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1. Проценка на клиент

2. Трансфер на алатки за коучинг и примена 

3. Следење на успехот на клентот- неделно и месечно  

ТЕХНИКИ 

1) Прв Контакт – Метод 90 % збори клиентот, 10% коуч

 Алатки:прашалникот; цртање на бзинсиот на А4; временски 
распоред на бизнисот( јануари-декември)

2) Однос со клиентот: изнаоѓање на задоволство од 
бизнисот 

 Потврда на задоволство од бизнисот ; без коментар на тоа 
од што е незадоволен

Потврда на проблемите за кои зборува 

3) Резултат од прв контакт

 барање на понуда

 Прифаќање на одговорност за успех на клиентот

Потпишување Договор 

1) Причина за водење 

на бизнисот 

2) Желба за промена

3) Степен на Coachable 
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ТЕХНИКИ 

1) Историски развој на Бизнисот 

 Почетна остојба- baseline индикатори 

 Историски развој 

Постоечки Бинзис модел 

2) Напишана на хартија  

 Избор на најдобри постојни продукти-продуктно портфолио и процес на 
испорака 

 Ресурси – расположиви и потребни за бинзис намерата 

3) Капацитет и вработени 

Пресметка на капацитет- според продукти и според купувачи 

Планиран учинок на вработените  и начин на наградување 

Управување со времето на клиентот 

4) Основни 5 бизнис акции

 План – месечен и неделен

 Индикатори за следење на планот 

Нови вредности на продуктите за старите и за новите купувачи  

1) Анализа  

2) Бизнис намера 

3) Капацитет и 

Вработени

4) План на основни 

Бинзис акции 

ТЕХНИКИ 

1) Табеларно  

 неделен план  

 Контакти и промоција  

 Испорака на продукти 

 Приход и профит 

2) Проценка – степен на успешност   

 По тип на клиенти 

 По канали на продажба  

3) Однос на успешнст на акциите  

 контакт/понуда 

Понуда/договор 

 Договор/испорака    

1) Избор на индикатори   

2) Начин на 

презентирање 

3) Начин на анализа 
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Преку Коучинг Програма до 

значителен раст на бизнисот 

Ристо Иванов, Д-р, СМС, РМР

28.11.2016

Скопски саем- Дипломатик сала

Можности за раст 

Во Македонија има 

 70.619 активни претпријатија од кои 60.215 ( 85,2%) се микро  од 1-9 

вработени

 Со просек од 1 ново вработување годишно, тоа би значело 60.000 

вработувања годишно
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Користи од подршка на растот 
1) Зголемување на продажбата на претпријатијата од 16-20 %  

Пример: претпријатие со 100.000 евра годишна продажба со зголемена продажба за 
16% 

 Ефекти 
16.000 евра дополнителен приход за прептријатието 

 1 работно место ( 520 евра бруто плата месечно,  доколку учеството на плата е 40% во 
приходот на фирмата) 

 2.880 евра ДДВ за државен буџет

 Доколку 1000 претпријатија се подржат, тоа значи:
16 милиони евра дополнителни приходи, 

1.000 работни места  

2,88 милиони евра ДДВ приход 

2,04 милиони евра за придонеси , ПИО и здравство 

Коучингот како подршка на растот на 
малите бизниси 

1) Дефиниција за Коу ( Coach)

 Превозно седство од една до друга точка 

 Личност која дава совети и водство 

2) Коучинг 

 Форма на развој со која личноста која с нарекува Коуч го поддршува клиентот во

постигнувањето на специфична лична и/или бизнис цел преку знаење, обука, совет и

водство.

3) Бизнис Коучинг 

o Тип на развој на човечки ресурси за бизнис лидери.  Со него се обезбедува помош, 

подршка и совети на поединец или група за подобрување на личната ефикасност во 

организирање и водење на бизнисот. 
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Историја на  коучингот
 Потекнува од најстари времиња: во Стара Грција се користел во спортот ,
вештини и ставови на атлетичарите. Се користел и се користи во религијата
за примена на духовната практика.

 Во 1830 година почнува да се користи на Оксфорд Унивезитетот , со
назначување на тутор на студент за полагање испит.

 Америчката менаџмент асоцијација (АМА) го дефинира коучингот како
„од краткорочни до среднорочни односи помеѓу менаџер или бизнис
лидер со консултант/тренер (внатрешен или надворешен) со цел
подобрување на работните перформанси (резултати)

Глобални трендови во коучингот
1) Се користи од околу половина компании во светот, особено во Северна Америка

2) Добива на значење и расте неговата популарност во развојот на човечките ресурси

3) Се поврзува со постигнување на високи цели и постигнување поголеми резултати од
работењето

4) Примарно е фокусиран на подигање на индивидуалните вештини и зголемување на
индивидуалните резултати;

5) Јасно поставената цел во Коучингот води до поголем успех од Коучингот

6) Користењето на надворешен Коуч води до поголеми успеси за компанијата;

7) Во иднината се очекува се поголемо користење на Коучингот за раст на бизнисот



12/20/2016

4

Коучингот во Македонија

• Во последните 5 години се појавија 10-тина фирми за Коучинг, 

• За личен и професионален развој

• Расте бројот на индивидуални цертифицирани Коучи

• Доминараат во областа на личен и професионален развој

• Бизнис Коучингот е повеќе е присутен во системот на директна продажба и 
мрежен маркетинг;

• Во програмаta на АППРМ предвидена е финансиска поддршка за менторство, 
во кое може да влезе и коучингот ( ваучерски систем, финасирање 50 % од 
цената)

1/ БИЗНИС НАМЕРА: дизајн, понуда, и испорака на техники и
менторски/коучинг програми за сопственици и менаџери на
МСП за стартување, раст и ширење на бизнисот.

2/ Вредни продукти – 3 програми за:

Започнување нов бизнис ( методологија за искористување на
околината за креирање бизнис и пристап до финансии)

Раст на бизнисот (техники за влијание на менаџерот
за зголемување на приход и готовина, нови пазари,
продуктивност)

 Ширење на бизнисот (методологија за раст на имотот и
пазарната вредност на фирмата)

3/ Капитал

 50 бизниси со вкупен промет 3.000.000 евра и 400
клиенти

 50 соработници со капацитет за продажба и испорака
на 8 вредни продукти со годишна продажба од 500.000
евра

 Македонска НВО Основана 
2001

 100 Членки ( 50 бизниси и 50 
конуслтанти)  

 4.000 крајни корисници на 
услуги

 Соработка:
 10 Општини, 7 државни 

инстиуции и 5 Меѓународни 
организации

 Партнерства со 7 НВО 

 Испорачани продукти 
 Повеќе од 400 семинари

 15 проекти со донатори

 50 анализи на пазар, Стратегии, 
ЈПП студии

 Оценка на 400 Бизнис планови, 20 
маркетинг стратегии, 

 EBRD/SBS 2006 
 WISE член -2015 

ПРИВАТЕН СЕКТОР  
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Продукт 1

Цел Подобрена промоција на постојните продукти/услуги на
фирмата и зголемување на продажбата на постојните клиенти .

Очекувани резултати: 10 % зголемена продажба на постојните
производи/услуги

1) Еден ден семинар, со 2 
коучинг сесии –

Работен План 1  

2) Коучинг програма со 4 
неделни сесии од 1 час ,1 
месец

Работен План 2 

2) Коучинг програма со 6 
неделни сесии во период од 2 
месеци

Работен План 3 

Продукти 

Продукт 3

Цел Подобрена промоција на постојните продукти/услуги на
фирмата и зголемување на продажбата на постојните и новите
клиенти

Очекувани резултати:  15-20 % зголемена продажба и  3-5 нови 
купувачи.

Продукт 2

Цел Подобрена промоција на постојните продукти/услуги на
фирмата и зголемување на продажбата на постојните и новите
клиенти

Очекувани резултати:  15-20 % зголемена продажба и  3-5 нови 
купувачи.

Принципи на Коучингот-

Финансиран од ИМЕ Швајцарски проект
Превземање одговорност за бизнис резултатите на клиентот

Три фази 

1. Ставање ред во бизнисот

2. Зголемување на продажбата на постојните 

продукти/услуги

3. Засилување на успешните акции на претприемачот
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Резултати

www.kreacija.org

• Зголемување на приходот од 20% до 4 пати за период од 2 месеци (4 фирми)

• Проширување на дистрибутивната мрежа во Македонија ( 1 фирма)

• Пристап до ефтини финансиски средства ( 1 фирма)

• Организаирање на промотивна кампања и пристап до нови клиенти ( 2 
фирми)

• Зголемување на приходот по вработен ( 3 фирма)

• Воведување на нов просивод на Македонскиот пазар (2 фирми)

http://www.kreacija.org/
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Сведочења на корисниците на 

продуктите 
Клиент 1 

 Освестување и реално пренесување на хартија на целиот мој бизнис.

 Прв пат некој од надвор го анализирање мојот бизнис и ми побуди 

интерес. 

 Ми помогна да се навратам на промоциите кои и порано сум ги правела, 

но сега планирано и покажуваат резултати.

 Направи промена на енергија и начинот на размислување.

 Повторно се навратив на поголемо внимание на клиентите.

 Новина беа статистиките на вработените кои преку мене и тие се 

мотивираа за поголема продуктивност.

 Ми помогна да одлучам што ми треба и како да стасам до поголема визија 

за својот бизнис.

 Она што јас сакав да го добијам – го добив.

Сведочења на корисниците на продуктите 

Клиент 2

 Менторството дојде во најдобар можен момент. Во 6-тата година од постоење 
на бизнисот свативме дека ни е потребна промена. 

 наравивме анализа на бизнис процесите и утврдивме цел и насока во која ќе 
се движиме.

 Порано се ни беше во една папка, а сега е во одделни фајлови. Започнавме да 
правиме детални неделни статистики и анализи, а преку разговор добивавме 
идеи за развивање на бизнисот. 

 Пред менортството продажбата беше ограничена само на еден продажен 
канал, а сега ја проширивме и онлајн, преку вебстраната, социјалните 
мрежи и склучивме договори и со странство.

 Минатата година во текот на сезоната немавме ниту еден слободен ден, а 
оваа година воведовме еден слободен ден во работната недела и имавме 
повисока заработувачка. 

 Советите кои ги добивавме ги реалзиравме и допрва времето ќе ги покаже 
резултатите.

 За прв пат започнавме да изнајмуваме опрема и планираме да продаваме 
брендирана опрема.

 Најважно е што добивме самодоверба да зацртаме повисоки цели и да ги 
остваруваме.
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Сведочења на корисниците на продуктите 

Клиент 3

 Менторството многу ми помогна да ги фокусирам активностите во 

водење на бизнисот, а она што го применувам во продавницата да го 

применувам и во кооперативата. 

 Пристапот во менторството и поставување на неочекувани прашања ме 

натера да ги редефинирам сопствената визија и цели.

Клиент 4

 Задоволна сум од менторството и работевме на промоција бидејќи 

најзаинтересирани сме да ја зголемиме продажбата. Најдовме многу 

добар дистрибутер во Скопје.

 Почнавме поинтензивно да ги користиме социјалните мрежи и секој 

ден да ги ажурираме. Ние нашиот раст постепено го градиме и сакаме да 

го одржиме квалитетот кој го нудиме. Неделната статистика многу 

помага, а ќе продолжиме и во иднина.

Предуслови за учество во Програмата

 Македонско претпријатие, микро (3-5 вработени) или мало

(до 50 Вработени)

 Годишен приход > 20.000 евра;

 Идентификаувана насока за раст на бизнисот;

 Подготвеност да се посвети 3 часа неделно за работа на

програмата

Кочинг продукт 1: 30.11.2016 Хотел Порта, Регистрација на:

http://www.kreacija.org/105610771075108010891090108810721

094108011121072-10791072-30112016.html

http://www.kreacija.org/105610771075108010891090108810721094108011121072-10791072-30112016.html
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Литература- Линкови
Глобални трендови

 https://en.wikipedia.org/wiki/Coaching

American Management Association (AMA) , 2008 Coaching A Global Study of Successful practices. 
http://www.opm.gov/WIKI/uploads/docs/Wiki/OPM/training/i4cp-coaching.pdf

 International Coach federation http://coachfederation.org/about/landing.cfm?ItemNumber=827

Македонија 

 http://www.kreacija.org/10571086107610881078108010851072-10851072-
1054107310911082107210901072.html

 http://bi.mk/razvivanje-preku-obuka-mentorstvo-i-kouching-4/

 http://apprm.gov.mk/webdata/Dokumenti/Programa_APPRM_2016.pdf
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Д-р Ристо Иванов СМС, РМР 

Мобилен: + 389 77 88 92 42

risto@t-home.mk
www.linkedin.com/in/ristoivanov

КОНТАКТ 
www.kreacija.org

https://www.facebook.com/kreacija/
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