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ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА 

КОМПАНИЈАТА 
Џенерал Хералдинг ДООЕЛ Скопје е компанија со неколкугодишно искуство во 

областа на менаџментот со медиуми. Во овој момент компанијата ги менаџира 

радиото со регионална скопска фрекфенција ЛИДЕР ФМ 107,4 и порталот lider.mk. 

 

Седиштето на компанијата е на угледна и добро позиционирана локација на ул. 

3ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 1 Бр.66А 4 кат. 1000 Скопје, во склоп на универзитетот 

Американ Колеџ. 

 

Целта на компанијата е брендот Лидер, кој го поседува, да го синхронизира како 

софистициран мултиплатформски медиум кој функционира на радио фрекфенција 

и онлајн аудио и видео стрим.  

 

Тимот на Џенерал Хералдинг е предводен од новинарот и продуцент Љупчо 

Златев, а во компанијата се ангажирани и десетина врвни професионални 

новинари, но и долгогодишни успешни водители во entertainment секторот.  

 

Освен Златев, кој е главен и одговорен уредник на двата медиуми, во 

информативниот дел ангажирани се и долгогодишниот презентер, уредник и 

новинар Иван Лазаров (со искуство во МРТ, ТВ АЛФА, ТВ Нова и Пресинг ТВ), 

новинарката Катерина Тодевска (со искуство во Телма, Алфа и актуелен 

надворешен проект во 24 вести), новинарката Љупка Камчева (со искуство во 

Канал 5, ТВ Нова, Лидер и Пресинг ТВ), Предраг Кукиќ (со искуство во А1, он.нет, 

Плусинфо, Курир и ТВ Нова) како и плејада на млади и квалитетни новинари кои 

се градат во врвни професионалци во радио и агенциското новинарство. 

 

Квалитетниот тим на Џенерал Хералдинг е засилен со најсофистицирана аудио и 

видео техника која создава мултиплатформски медиум. Техничкиот тим на 

компанијата е предводен од Горан Лазаревски (аудио инженер) и Јане Јанков 
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(познат филмски директор на фотографија) и кадри од музичката академија и 

академијата ЕСРА. 

 

Во моментов работиме на кадровски проширувања на тимот и продуцирање на 

нови емисии. 

 

Џенерал Хералдинг поседува и квалитетна инфраструктура на социјалнуте мрежи 

која има reach од над 1,5 милиони луѓе. Неколку квалитетни фејсбук страници, 

инстаграм профили и соработка со агрегатори за вести и други портали. 
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Опис на деловната соработка 
Оваа понуда се однесува на деловната соработка која можете да ја имате со 

Џенерал Хералдинг и е во областа на рекламирањето. 

 

Нудиме повеќе пакети за рекламирање на радиото со регионална скопска 

фрекфенција ЛИДЕР ФМ 107,4, на онлајн стримовите на нашите емисии, како и на 

lider.com.mk. 

 

Нашиот портал има повеќе од 1.5 милиони посети месечно и претставува еден од 

најбрзорастечките медиуми во земјата.  

 

Радиото нуди квалитетна музичка, забавна и информативно-политичка програма и 

претставува единствено радио во земјата кое се емитува на повеќе платформи и 

нуди комплетна програма за секоја публика. 

 

Музичката програма е од исклучително урбан карактер што значи дека доколку се 

одлучите да се рекламирате кај нас ќе имате пристап до квалитетна таргет група за 

вашите продукти. Информативната програма ги исполнува сите новинарски 

стандарди за непристрасност и објективност а политичката програма е со центар-

десно уредувачка политика. 

 

Доколку се одлучите да се рекламирате на било која од нашите платформи ќе 

имате увид на тоа до колкава публика сте стигнале од вашата таргет група. Ако се 

одлучите некој од нашите пакети Ви следува и бесплатна изработка на радио 

реклама со еден од ангажираните гласови во нашето радио – по ваш избор! 

 

Постојат „Стандард“ и „Плус“ кои можете да ги одберете.  
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ЦЕНОВНИК НА СТАНДАРД ПАКЕТИ 
ПАКЕТ RADIO 

ADVERTISING 
WEB ADVERTISING MULTI 

PLATFORM 
ADVERTISING 

SPECIAL MEDIA 
PARTNERSHIP 

ОПИС -Емитување на 
радио реклама 
во должина до 
30 секуннди на 
Лидер ФМ 107,4 
еднаш на секој 
час во текот на 
цели 24 часа во 
текот на денот. 

-Публикување на 
банер на lider.mk, 
во страничниот дел 
на desktop 
верзијата на 
порталот или 
помеѓу самите 
пасуси на 
текстовите на 
мобилната верзија. 

-Емитување на 
радио реклама 
во должина до 
30 секунди на 
Лидер ФМ 107,4 
еднаш на секој 
час во текот на 
цели 24 часа во 
текот на денот. 
 
-Публекување 
на банер на 
lider.mk во 
страничниот дел 
на desktop 
верзијата на 
порталот или 
помеѓу самиоте 
пасуси на 
текстовите на 
мобилната 
верзија. 

-Емитување на 
радио реклама на 
Лидер ФМ 107,4 до 
30 секунди еднаш 
на секој час во 
текот на цели 24 
часа во текот на 
денот.  
 
-Дополнително 
емитување на уште 
по една реклама на 
секој час во текот 
на прајм тајм 
периодот на 
радиото (од 7:30 до 
17:00) 
 
-Публекување на 
банер на lider.mk 
во страничниот дел 
на desktop 
верзијата на 
порталот или 
помеѓу самиоте 
пасуси на 
текстовите на 
мобилната верзија. 
 
-Покровителство на 
една од емисиите 
на нашето радио, 
по избор на 
огласувачот, каде 
што во видеото на 
стримот ќе се 
прикажува и 
кајрон, 3 пати во 
текот на секоја 
емисија два пати 
неделно. 

ЦЕНА 30.000 денари 30.000 денари 50,000 денари. 65.000 денари 

*Цените се изразени за рекламирање на месечно ниво, без вклучен ДДВ. 
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ЦЕНИ ЗА ПЛУС ПАКЕТИ 
 

ПАКЕТ RADIO 
ADVERTISING+ 

WEB ADVERTISING+ MULTI 
PLATFORM 
ADVERTISING+ 

SPECIAL MEDIA 
PARTNERSHIP+ 

ОПИС -Емитување на 
радио реклама 
во должина до 
30 секуннди на 
Лидер ФМ 107,4 
два пати на секој 
час во текот на 
цели 24 часа во 
текот на денот. 

-Публикување на 
банер на lider.mk, 
во централниот дел 
горен дел на 
desktop верзијата 
на порталот и во 
централниот горен 
дел на мобилната 
верзија за 
порталот. 

-Емитување на 
радио реклама 
во должина до 
30 секунди на 
Лидер ФМ 107,4 
два пати на 
секој час во 
текот на цели 24 
часа во текот на 
денот. 
 
-Публекување 
на банер на 
lider.mk во 
централниот 
горен дел дел 
на desktop 
верзијата на 
порталот и во 
централниот 
горен дел во 
мобилната 
верзија на 
сајтот. 

-Емитување на 
радио реклама во 
должина до 30 
секунди на Лидер 
ФМ 107,4 два пати 
на секој час во 
текот на цели 24 
часа во текот на 
денот. 
 
-Ексклизивност во 
вашиот сектор во 
рекламирањето на 
радиото. 
 
- Публекување на 
банер на lider.mk 
во централниот 
горен дел дел на 
desktop верзијата 
на порталот и во 
централниот горен 
дел во мобилната 
верзија на сајтот. 
 
-Покровителство на 
една од емисиите 
на нашето радио, 
по избор на 
огласувачот, каде 
што во видеото на 
стримот ќе се 
прикажува и 
кајрон, три пати во 
текот на секоја 
емисија два пати 
неделно. 

ЦЕНА 45.000 денари 45.000 денари 65.000 денари. 90.000 денари 

*Цените се изразени за рекламирање на месечно ниво, без вклучен ДДВ. 
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Политика на партнерство 
Цените се изразени за месечни договори, доколку се одлучите да потпишете 

годишни договори, следуваат попусти по меѓубесен договор помеѓу двете страни. 

 

Во исто време, за вашата компанија бесплатно ќе публикуваме промотивни 

текстови на нашиот вебсајт (до 2 во текот на еден месец), кои инаку се наплаќаат 

по 6000 денари. Во исто време, во дневниот појас на Радио Лидер кој е насловен 

како „Најдоброто време“ ќе биде промовирана вашата компанија преку 

промотивни прилози. 

 

Нашиот идеал е да создадеме долгорочни партнерства на задоволни партнери и 

да им помагаме на оние кои нас ни помагаат со најразличен тип на поддршка. 

 

Лидер од вас прави лидери! 

 

 

 

 


