОСТОР  ЗА  РЕКЛАМА

Реклама  –  слика
Прифатлив  формат :  . jpg,  . jpeg,  .png,  
Големина :  до  150KB

 

Реклама  –  анимаци�а  
Прифатлив  формат :  .gif  
Големина :  до  150KB

максимум  сла�дови  .gif :3

Должина  на  анимаци�а :  
до  30  секунди
Брзина :  поспоро  од  5FPS

HD  анимирани  gifs  не  се  

поддржани .

Димензиите  се  

прикажани  во  пиксели .  

 

Цената  за  закуп  се  однесува  за
1.000 прикажувања  (CPM) .

Минимален  закуп  на  рекламен
простор  10.000 CPM .    

 

Автоматско  стартување  на  аудио
не  е  дозволено .

Потребни информации за рекламата: 
Наслов на кампања и финален URL.



 

Пракса

 

Об�авете го
Вашиот
Оглас за
Пракса.

Почетна
Позици�а  во
Компани�а

Почеток на
кариерниот пат за

Студенти.

Студентски  организации  
и  Факултети

Об�авете информаци�а од Вашата
Студентска Организаци�а или Факултет.

Конкурси

Об�ави за Студенти

Стипендии Натпревари

Об�авете повик за Стипендии, Конкурси и
Натпревари на кои можат да се при�ават Студенти.

Сите Oб�ави од полињата ги об�авуваме на нашите соци�ални медиуми. 



Об�ави за Неформално Образование

1.050
 МКД

Сите Oб�ави од полињата ги об�авуваме на нашите соци�ални медиуми. 

2.500
 МКД

Об�ава на
веб-са�т и
соци�ални
медиуми

Об�ава на веб-

са�т, соци�ални
медиуми и

спонзорирана
об�ава на
Facebook



Телефон

+389 76 440 604

E-mail

info@apliciraj.mk

marketing@apliciraj.mk

Веб -са�т

www.apliciraj.mk

Да разговараме!


