
Информациите во овој ценовник за маркетинг услуги важат до 25 Март 2022

Маркетинг услуги
со аналитика и ценовник



Fashionel.mk е најчитаниот моден е-магазин во Македонија, кој нуди
секојдневни информации за модата, стилот и домашната дизајнерска сцена,
информира, едуцира и инспирира... Акцентот е ставен на најдоброто од
македонската дизајнерска сцена со желба за анимирање на сите сегменти
и субјекти од домашната мода.

Fashionel.mk третира сѐ она што е во фокусот на модата – секојдневни
вести од македонската модна сцена, но и регионалната и светската,
едукативни текстови од областа на историја на мода, дизајнерски профили, 
редовно следење на тековните тенденции, рапорти од модните писти, ревизија 
на најдобрите модни едиторијали, профили на фотографи, модели, шминкери,
стилисти, модни уредници и други професионалци од модата, приказни за 
негување и дополнување на стајлингот со шминка и фризура, основни лекции 
а облекување и шопинг, стории за најпознатите модни брендови, а посветува
внимание и на венчалните фустани, свадбените модни додатоци и советите
за организирање на вашата свадба. Тимот на fashionel.mk го открива и модниот
стил на познатите личности, го следи ритамот на уличната мода, советува и нуди
„направи-сам" предлози, но го оценува и имиџот на славните.

Ова е простор за сите вљубеници на модата без оглед на нивната возраст,
пол и професија. Заедничко им е тоа што ги поврзува интересот за мода!

fashionel.mk



Нашето присуство на социјалните мрежи

fashionel.mk

www.instagram.com/fashionelmk
19,600 следбеници

www.facebook.com/fashionel.mk
141,362 следбеници



Демографски податоци

fashionel.mk
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fashionel.mk

Аналитички податоци
посетители, посети и прегледи

Посетители: 93.647

Посети: 281.467

Прегледани страници: 612.937

2021
месечен
просек



fashionel.mk

70€

ПР текст

1 ПР текст
1  седмица на насловна страна
2 споделувања на социјални мрежи
(Facebook / Instagram)
Спонзорирање на социјалните мрежи
(Facebook / Instagram) – досег до
10.000 луѓе

Закуп на повеќе ПР текстови
2 ПР текстови 130€
3 ПР текстови 190€
4 ПР текстови 240€

+ддв

130€

Интервју

1 Интервју
1 седмица на насловна страна
2 споделувања на социјални мрежи
(Facebook / Instagram)
Спонзорирање на социјалните мрежи
(Facebook / Instagram) – досег до
10.000 луѓе
Фотографирање и продукција до
10 фотографии

+ддв

*Содржините (текст, фотографија, банер) се
обврска на нарачателот



fashionel.mk

100€
+ддв

Објава на story: 
• Instagram
• Facebook
 

Објава на post: 
• Instagram
• Facebook
 

50€
+ддв



fashionel.mk

100€

Basic

1 ПР текст
1  седмица на насловна страна
2 споделувања на социјални
мрежи (Facebook / Instagram)
Спонзорирање на социјалните мрежи
(Facebook / Instagram) – досег до
10.000 луѓе
1 седмица банер - позиција 3
(300х250)

+ддв

170€

Optimum

2 ПР текстови
1  седмица на насловна страна
2 споделувања на социјални
мрежи (Facebook / Instagram)
Спонзорирање на социјалните мрежи
(Facebook / Instagram) – досег до 
15.000 луѓе
1 седмица банер - позиција 10
(300х250)

+ддв

*Содржините (текст, фотографија, банер) се
обврска на нарачателот

*Содржините (текст, фотографија, банер) се
обврска на нарачателот



fashionel.mk

500€

Professional

4 ПР текстови
1  седмица на насловна страна
3 споделувања на социјални
мрежи (Facebook / Instagram)
Спонзорирање на социјалните мрежи
(Facebook / Instagram) – досег до
30.000 луѓе
3 седмици банер: една недела на
позиција 9 (300х250), две седмици
на позиција 2 (300х250)

+ддв

*Содржините (текст, фотографија, банер) се
обврска на нарачателот

350€

Performance

3 ПР текстови
1  седмица на насловна страна
3 споделувања на социјални
мрежи (Facebook / Instagram)
Спонзорирање на социјалните мрежи
(Facebook / Instagram) – досег до
20.000 луѓе
2 седмици банер: една седмица на
позиција 9 (300х250), една седмица
на позиција 2 (300х250)

+ддв

*Содржините (текст, фотографија, банер) се
обврска на нарачателот



fashionel.mk

600€

Фотосесија

10 фотографии

Комплетна креатива која вклучува: 

Идеја
Организација

Опрема
Модел

Стајлинг

+ддв

Fashionel располага со сопствено студио во центарот на
Скопје, со сопствен фотограф и професионла опрема



fashionel.mk

Дополнителни услуги
кои се и апликабилни како
дополна на сите претходни пакети

Текст

Изработка/подготовка на
текст до 500 зборови

50€
+ддв

Продукција

Продукција на 5 фотографии

200€
+ддв

Обработка

Обработка и припрема на
Ваши фотографии 

20€
+ддв

Цената се однесува на една фотографија



fashionel.mk

Банер

Изработката на динамичен
банер HTML5 / GIF 

60€
+ддв

Банер

Изработката на статичен
банер JPG / PNG 

40€
+ддв



Информациите во овој ценовник за маркетинг услуги важат до 25 Март 2022

Веб сајт банери
позиција и CPM



fashionel.mk

1

2

3

Позиција за рекламен банер 

Позиција за
рекламен банер 

Позиција за
рекламен банер 

Џамбо Банер

Димензии:

(мин.закуп 10.000 импресии)

 728 × 90px 
CPM: 200 денари

Горе десно

Горе десно

Димензии: 300 × 250px 
CPM: 200 денари

Димензии: 300 × 250px 
CPM: 200 денари

(мин.закуп 10.000 импресии)

(мин.закуп 10.000 импресии)

(мин.закуп 10.000 импресии)
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Над “Најнови”

Димензии: 728 × 90px 
Неделно: 9.100 денари

CPM-цена за 1000 прикажувања

Позиција за рекламен банер 

4



fashionel.mk

Над “Бела Соба”

Димензии: 728 × 90px 
Неделно: 8.060 денари

CPM-цена за 1000 прикажувања

Позиција за рекламен банер 

5



fashionel.mk

Над “Вкусно”

Димензии: 300 × 250px 
Неделно: 6.200 денари

CPM-цена за 1000 прикажувања

6

Позиција за
рекламен банер 
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Над “EL TV”

Под “EL TV”

Димензии: 650 × 90px 
Неделно: 6.200 денари

Димензии: 650 × 90px 
Неделно: 6.200 денари

Позиција за рекламен банер 

7

Позиција за рекламен банер 

8
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9

Позиција за
рекламен банер 

Над “Статија”

Димензии: 300 × 250px
                   728 × 90px 
CPM: 150 денари
(мин.закуп 10.000 импресии)
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9

Позиција за
рекламен банер 

Под “Статија”

Димензии: 300 × 250px
                   728 × 90px 
CPM: 100 денари

10

Позиција за
рекламен банер 

(мин.закуп 10.000 импресии)
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Над “Најчитани”

Димензии: 728 × 90px 
CPM: 6.200 денари

Под “Најчитани”

Димензии: 300 × 250px 
CPM: 6.200 денари

11

Позиција за
рекламен банер 

12

Позиција за
рекламен банер 


