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БИЗНИС ТЕОРИЈА 

причини за почнување/водење бизнис  

• Доаѓање до готовина (менаџер)

• Од нужност за егзистенција

• За искористување на пазарни можности

• Продажба на фирма по повисока вредност ( претприемач)

• Привлекување на капитал преку акции/обрзници ( кропоративен 

менаџмент)

БИЗНИС ТЕОРИЈА -Што е бизнис ?

• Размена на вредности (продукти) со околината и другите луѓе за пари

ОПШТА ФОРМУАЛА,  БИЗНИС  = ЛУЃЕ + ПРОМЕНИ 

ИЛИ

Продукти за размена = ЛУЃЕ (ПАРИ)  + ПРОМЕНИ (купување 
и/или продавање)

Не е бизнис продукти= пари ( цени), тоа е продавница 

Бизнис е продавање на продукти= пари + купување 
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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

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 
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Користи од подршка на растот 

2) Намалени трошоци во работењето на претпријатието 

Пример: Прептријатие со 100.000 евра годишен приход , 10% профитабилност или 90.000 евра 
трошоци 

СО 10 % ПОБРЗА ИЛИ ПОЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА

 ЗАШТЕДА НА 48 МИНУТИ ДНЕВНО ИЛИ 17,6 ЧАСА МЕСЧНО, СЛОБОДНО ВРЕМЕ ИЛИ 
МОЖНОСТ ЗА ЗАРАБОТКА ОД ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОДАЖБА

 9.000 ЕВРА ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОФИТ И/ИЛИ ГОТОВИНА ЗА ЕДНА ГОДИНА 

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
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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, до 45.000 денари)

1/ БИЗНИС НАМЕРА: дизајн, понуда, и испорака на техники и
менторски/коучинг програми за сопственици и менаџери на МСП
за стратување, 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 – Цена 18.000 
МКД

Работен План 1  

2) Коучинг програма со 4 
неделни сесии од 1 час ,1 
месец-Цена 36.000 МКД

Работен План 2 

3) Коучинг програма со 6 
неделни сесии во период од 2 
месеци – Цена 48.000 МКД

Работен План 3 

ФЛАЕР - КОУЧИНГ

Продукти 

Продукт 3

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

Очекувани резултати:  > 20 % зголемена продажба, 5-7 нови 
купувачи или 10 % поголем профит 

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.

Спосбност 1: Процена на Клиент: 

а) Предуслови за учество во Програмата

 Македонско претпријатие, микро (3-5 вработени)

или мало (до 50 Вработени)

 Годишен приход > 20.000 евра;

 Идентификувани идеи и насоки за раст на

бизнисот;

 Подготвеност да се посвети 3 часа неделно за

работа на програмата
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Б) ТЕХНИКИ за процена 

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

Алатки:

 Прашалникот; 

 цртање на бзинсиот на А4; 

 временски распоред на бизнисот( јануари-декември)

2) Дефинирање на областа на промена  

3) Резултат од прв контакт

 барање на понуда

 Прифаќање на одговорност за успех на клиентот

 Потпишување Договор 

 Распоред на сесии – Секогаш ист ден во неделата и во исто 
време

1) Предуслови  

2) Желба за промена

3) Степен на Coachable 

Презентирање на 

алатките – док 2

СПОСОБНОСТИ ЗА 
КОУЧИНГ 

1. ТРАНСФЕР НА АЛАТКИ ЗА

КОУЧИНГ И ПРИМЕНА

Способност 2

Цел Дефинирање на акциите на клиентот за
зголемување на продажбата

Очекувани резултати:  Неделни планови за акција 

Сесии

1/ историски развој

2/ Бизнис намера и Бизнис модел 

3/ Процес на испорака на продуктите и 

Капацитет на вработените 

4/ План на 5 акции 



11/29/2016

8

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ



11/29/2016

9

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ -ПРОЦЕС НА СЕСИЈАТА 1

1/ Материјали ( хамери и фломастер

2/ Цртање на равојот на фирмата

3/ Идентификување на акциите за успех- успешните акции

Само за периодот за раст/

Не се зборува за неуспешните акции

4/ Идентификување на индокатори според правилото 20/80

5/ Задача до следна недела

 Изработка на неделен календар со примена 20/80 на времето на 

коучираниот

БИЗНИС  НАМЕРА 

• Бизнис: размена на продукти за пари преку продажба

• Намера: желба нешто да се случува континуирано

• Разлика од цели:

• Цел е посакувана состојба во иднината ( статичка) и е само инидкатор за 
степенот на остварување на намерата 

• Намера е динамична континуирана состојба на случувања
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БИЗНИС  НАМЕРА- пример 

А/Цели:

• 500.000 евра годишен приход во 2016 год

• 1000 нови клиенти на 31.12.2016

• 3 нови продажни канали на 1 .09.2016 

Б/Бизнис намера :

Пример 1

• 1993- Испорака на козметички услуги за обезбедување егзистенција на семејството

• 2015-Ставање печат на регионот преку испорака на иновативни и високо
квалитетни услуги за релакс и убавина за туристите.

СЕСИЈА 2. БИЗНИС МОДЕЛ 
Клучни партнери

Добавувачи

Банки

Книговодство

такси

Клучни активности?

Козметика, Нокти

масажа , Бања

Набавки на материјали и 

опрема

Предлог на 

Вредност/продукт

Убавина

Релкасација

Антистрес

кондиција

Односи со купувачите

Веб страна

Фајсбук

Каталози

Летоци

Сегменти на 

потрошувачи

15-45 ГОДИНИ

ТУРИСТИ

БОЛНИ 

Потреба од бројки

Клучни Ресурси ?

Салон, опрема 

Вработени

Недостаток: пари и 

интелектуални ресурси

Канали на продажба

Салон

Хотели

СТРУКТУРА НА ТРОШОЦИТЕ

Одржување салон и опрема, Плати,  даноци

ТЕК НА ПРИХОДИТЕ

Бесплатни услуги, Фиксни цени, Дисконт
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9 Елементи за градење на Бизнис 
моделот 

Клучни 

ПАРТНЕРИ Клучни 

РЕСУРСИ

Клучни 

АКТИВНОСТ

И

ПРЕДЛОГ 

ВРЕДНОСТИ 

КАНАЛИ НА 

ПРОДАЖБА

ОДНОСИ СЕГМЕНТИ 

ПОТРОШУВАЧИ

СТРУКТУРА НА ТРОШОЦИ 
ТЕКОТ НА ПРИХОДИТЕ 



11/29/2016

12

Широк/масовен 

пазар

ДОМАЌИНСТВА

Ниче пазар

ПРОЕКТАНТСКИ 

ФИРМИ

Сегментиран 

Пазар

ГРАД.ФИРМИ 

ВИСОКОГРАДБА

Диверзифициаран

ЈАВНИ И 

ПРИВАТНИ 

ОБЈЕКТИ

Новини/ иновации

Резултати/учинок

Прилагодување на 

купувачот

Извршувањена 

работата

Дизајн

Бренд/статус

Цена/поефтино

Намалување на 

трошоците

Намалување на 

ризикот

Пристап до 

производ

Удобност/Корисност

Сопствена 

продажба

Веб страна

Партнери

Продавници

Гоелмопродажба

Лична асистенција, 

само-послужување, 

автоматизирани 

услуги,

ко-креација со 

купувачот.

Потрош. заедници

Бесплатни услуги

Производство

Решавање 

проблеми

Платформа/net

work

Изнајмување

брокер

Физички

Интелектуални

Човечки

Финансиски

Продажба на средства

Трошок за користење

Претплата,

Закуп. Лизинг

Лиценца, Провизија, реклама

Мотивација за 

партнерство

-Оптимизација и 

економичност

-Намалување  на 

ризикот и 

неизвесноста

-Стекнување на 

посебни ресурси 

и ативности

Добавувачи

Траспортери

Банки

Град фирми

Инвеститори

Дали бизнисот е повеќе : Воден од трошоците  

или Воден од вредноста

Карактеристики:  Фиксни и варијабилни 

нтрошоци, рентабилност и економија на обем

Потрошувачи 

Вредност/ 

производи 

Градење односи 

Канали на 

продажба 

2-Тек на Приходи 

Вежба 2

Чекор 2- Вредност

Чекор 3 -Приходи 
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ТРОШОЦ
И

РЕСУРСИ

АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРИ 

Вежба 3 

Чекор 4 – Создавање  вредност

Чекор 5 – Структура на трошоците  

БИЗНИС МОДЕЛ  ПРОЦЕС НА СЕСИЈАТА 2

1/ Задача да се напише Бизнис намерата

2/ Цртање на Бизнис моделот 

3/ Идентификување на 

 типови-сегменти на клиенти 

 Продажни канали

 ресурси 

 Продукти фаворити

5/ Задача – процес на испорака на продуктот 

 Промоција, контакит понуди, договори, испорака

6/ задача до следната недела статистика за процесот на 

испорака 
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Сесија 3: ВРЕДНИ ПРОДУКТИ  
 Вреден продукт: Нешто вредно што може да се пренесе на друг за 

понатамошно користење. Истек од фирмата кон луѓето

А/ Вредност на продуктот за клиентот

1) Доверба во корисноста на продуктот/услугата

2) Квалитетот

3) Услугата- како е услужен од продавачот и брзината на
испорака

4) Можности за избор

5) Цена

Прашање: изберете го најдобриот ваш продукт и
оценете го по овие 5 критеируми

Сесија 3: ВРЕДНИ ПРОДУКТИ  
 Вреден продукт: Нешто вредно што може да се пренесе 

на друг за понатамошно користење. Истек од фирмата 
кон луѓето

Б/ Вредност на продуктот за фирмата

1) Време за производство, продажба и испорака

2) Трошоци за продуктот/цена на чинење

3) Продажна цена

4) Учество во вкупниот приход на фирмата

Вежба 2: Листа на продукти на фирмата
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Сесија 3 ВРЕДНИ ПРОДУКТИ - Капацитет 
 Капацитет: Времето на сите вработени во фирмата изразено во саати 

за 

 Производство на продуктот/услугата 

 Маркетинг промоција и продажба

 Испорака 

Пример 1 : 5 вработени x 8часа/ден x22 дена x 11 месеци

Пример 2 :
 5 вработени X 60 услуги/месечно = 300

 1 вработен X 40 услуги/месечно = 40

 ВКУПНО 340 УСЛУГИ МЕСЕЧНО 

Пример 3 четири Месечен капацитет-Тури 96 ( 6 тури 
просечно неделно) 

Вежба 3: Дефинирање капацитет на фирмата

КАПАЦИТЕТ- ПРОЦЕС НА СЕСИЈАТА 3

1/ Задача : статистики за испораката за минатата недела 

2/ Избор на производи фаворите 

3/ Идентификување на капацитет

4/ Задача – План за испорака на продуктот 

 Промоција, контакит понуди, договори, испорака
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Сесија 4 Петте Клучни бизнис акции за приход  
 Приход: Вредност на истекот од фирмата до други фирми/луѓе

 Продажба:  Количина и вредност на истекот на производи/услуги од 
фирмата

1) Расположиви Продукти - Сегашни, не идни

2) Стандрд за квалитет и испорака

3) Идентификување на клиенти за сегашните продукти

4) Нудење на нешто на идентификуваните клиенти

5) Етика: испорака на она што е ветено

Вежба 4: Анализа на сегашната состојба на бизнисот

напомена: Вежбата е според технoлогијата WISE (светка органзиација за
примена на техниологијата Л.Р. Хабард)

неделен план за акции 
Опис на акцијата четврток петок сабота Поне-

делник
Втор-
ник

среда

1/Избор на продукти
за промоција

2/Дефинирање
квалитет и цел на
промоцијата

3/Идентификување
на клиенти за
производите

4/Нудење на
продуктите
- Стари киенти
- Нови клиенти

5/ Етика:испорака и
следење на
задовлството

1/Образец на План 

2/ Листа на луѓе

3/ Вашиот говор 

Направете го планот за следната недела – за продажба на 

Коучинг продуктите 
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5 ТЕ АКЦИИ - ПРОЦЕС НА СЕСИЈАТА 4

1/ Задача : статистики за испораката за минатата недела 

2/ Избор на производи фавори

3/ План за 5 те акции 

4/ Идентификување на статистики 

5/ Задача – Спроведување на планот 

Статистика за бизнис акциите  
 Анализа: раздвојување и разгледување на деловите за да се дојде 

до согледување за подобро функционирање на целината

 Акција:  Процес на правење нешто , внесувајќи податоци, движење 

или сила за да се креира ефект или влијание.

 Статистика: Индикатори за количина или вредност на 

превземените акции , кои го покажуваат постигнатиот ефект или 

влијание.

Примери: 1 и 2
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Пример 1 нед 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 

просек за 2,4 

и 5 нед

един 

мерка недела количин Однос “ количин Однос количин Однос количин Однос количин Однос количин Однос 

број Објави луѓе ? 600 1 300 2 361 1 835 2 264 1 487 1,33

број Контакти интернет/телфон* 323 8 6 4 3 4

број Вкупно Контакти ** 323 53,8% 28 9,3% 17 4,7% 49 5,9% 22 8,3% 29 6,0%

број Дадени понуди *** 7 2,2% 6 21,4% 11 64,7% 46 93,9% 19 86,4% 25 86,4%

број Склучени договори **** 4 57% 10 167% 8 73% 11 24% 7 37% 9 34%

број Испорачани услуги 10 10 11 13 7 10,33

евра Приход евра 420 120 2.678 985 455 1.373

евра приход по услуга 42 12

243,4

5 75,77 65 132,8

евра Профит

500,0

0 605 291 465

евра профит по услуга 45,45 46,54 41,57 45,03

“ Звездичките означуваат

*Однос  контакти/луѓе 

**
вкупно интернет/телефон и продажен 
штанд 

***Понуди во однос на контакти 

****Договори во однос на понуди

?Однос покажува број на објави на фејсбук

Одлични резултати 

Има подобрување , но и голем простор за поголема 
ефикасност Поголем одговор на промоциите, од 6% на 15 % 
контакти од бројот на информирани и 
• Профит по услуга, многу мало зголемување, само од работна 

рака;
Предлози: 1/изнајмување на планинарски кондури, ранци и 

штеки; 2/ Поголема разлика кајлогистика  ручек; кафе, транспорт  
и слично; 

Пример 2 недела 1 недела 2 Индекс 

един 
мерка недела количина %

количин
а %

1број ПОДЕЛЕНИ ФЛАЕРИ 100 90 90

2број КlИЕНТИ 78 100% 72 100% 92,308

3 нови 20 26% 56 78%

4 стари 58 74% 16 22%

5број Испорачани УСЛУГИ 107 100 137 128,04

6р.бр 6/5 Услуга по клиент вработени 1,36 1,90 140,07

7МКД ВУПЕН ПРИХОД 143.050 100% 246.270 100% 172,16

8МКД приход по услуга  1.337 1.798 134,46

Вежба 5: Анализа на статистиките за последната недела
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 Потенцијална вредност на клиент е висината на
купувањето за неговите реални потреби во текот
на една година.

 Начин на достигнување на потенцијалната
вредност преку скала на маркетинг или
категоризација на потенцијалните клиенти

Прашање:

а) Колку е најголемата потенцијална вредност на
еден ваш купувач во текот на 1 година?

б) Колку е вредноста на продажбата на
најголемиот ваш клиент?

1/Капитал: Богатство –фактор кој 
овозможува/ придонесува/влијае 
на: 

• генерирање приход, 

• креирање производи/услуги 
и/или 

• раст/развој на фирмата

2/ Задоволство:  Остварување на 
очекувани резултати од 
превземени акции

3/ Клиент:Поединец/луѓе кои 
превзеле акција или користиле 
помош( услуга) од фирмата

Скала на маркетинг: начинот на зголемување на 
купувањата од поединечен клинет 

 Скала на маркетинг или категоризација на
потенцијалните клиенти

 Јавност која не знае за продуктите на фирмата

 Прво купување

 Повторено купување

 Проширено купување на други продукти

 Вежба 6: Дефинирање скала на клиенти на постојниот
бизнис

1/Капитал: Богатство –фактор кој 
овозможува/ придонесува/влијае 
на: 

• генерирање приход, 

• креирање производи/услуги 
и/или 

• раст/развој на фирмата

2/ Задоволство:  Остварување на 
очекувани резултати од 
превземени акции

3/ Клиент:Поединец/луѓе кои 
превзеле акција или користиле 
помош( услуга) од фирмата

Скала на маркетинг: начинот на зголемување на 
купувањата од поединечен клинет 
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Организација на испораката 
Оддел 7- извршен Оддел 1 

Комуникации

Оддел 2 

Дисеминација

Оддел 3 Финансии Оддел 4 

Продукција

Оддел 5 

Квалификации

Оддел 6 Јавност

Координира и 

надгледува

Воспоставува 

организација

Продуктите широко 

познати 

Финансиии, имот и 

опрема

Квалитетна и брза 

испорака

Контрола на 

квалитет

Јваност на 

резултатите

21- Технологија 

Коучинг и 

Видливост на 

Креација

1/ Регрутирање 

персонал-Коучи; веб 

страна; промо 

настани

4/Промоција и 

Маректинг

-леток; веб текст;

-Презентации

-Весник

7/ Приход

-Договори

-Фактури

-изводи

10/ Технички услуги; 

распоред, материјали

опрема

13/ Испитувања

-испорачан продукт, 

квалитет

16/ Инфо

- продукти, настани, 

изјави на клиенти

20 Справување со 

заедницата

2/ Комуникација 

-емаил

-веб и феисбук

-настани

-директни средби

5/ Публикации

-Прирачник успех

- Прирачник 

Коучинг

- Алатки Коучинг 

8/ Исплата

-Логистика

-Коучи

11/ Обучени Коучи 

и тренери

14/ преглед

-постапката на 

испорака и резултат 

кај клиентот

17/ Клиенти-

Дистрибутивни 

места 

- Центри, комори, ЗГ

19 – Вредни 

продукти и вешти 

Коучи

Планови :

-Годишни

-Месечни

неделни

3/ Инспекции и 

Извештаи

Статистика Коуч

-промоција

- сесии

-Акумулација 

контакти

Етика Коуч

6/ Регистрација

- Семинар

- Коучинг сесии

- Обука Коуч

9/ Документи, актива 

и опрема

-набавки

-Евиденција на 

опрема

Сметководство

12 испорака на 

продуктите

-Транспорт; 

Канцеларија;

15/Дипломи и 

награди

- Сертификати

-Награди

18/ Успех

-Евиднција за 

успешните клиентич

-настани и награди

Маркетирање 

• Директна промоција и продажба

• Флаери

• Демо сесии 

• Интернет 

• Веб страна

• Социајлни медии

• Дистрибутивни места 

• Комори

• Регионални Центри 


