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Пишува: 
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ПОРТАЛ ЗА ПРОМОЦ    

екој, од секоја точка 
на светот, преку Ин-
тернет може да до-
знае за убавините на 

Република Македонија", гла-
сеше пораката од нео дам-
нешната промоција на но ви-
от Национален турис тички 
веб-портал за Маке донија, 
кој е заеднички производ на 
Министерството за еконо ми-
ја, Американската аген ција 
за меѓународен развој и по-
мош (УСАИД) и фирмата "Екс-
плоринг Македонија". Клуч-
ни презентери беа ди рек-
торот на УСАИД, Ричард  Гол-
дман, министерот за еконо-
мија, Фатмир Бесими и ге-
нералниот директор на "Ек-
сплоринг Македонија", Саша 
Гавриловиќ.

Анализите покажуваат де-
ка во светот туристичките 
аранжмани сè повеќе се 
склучуваат преку Интернет, а 
во таа насока се и очеку-
вањата од функционирањето 
на www.exploringmacedonia.com.

Според креаторите, пор-
талот треба да придонесе за 
промоција на државава во 
странство и да им овозможи 

"Светските искуства зборуваат дека Интернет-
порталите се клуч на успехот на туризмот", 
вели Саша Гавриловиќ, генерален директор 
на фирмата "Експлоринг Македонија".

Директорот на УСАИД, Ричард Голдман, смета де-
ка Македонија ги има сите предуслови, но 
тре ба да ги соедини и да почне туристички 
да размислува.

на странските туристи да се 
запознаат со богатствата на 
Македонија. На порталот ќе 
има информации и за до-
машните туристички аген-
ции, хотелите, банките, а ќе 
може да се резервира и хо-
телски аранжман и авио-
билет.

Туризмот може да биде 
моќна индустрија во Ма ке-
донија, а тоа беше и во прет-
ходните години. Во деве де-
сеттите години, во земјава 
имало околу милион ноќе-
вања, а во 2003 година само 
350.000. 

"Факт е дека туризмот сè 
повеќе се шири и во ваш 
интерес е да ги привлечете 
туристите и нивните пари. 
Македонија е земја со богата 
историја и традиција, а со 
развој на туризмот се отвора 
и можност за генерирање 
нови работни места. Ги имате 
сите состојки, на вас е да ја 
испечете тортата", изјави 
прет ставникот на УСАИД, 
Ричард Голдман. "Број  ките 
во туризмот се релативни, 
битен е трендот, а пози ти в-
ниот тренд ќе се овозможи 
преку претставување на на-
шата земја во пошироки 
размери. Македонија треба 
да се промовира, не само 
како земја која може да при-

влече странски инвестиции, 
туку и како дестинација за 
одмор и релаксација", рече 
ми нистерот за економија, 
Фат     мир Бесими.

Отворањето нови работни 
места би можело да се ре-
ализира преку развојот на ту-
ризмот, гранка која во ид-
нина може да придонесе за 
поголем и побрз економски 

ПРИДОБИВКИ

EXPLORINGMACEDONIA.COM 
претставува национален пор-
тал за туризам на Ма ке до ни-
ја, кој земјава ја про мовира 
во цел свет како де стинација 
со единствени до живувања 
низ целава др жа ва, во секој 
период од го дината, градејќи 

пораст. Туристичкиот портал, 
според министерот Бесими, 
нуди нов пристап за развој 
на туристичката дејност. Ми-
сијата на порталот е тој да 
стане почетна точка за ку-
пување на македонската ту-
ристичка понуда преку Ин-
тернет и да го зголеми обе-
мот на туризмот во текот на 
следните години.

силен бренд со моќна Ин-
тернет-реклама потпо могна-
та од сите видови on-line, off -
line промотивни активности.

Новиот македонски пор-
тал за туристичката понуда
w ww.exploringmacedonia.com 
нуди многу придобивки за ту-
рис тичката индустрија во 
Маке донија, пред сè: повеќе 
по сетители на Македонија 
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од различни дестинации во 
све тот; глобална препознат-
ливост на многубројните ту-
ристички атракции во Ма-

кедонија; навремена, сеоп-
фатна и ажурна информација 
за потенцијалните туристи, 
зголемување на продажбата 

преку присуство на Интер-
нет, подобро претставување 
и привлекување на повеќе 
купувачи со понудата за 
туристичките услуги од Ма-
кедонија; навремен и ефи-
касен одговор на сите ба-
рања добиени од заинте-
ресираните туристи и др. 
Освен тоа, придобивки има и 
за компаниите - членки на 
EXPLORINGMACEDONIA.COM, 
како: зајакнување на ин тер-
националната промоција на 
компаниите; професио нална 
презентација на услугите; 
компаниите стануваат дел од 
друштвото на водечки ком-
пании за туристички услуги; 
истакнување на компанијата 
на веб-адресарот на ком-
пании од туристичката ин-
дустрија; промоција во до-

машни и во странски вес-
ници и магазини и слично.

Како главни цели на 
E X P LO R I N G MAC E D O N I A . CO M, 
пред сè, се зацртани: ин тер-
националната промоција на 
Македонија како ту рис тичка 
дестинација; гене ри рајќи до-
полнителен приход за ту рис-
тичката индустрија; соз да ва-
ње партнерства со на цио нал-
ните и со регио нал ните ин-
ституции и ор гани заци од ту-
ристичката индус трија за ко-
ор диниран развој на ту рис-
тичките ус луги, сог ласно пот-
ребите на купува чите; зголе-
мување на вред носта на до-
машниот па зар преку пот тик-
нување на про дажбата кај до-
машните ту ристи и кај стран-
ските др жавјани со по долг 
престој и др.


