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Искуство збогатено со 
успешна взаемна 
соработка
Долгогодишното искуство и соработка со различни компании од 
различни индустрии допринесе до взаемен раст заедно со нашите 
клиенти, водејќи се според дефиниран процес кој има докажани 
резултати. Ние сакаме да ја преминеме бариерата клиент/корисник 
и да работиме заедно во градење на партнерство исполнето со 
успех.



Нашиот процес на работа

Нашата маркетинг агенција ги нуди сите маркетинг 
услуги на едно место. Се стремиме да им помогнеме 
на брендовите да ги дефинираат и надминат своите 
цели, преку бленд на креативна и стратешка визија. 
Нашиот процес се состои од 6 чекори.



Во првата фаза, правиме детално истражување на 
пазарот на вашиот бренд, што нуди и како можеме со 
темелен труд да доживееме подобрување.

Истражување

Корисничкото искуство на веб страната, или апликацијата, е 
круцијална во олеснување на користењето на истата од 
страна на клиентот .

UI/UX на апликации и веб страни

Откако истражувањето е финализирано, претставуваме 
стратешки план кој ги содржи сите клучни елементи на 
вашиот бренд, со план на сите идни активности.

Стратегија



Овој чекор е важен за креативниот визуелен идентитет на 
брендот, воедно и дефинирање на дигиталното присуство на 
брендот.

Playbook

На крајот на секој месец, ги “цедиме” сите анализи од 
кампањите и ги сервираме во детален месечен извештај. Овие 
анализи ќе помогнат да го увидите растот на бизнисот.

Извештај

Ова е моментот кога почнуваме со адвертајзинг. Секој 
дигитален канал е рекламен ѕвер и ние сме негови мастери, 
правејќи секоја кампања да е успешна до максимум.

Реализација



Искуството говори само по себе, овие три 
принципи се темелот на нашата работа и 
резултатите кои ги допринесува истата.

Наши принципи

СТРАТЕГИЈАТА СЕКОГАШ 
ДОАЃА ПРЕД ТАКТИКАТА01

МАРКЕТИНГОТ ПОСТОИ ДА ЈА 
ДВИЖИ ПРОДАЖБАТА02

ДИЗАЈНОТ Е СОЗДАДЕН ДА 
РЕШАВА ПРОБЛЕМИ03



Вистинскиот раст не се случува одеднаш, тој бара време, труд, 
стратегија и конзистентност.

Труд кој вродува со 
континуиран плод



Кој е нашиот придонес 
во дигиталниот развој?
Пред да почнеме да креираме, се ставаме на местото на 
корисникот, и гледаме преку негови очи. Само доколку 
успееме да погледнеме од перспектива на клиентот ќе 
доживееме успех.



Грижата за клиентот и неговиот однос со брендот 
допринесува долготрајност во користењето на 
услугите, и не само тоа, туку и во пренесување на 
таа доверба на следните генерации. 

Клиентот на прво 
место

> Подобро корисничко искуство



На секој бренд му е потребна светлина која ќе го води во 
предизвикувачкиот свет на конкуренцијата. Ние веруваме во 
взаемен раст и соработка со нашите клиенти.
Целта ни е да ја преминеме бариерата клиент/корисник и да 
работиме заедно на градење на партнерство исполнето со успех.

НАША ФИЛОЗОФИЈА

Заеднички резултати! Погледнете веб страница

https://www.pageland.mk/

