
КОУЧИНГ 
ПРОГРАМА: 
РАСТ НА 
БИЗНИСОТ!

Програма за зголемување на 
продажбата, Oрганизирана во 
сесии со сопственикот/менаџерот 
на фирмата за анализа на бизнисот, 
примена на бизнис алтки за раст, 
поставување на 3-месечни бизнис 
цели и водство од искусен коуч за 
остварување на поставените цели. 
*Поддржана од страна на Програмата за 
зголемување на пазарната вработливост 
(Increasing Market Employability 
Programme) на Швајцарската агенција за 
развој и соработка, имплементирана од 
Swisscontact и Преда Плус. 

Очекувани резултати:

Поголемо искористување 
на постојниот асортиман 
на производи/услуги преку 
подобрена промоција, 
продажба и испорака на 
производите/услугите до 
старите и новите клиенти.

Поедноставно и 
попродуктивно менаџирање 
на капацитетот,  продажните 
канали и клучните ресурси на 
фирмата.

Зголемување на продажбата 
и профитот во наредниот 
тримесечен период. 

Мали и средни претпријатија со годишна продажба 
над 20.000 евра со бизнис цели за тримесечен раст 
на бизнисот над 20%

ЦЕЛНИ 
ГРУПИ

Контакт: ЗБК Креација Скопје, 
www.kreacija.org creation@t.mk и  077 88 92 42



Изјави на учесниците во програмата
 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. -  Сузана Наумовска, ИЗИДА Охрид

 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 екот на сезоната немавме ниту еден 
слободен ден, а оваа година воведовме еден слободен ден во работната недела и имавме 
повисопка 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. - Јасна и Ивана Христови, ФРИПАС Охрид

 Задоволна сум од менторството и работевме на промоција бидејќи 
најзаинтересирани сме да ја зголемиме продажбата. 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. - Гзием Фејзи, ФЕЈЗИ Гостивар

 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.
 - Сузана Димитриевска, ЕКО-ИЛИНДЕН Мусатфино

Продукт 1: Еден ден семинар, со 2 коучинг сесии од 1 час во следните две недели 
(цена 18.000 МКД)
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. 

Продукт 2:  Коучинг програма со 4 неделни сесии од 1 час ,во период од 1 месец 
(цена 36.000 МКД)
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 3:  Коучинг програма со 6 неделни сесии во период од 2 месеци, (цена 
48.000 МКД) 
Цел: Обезбедување стабилен раст на продажбата и профитабилен бизнис модел  
Очекувани резултати: > 20 % зголемена продажба, 5-7 нови купувачи и/или 10 % 
зголемен профит.


