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00

ВОВЕД

Појавата на интернетот во почетокот на 90-тите години
од минатиот век предизвика тектонски потреси и
поместувања на медиумската сцена и на медиумскиот
пазар. Глобалната мрежа, особено во својата Web 2.0 фаза,
а во содејство со другите дигитални платформи, освен што
го разби монополот врз известувањето и информирањето
на јавноста на традиционалните медиуми, го разби и
нивниот монопол врз трошењето на рекламните буџети на
огласувачите.

Иако уделот на дигиталните платформи во рекламните колачи во целиот свет се зголемува, видливо е
дека интернет страните што се занимаваат со „hard
news“ новинарство – разбрано како известување
на јавноста за прашања од нејзин интерес –како и
нивните колеги во традиционалните особено печатените медиуми, се соочуваат со проблеми поврзани со одржливоста.
www.mdc.org.mk

Македонија поради сплет на околности доживеа
вистински бум во областа на информативните медиуми што објавуваат исклучиво на интернет и не
се екстензија на постојни традиционални – радиодифузни или печатени медиуми. Информативните
медиуми што објавуваат исклучиво на интернет
се соочуваат со уште поголеми проблеми со одржливоста, затоа што државата сѐ уште не ги следи
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Центарот за развој на медиуми, во рамките на Програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Македонија, Проект за одговорни
медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, во текот на 2014/2015 година, спроведе
Програма за техничка помош за информативните
интернет-страници и портали.

глобалните трендови на забрзан раст на уделот
на дигиталниот домен во рекламниот колач. Врз
неможноста да се обезбеди одржливост и развој
влијаат уште неколку причини кои подетално ќе ги
обработиме подоцна во овој текст.
Во Македонија, први на интернет беа печатените
медиуми за кои тој беше природен простор за ширење, при што начинот на третирање на темите и
на медиумот главно беше непроменет. Првите изворно онлајн информативни медиуми и сајтови се
појавија некаде во втората половина на 2000-те
години (им претходеа неколку „забавни“ сајтови во
сопственост на информатички и телекомуникациски компании).
По затворањето на телевизија А1 и на капитално поврзаните дневни весници „Време“, „Шпиц“ и
„Коха е ре“, голем број новинари останаа без работа и можноста понатаму да продолжат да се занимаваат со новинарство ја пронајдоа на интернет. Во услови на растечки тренд на авторитарно
владеење во Македонија, со негативен ефект врз
слободата на медиумите и изразувањето и безмалку целосна контрола на власта врз уредувачките
политики на традиционалните медиуми, интернетот е единствниот простор кој обезбедува плурализам и слобода во информирањето.
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Целта на програмата беше да се тестираат неколку
опции на алтернативни и нови извори на финансии
надвор од продажбата на банери. Таквата цел беше
избрана поради новите трендови во индустријата
на огласување кои ги донесе појавата на интернетот и брзиот развој на огласувањето на дигиталните
платформи во кое доминираат големите технолошки компании – пребарувачи, социјални мрежи и медиуми.
На јавниот повик, објавен во јуни 2014 година, се
пријавија вкупно 20 интернет страници и портали. Од нив, стручното жири од петмина ескперти и
практичари во областа на огласувањето на интернет избра десет информативни портали кои известуваат за дневните политички и економски настани
и состојби во Македонија.
Иако јавниот повик посочуваше дека кандидатите
можат да предложат своја идеја за тестирање, само
неколку од десетте кандидати се јавија со сопствен
предлог. Другите портали тестираа идеи кои беа
развиени во соработка со Центарот за развој на медиуми.
Овој документ содржи преглед на ситуацијата и
трендовите во дигиталното огласување во светот и
кај нас, како и резултати од програмата за техничка
помош.

Проект за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера
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СОСТОЈБИ И ТРЕНДОВИ

1.1 НОВИНАРСТВОТО И КОМЕРЦИЈАЛНОТО ОГЛАСУВАЊЕ

Информирањето и новинарството отсекогаш биле
субвенционирани дејности1. Притоа, зборот субвенции не
го разбираме само како државна помош односно државни
субвенции, туку како секој вид помош кој помага да се
постигне минималната одржливост на оваа активност –
финансиски инјекции од сопствениците, донаторски пари,
итн. Притоа, субвенционирањето е особено значајно поради
улогата која информирањето на јавноста ја има во развојот
на демократските општества.
Примери на сопственици и издавачи кои ги одржуваат своите изданија и медиуми заради општествен престиж или политичко влијание има низ целата
историја на медиумите. Таква состојба имаме и во Македонија. Рекламниот
колач е многу мал и најголемиот дел од медиумите воопшто не можат да се
издржуваат самостојно.
1

www.mdc.org.mk

Повеќе на оваа тема можете да најдете во извештајот „Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present”
на Тоу центарот за дигитално новинарство (Tow Center for Digital Journalism) од САД, достапен на
http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism-adapting-to-the-present-2/#section-2-institutions
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Новинарството и известувањето се
скапи активности што ретко, сами за
себе, се привлечни за огласувачите.
Некои автори сметаат дека медиумите се занимаваат со две деловни активности – „бизнис на вести“ (business
of news) и „бизнис на рекламирање“
(advertising business). При тоа, од втората активност, од рекламирањето/
адвертајзингот, се очекува да го финансира новинарското информирање.

1.2 РАСПРЕДЕЛБА
НА РЕКЛАМНИОТ КОЛАЧ

СО ОГЛАСУВАЊЕТО НА ИНТЕРНЕТ
ДОМИНИРААТ ГОЛЕМИТЕ
ТЕХНОЛОШКИ КОМПАНИИ,
ПРЕБАРУВАЧКИТЕ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦИ И СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ
И МЕДИУМИ.

Глобалната мрежа, особено во својата Web 2.0 фаза,
а во содејство со другите дигитални платформи, освен што го разби монополот врз известувањето и
информирањето на јавноста на традиционалните
медиуми, го разби и нивниот монопол врз троше
њето на рекламните буџети на огласувачите.
Глобално, видлив е трендот на зголемување на
уделот на дигиталните и онлајн платформите во
распределбата на рекламниот колач. Дури и само
по
вршен преглед на годишните извештаи „Состојбата на информативните медиуми“ (State of the
News Media) на „Пју центарот за унапредување на
новинарството“2 за последниве десетина години, го
потврдува тој раст на интересот на огласувачите за
дигиталните медиумски платформи.

дека за прв пат во светот, дигиталните платформи
ќе учествуваат со цели 50 отсто во распределбата
на националниот рекламен колач, еднаков на сите
останати платформи (ТВ, печат, „out-of-home“, радио и кино). Според последниот извештај „Состојбата на информативните медиуми“ за 20144 година,
подготвен од „Истражувачкиот центар Пју“ (Pew
Research Center) и фокусиран на САД, уделот на дигиталното огласување во вкупниот рекламен колач
изнесувал 28%, пораст од три проценти споредено
со претходната, 2013 година.

Во Велика Британија, националната Асоцијација за
огласување (Advertising Association3) проектираше
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2

Види на веб-адреса http://www.pewresearch.org/

3

Види на веб-адреса http://www.adassoc.org.uk

4

Достапен на http://www.journalism.org/2015/04/29/state-of-thenews-media-2015/
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Со огласувањето на интернет доминираат големите технолошки компании, пребарувачките интернет страници и социјалните мрежи и медиуми.
Извештајот State of the News Media за 2014 година вели дека пет големи технолошки компании –
Facebook, Google, Twitter, AOL и Yahoo контролираат
повеќе од половина (51%) од рекламниот колач во
дигиталниот домен. Facebook и Google учествуват
со 24 и 14 отсто од дигиталниот рекламен колач.
Иако уделот на дигиталните платформи во рекламните колачи во целиот свет се зголемува, видливо е
дека интернет страните што се занимаваат со „hard
news“ новинарство – разбрано како известување
на јавноста за прашања од нејзин интерес, пред сѐ,
од политиката и економијата –, како и нивните ко
леги во традиционалните, особено печатените ме
диуми, се соочуваат со проблеми поврзани со одржливоста.

диуми. Особено не се следи и не се мери состојбата на дигиталните платформи, вклучувајќи го интернет и во најдобар случај се работи со проценки
засновани на личното искуство на проценувачот.
Според проценката што ја добивме од еден ескперт
и практичар на полето на адвертајзингот во Македонија, околу 3 отсто од маркетиншкиот колач на
национално ниво оди на дигиталните платформи,
вклучително и интернет. Од тој удел, само околу 3
отсто одат кај мобилната телефонија, а остатокот на
интернет.
Во Македонија не се мери ни учеството на социјалните медиуми, како што се Facebook или Youtube, во
распределбата на рекламниот колач на интернет.
Според проценките, нивниот удел во дигиталниот
колач е значаен и изнесува над 25, а можеби и над
30 отсто.

Во Македонија, за разлика од радиодифузните и
печатените медиуми, никој не се занимава со систематско следење и мерење на рекламниот колач
и неговата распределба меѓу различни видови ме-

www.mdc.org.mk
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Следејќи го порастот на користење паметни мобилни телефони, таблети и други преносни уреди, јасно
е дека врз идните трендови се повеќе ќе влијаат и
мобилните платформи. Во САД уделот на мобилните технологии во распределбата на дигиталниот рекламен колач постојано расте, до ниво од безмалку
40 отсто во 2014 година.

БАНЕРИТЕ СЕ УШТЕ ДОМИНИРААТ ВО ОБЛАСТА НА „ДИСПЛЕЈ“
РЕКЛАМИРАЊЕТО, НО ВИДЕО РЕКЛАМИТЕ СЕ ПРИБЛИЖУВААТ
НА ВТОРОТО МЕСТО, ДОДЕКА RICH MEDIA РЕКЛАМИТЕ И
СПОНЗОРСТВАТА ЗАОСТАНУВААТ. СЕ ПРИМЕНУВААТ И РАЗНИ
ФОРМИ НА NATIVE ADVERTISING, НО НЕ ВО ГОЛЕМА МЕРА.
Во Македонија, најголемиот дел од известувањето
на провладините информативни интернет страници мошне наликува на native advertising секако во
полза на владејачката партија.
Интернетот донесе и нови можности за огласувачите за следење на однесувањето и навиките на
читателите и целните групи со цел подобро да ги
насочат рекламните буџети (targetted advertising).
Тоа посебно им одговара на пребарувачите и на социјалните мрежи. Оттаму, во Велика Британија, за
2015 година, компанијата за истражувања на пазарот „Стратеџи аналитикс“ (Strategy Analytics)5 предвидува „бум“ во категоријата „платени резултати на
пребарување“.
„Гардијан“, во статијата во која известува за про5

10

Прочитај повеќе на https://www.strategyanalytics.com/

екциите за трошењето на рекламните буџети за
2015 година6, го наведува примерот на Зои Саг (Zoe
Sugg), која под прекарот „Зоела“ (Zoella)7 објавува
видео блог со совети за убавина на YouTube. Нејзиниот видео канал има преку седум милиони претплатници. Пред секое видео се емитува кратка видео реклама. Зои добива 55% од секоја реклама, а
остатокот оди кај Google, сопственикот на YouTube.
Според „Гардијан“, објавувањето на банер во видео
блогот на Зоела чини 20.000 фунти месечно, а производителите на козметички производи за пласман
на производ (product placement) во видео блогот
треба да платат околу 4000 фунти.

6

Види повеќе на http://www.theguardian.com/media/2015/feb/18/
digital-advertising-spend-set-to-outstrip-all-other-forms

7

Видео каналот на Зоела е достапен на веб-адресата
https://www.youtube.com/user/zoella280390
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директор на „Тексас трибјун“8, една од успешните
новинарски приказни на интернет, во своето интервју за интернет страната „Иднината на вестите“
(http://futureof.news)9 вели дека сите „новинарски
организации на интернет треба истовремено да
бидат и технолошки организации... или нема долго
да бидат ниту новинарски организации“. Без вистински пристап кон новите технологии, редакциите
отфрлаат нови значајни појави во новинарството,
како што се новинарството засновано на податоци
(data journalism) или можностите за визуелизација
на своите приказни или на податоците пренесени
во тие приказни.

Во „бизнисот со вести“, традиционалните медиуми
и класичните известувачки медиуми добиваат се
поголема конкуренција од играчи кои почнале во
друг сегмент, а подоцна се прошириле и на производство на новинарски содржини. Покрај примерите на големите технолошки компании, како што се
Google News или Yahoo News, значајни се и примерите на сајтови кои почнаа како блогови (Хафингтон пост, Драџ репорт) за потоа да воспостават и
класични новинарски редакции. Тука е и примерот
на сајтот за вирални видеа „Базфид“ (Buzzfeed) кој
успехот кај огласувачите го искористи за инвестиции и ширење во областа на производство на новинарски текстови, често привлекувајќи познати и
искусни новинари од традиционалните медиуми.
Од друга страна, Еван Смит (Evan Smith), извршниот

www.mdc.org.mk

Мобилните технологии и можностите што тие ги нудат, особено знаејќи го растот на употребата на мобилни уреди (паметни телефони или таблети) како
основно средство за пристап до интернет, се подеднакво значајни. Развивањето на мобилни апликации за полесен пристап до содржини, вклучително
и вестите и информациите, ќе биде се позначајна
активност која нема да може да биде игнорирана
од информативните интернет страници.
Во Македонија веќе го имаме случајот со неколку
компании кои се занимаваат со програмирање и
развој на интернет страници, а кои имаат и свои
портали и интернет сајтови со забавна или специјализирана содржина. Порталите на телекомуникациските компании главно нудат информации
од забавна природа, а вестите ги собираат преку
агрегација. Мобилните технологии главно се запоставени и како извор на содржини со сопствени критериуми и правила на нивното пласирање, и како
8

http://www.texastribune.org/

9

http://futureof.news/episodes/evan-smith/
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Еван Смит, во интервју за „Иднината на вестите“,
вели дека со појавата на интернетот, медиумите
од производители на вести и информации се претворија во производители на содржини. Разликата,
според Смит, е огромна – вестите траат најмногу
еден час по објавувањето, а содржините имаат подолг рок на траење и корисниците им пристапуваат
тогаш кога ќе посакаат, подеднакво на интернет и
преку мобилни уреди.
платформа за монетизација на содржините, со оглед на фактот дека, според проценките, само околу
3 отсто од достапните рекламни буџети, се трошат
на мобилните платформи.
Како што ќе видиме подоцна во извештајот, особен проблем е и недостигот од внатрешна техничка поддршка на квалификувани програмери или
веб-девелопери кои би можеле брзо да направат
дизајнерски интервенции во изгледот на страната
или да внесат нови функционалности.

1.3 НОВО БОГАТСТВО НА СОДРЖИНИ
Боб Гарфилд, новинар и професор на „Вортоновата програма за иднината на рекламирањето“ на
Школата за новинарство на Универзитетот на Пенсилванија, во текстот специјално напишан за белградскиот неделник „Време“10, вели дека „живееме
во златното доба на изобилство на содржини“. Во
услови кога „... секој може да биде издавач со многу
мали трошоци...“ огромната понуда на содржини ја
спушта нивната цена, а корисниците очекуваат тие
да бидат бесплатни.

Македонските онлајн медиуми, особено информативните интернет страници, функционираат првенствено за да произведуваат вести. Тоа се должи на
неколку фактори: повеќето од нив, особено критичките медиуми, се појавија по затворањето на А1 ТВ
и со неа капитално поврзаните дневни весници.
Политичката криза и владината безмалку целосна
контрола врз традиционалните медиуми ја отворија
потребата од објективно информирање на јавноста.
Таа задача познатите новинарски имиња кои одеднаш се најдоа на интернет ја прифатија во целост,
со фокус на информирањето за дневните настани,
за сметка на интересните содржини што привлекуваат читатели и корисници, а кои понатаму би можеле да им ги понудат на огласувачите. За таквите
содржини – вирално видео, вести од шоу-бизнисот,
итн. - медиумите на интернет примарно се потпи-

10 Целиот текст со наслов „Будуќност медија“ прочитајте го на
интернет-страната на „Време“, во бројот од 17 септември 2015
година, достапен на веб-адреса http://www.vreme.com/cms/view.
php?id=1328015
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сега се покажуваат како недоволни.
Во најдобар случај, неколку истражувања спроведени во западните земји,
покажуваат дека претплатата учествува до 10 отсто од приходите. НајчесБоб Гарфилд, новинар и професор на Школата за новинарство
то наведуваната причина е тоа што
на Универзитетот на Пенсилванија
публиката на интернет е навикната
на бесплатни информации. Како резултат на тоа, публиката најчесто ги
користи само оние статии кои издавачот
ги
отворил
за слободно користење односно ги
раат на странски извори. Неколку интернет стракористи
како
„мамец“
за читателите, и не се решава
ници, главно основани од новинари кои претходно работеле на телевизија, имаат и обемна видео за претплата.

ЖИВЕЕМЕ ВО ЗЛАТНОТО ДОБА НА
ИЗОБИЛСТВО НА СОДРЖИНИ

продукција на вести, интервјуа и дебатни програми,
но таквата продукција тешко се монетизира без локален видео сервис кој би ги опслужувал македонските интернет страници.
Во сегашната ситуација вестите за дневно-политичките настани привлекуваат голема публика.
Таквата публика не може да се монетизира поради влијанието кое врз пазарот и распределбата на
рекламниот колач го имаат центрите на политичка
моќ, пред сѐ Владата.
Според Боб Гарфилд, клучното прашање денес, во
услови на поплава на бесплатни содржини, е „...
како да се обезбедат содржини за кои подеднакво ќе платат сите, огласувачите, донаторите, претплатниците, даночните обврзници и комерцијалните партнери, при што сите тие бараат свој дел од
вниманието“.
Обидите да се постави некаков вид претплата заwww.mdc.org.mk

1.4 ИЗГРАДБА НА ЗАЕДНИЦА
Информативните сајтови сѐ почесто се решаваат
за користење на можностите на „краудсорсинг“ и
„краудфандинг“. Интересен е и примерот на „Де Кореспондент“11, холандска информативна страница
која не продава рекламен простор, а основачите,
Ернст-Јан Пфаут и Роб Вијнберг, велат дека не планираат да се обидат да заработат преку продажба
на рекламен простор. „Де Кореспондент“ планира
да се финансира од донации во форма на членство
(практично се работи за еден вид претплата) за читатели кои сакаат да финансираат истражувачко,
аналитичко новинарство што се занимава со теми
кои често не се интересни за медиумите од главната струја. Нивните податоци покажуваат дека од
18.000 членови кои помогнале иницијативата да
11 Веб-адресата на „De Correspondent” е https://decorrespondent.nl/en
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и какви донации добива изданието и од кои извори
доаѓаат.
Во Македонија, странските донатори имат се помалку фондови наменети за медиумите, а домашни
приватни или јавни фондови има малку и главно се
недостапни за медиумите.

собере 1.7 милиони долари за да почне со работа,
повеќе од 11.000 веќе го обновиле своето членство.
Како и во сите други случаи и во случаите на „краудфандинг“ финансирање или барање донации
од читателите, од клучно значење е создавањето
лојална публика и одржување на заедница која го
поддржува медиумот.
Програмата за техничка помош тестираше и можност за „краудфандинг“ активности. Од досегашните искуства во Македонија, „краудфандингот“ може
да успее, но пред сѐ за финансирање на набавка
на опипливи, материјални предмети. Дали ќе биде
успешно во финансирањето на производство на
содржини, останува да се види.
Неколку од најуспешните информативни сајтови,
особено оние кои се занимаваат со истражувачко новинарство, како што се „Тексас трибјун“ или
„ПроПублика“ во САД, зависат исклучиво од донации и грантови од јавни или приватни фондации,
како и од донации на граѓаните. „Тексас трибјун“ на
својата интернет страна детално информира колку
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Програмата за техничка помош тестираше можност за соработка на една локална информативна
интернет страница со локалната бизнис заедница
и со локалните невладини организации. Со бизнис
заедницата идејата беше да се тестираат можностите за native advertising продукција на содржини,
а со невладините организации се направи обид за
заеднички настап пред донаторите.

1.5 АТОМИЗАЦИЈА НА ПУБЛИКАТА
И НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СОДРЖИНИ
Интернетот и големата понуда на главно бесплатни
содржини предизвикаа атомизација на публиката.
Читателите кои имаа на располагање само ограничен број традиционални медиуми, сега се распрснати на милиони URL-ови во потрагата по содржини што им се интересни. Притоа, таквите содржини
не се секогаш вести како производ на традиционалното новинарство.
Сите говорници на работилницата за бизнис модели за медиумите во новата дигитална ера што се
одржа во рамки на одбележувањето на Светскиот
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ден на слободата на печатот 2015 година12, во Рига,
Летонија, посочија дека за да се успее, мора да се
размислува „на големо“. Посебно ги спомнаа сериозните, големи редакции, ширењето на што повеќе
платформи со објавување на што поразновидни
содржини, наменети за привлекување на публиката, а со тоа и на огласувачите, но и за известување
на јавноста за дневно-политичките и други настани
и појави од јавен интерес.
Во Македонија имаме атомизација на производството на содржини. На интернет главно се работи за мали редакции, со неколку новинари од кои
се очекува универзалност, без потесна специјализација. Таквите медиуми вообичаено немаат ниту
лице специјализирано за маркетинг и адвертајзинг,
а дополнителен проблем се и честите персонални
промени.
Во Македонија, силна позиција на пазарот имаат неколку веб-страници за агрегација на содржини, особено на вести. Агрегаторите го променија начинот
на кој читателите/корисниците ги бараат и читаат

ја прочитаат целата информација, за повторно да се
вратат на агрегаторот. Со ова се намалува времето
во кое банерите на огласувачите се видливи.
Неколку играчи на македонскиот пазар, им ја одзедоа на медиумите можноста да заработуваат од
објавување мали огласи што традиционално претставуваше значаен извор на финансии особено за
печатените медиуми. Постојат неколку специјализирани сајтови кои нудат услуги на мали огласи –
Реклама5, Пазар3 – и влезот во тој сектор е тежок.
Освен што наплаќаат за малите огласи, овие две
страни продаваат и рекламен простор, со што претставуваат дополнителна конкуренција за информативните интернет страни.
Кризата на финансирање во „бизнисот на вести“ ги
принудува информативните медиум (и печатените
и оние кои објавуваат исклучиво на интернет) на
диверзификација на нивните приходни линии и на
потрга по нови и иновативни решенија.

АГРЕГАТОРИТЕ ГО ПРОМЕНИЈА НАЧИНОТ НА КОЈ
ЧИТАТЕЛИТЕ/КОРИСНИЦИТЕ ГИ БАРААТ И ЧИТААТ ВЕСТИТЕ.
вестите. Корисниците наместо да внесат УРЛ адреса на известувачки медиум и да прегледуваат што
медиумот објавил и кои теми ги покрива, одат на агрегаторите и на вестите им пристапуваат тематски,
бирајќи на кој или кои од понудените медиуми ќе

12 Прочитајте повеќе на http://www.unesco.org/new/en/world-pressfreedom-day
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ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА
ИНФОРМАТИВНИТЕ
ПОРТАЛИ ВО
МАКЕДОНИЈА
Центарот за развој на медиуми, во рамките
на Програмата на УСАИД за зајакнување на
независните медиуми во Македонија, Проект
за одговорни медиуми и законодавни реформи
во медиумската сфера, во текот на 2014/2015
година, спроведе Програма за техничка помош за
информативните интернет-страници и портали.

Целта на програмата беше да се тестираат неколку
опции на алтернативни и нови извори на финансии
надвор од продажбата на банери. Таквата цел беше
избрана поради новите трендови во индустријата
на огласување кои ги донесе појавата на интернетот и брзиот развој на огласувањето на дигиталните
платформи во кое доминираат големите технолошки компании – пребарувачи, социјални мрежи и медиуми.
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На јавниот повик, објавен во јуни 2014 година, се
пријавија вкупно 20 интернет страници и портали. Од нив, стручното жири од петмина ескперти и
практичари во областа на огласувањето на интернет избра десет информативни портали кои известуваат за дневните политички и економски настани
и состојби во Македонија.
Иако јавниот повик посочуваше дека кандидатите
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можат да предложат своја идеја за тестирање, само
неколку од десетте кандидати се јавија со сопствен
предлог. Другите портали тестираа идеи кои беа
развиени во соработка со Центарот за развој на медиуми. Иницијално беше предвидено тестирањето
на идеите да трае меѓу четири и шест месеци, но
работата на терен покажа дека за реализација на
сите активности – едукација, планирање, имплементација, следење – се потребни приближно 12
месеци.

Табела:
Преглед на информативните портали
со алтернативните приходни линии кои ги тестираа

Tetovasot.com

Изработка на адресар на мали и средни претпријатија и обезбедувачи на
услуги на домашни поправки за регионот на Полог

Mkd.mk

Развој на мобилна апликација со фото-вести на денот и фото-галерии

Kumanovonews.com

Соработка со локалната бизнис заедница и граѓански организации на развој и
промоција на проекти

Portalb.mk

Развој на специјализирана веб-страна за поздрави и честитки со наплата

Fokus.mk

Здружена продажба со развој на тематски содржини што ќе соодветстуваат на
асортиманот на онлајн продавницата

NovaTV.mk

„Краудфундинг“ како извор за финансирање на истражувачки стории

А1on.mk

Развој на тематски содржини од областа на културата со видео продукција во
соработка со познато собиралиште на локалната културна сцена

Telegraf.mk

Развој на аудио и видео „подкасти“ како нови содржини за привлекување на
нови видови реклами и други услуги

Globus.mk

Развој на претплата за специфични содржини (длабински истражувања,
анализи) и продажба на содржини на други медиуми за натамошно објавување

Plusinfo.mk

Развој на тематски „њуслетери“ како можност за привлекување нови
огласувачи

www.mdc.org.mk
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2.1 ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД
НА ТЕСТИРАНИТЕ ИДЕИ
Tetovasot.com е информативна интернет страница
на албански јазик, издание на фирмата „Мастер
компјутерс“, со седиште во Тетово. Tetovasot.com ги
покрива градот Тетово и поширокиот регион на Полог. Во редакцијата работат три новинари.
Во рамките на програмата за техничка помош,
Tetovasot.com развиваше идеја за онлајн адресар
на мали и средни претпријатија и самостојни занаетчии и обезбедувачи на услуги за домашни поправки од Тетово и регионот на Полог. Адресарот е
достапeн на адресата http://biznes.tetovasot.com/.
Во основа на идејата беше фактот што во регионот
на Тетово и во поширокиот регион на Полог постојат
бројни производни и трговски мали и средни претпријатија, ориентирани кон локалното население,
како и понуда на услуги на домашни поправки, кои
традиционално многу малку се рекламираат во радиодифузните и во печатените медиуми.

Во второто ниво, наменето пред сѐ за малите и
средни претпријатија, презентациите на индивидуалните клиенти листани во адресарот би вклучувале и кратка видео или фото-репортажа од производните, изложбените или продажните капацитети
на малите и средни претпријатија, како и изјави на
сопствениците и менаџерите или кратки видео-интервјуа.
Преку програмата за техничка помош, беше ангажиран тим од програмери за изработка на техничката платформа (работена во Wordpress, со користење на тематско решение - Wordpress Theme)
избрано во консултации со надворешен консултант.
Резултатите во периодот на спроведување, според
претставниците на Tetovasot.com, беа незначителни. Сепак, економската криза ги прави сите освен
најосновните трошоци неприфатливи, а дополнителна пречка претставува и актуелната политичка
состојба во државата и поделеноста на општеството
по различни линии вклучително и етничката. Претставниците на Тetovasot.com сметаат дека кога состојбите на политички, а особено на економски план
ќе се подобрат, интернет страниците како нивната
biznes.tetovasot.com имат иднина и ќе привлечат
поголем број корисници и клиенти.

Концептот беше да се направи класичен „yellow
pages“ адресар, со неколку нивоа на информации
кои би им се нуделе на локалните компании и занаетчии, по пристапни цени:
Во првото ниво би биле најосновните контакт информации (Име на фирмата/занаетчијата/обезбедувачот на услуги на домашни поправки, телефонски број, адреса, електронска пошта и URL).
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ИНТЕРНЕТОТ И ГОЛЕМАТА ПОНУДА НА ГЛАВНО БЕСПЛАТНИ
СОДРЖИНИ ПРЕДИЗВИКАА АТОМИЗАЦИЈА НА ПУБЛИКАТА.
ЧИТАТЕЛИТЕ КОИ ИМАА НА РАСПОЛАГАЊЕ САМО ОГРАНИЧЕН
БРОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕДИУМИ, СЕГА СЕ РАСПРСНАТИ НА
МИЛИОНИ URL-ОВИ ВО ПОТРАГАТА ПО СОДРЖИНИ
ШТО ИМ СЕ ИНТЕРЕСНИ.
Mkd.mk е информативна интернет страница, издание на „Портал њуз“ ДОО од Скопје. Известува за
националната политичка сцена, а има и оддели за
забава и спорт. Посебен акцент става на фотографијата. Во редакцијата работат девет новинари.
Во рамките на Програмата за техничка помош беше
тестирана мобилна апликација за фото-вести и фото-галерии, како можност за привлекување огласувачи со нов простор за продажба на банери, како
и можност за партнерство или спонзорство од провајдерите на услуги на мобилна телефонија активни во Македонија.
Беше предвидено апликацијата да нуди два вида
фото-галерии: галерија со најновите дневни вести
или избор на најзначајните вести на денот претставени со илустративна фотографија и краток вовед
во легендата на фотографијата; и фото-галерии
кои за Mkd.mk ги изработува и подготвува Роберт
Атанасовски, еден од водечките фото-репортери во
Македонија.
Во рамките на програмата беа покриени трошоците
за изработка на апликацијата. Тестирањето на ноwww.mdc.org.mk

вите услуги покажа дека иако тие биле преземени
од над 600 корисници (во Андроид и ИОС верзија),
сепак не предизвикале интерес кај огласувачите.
Обидите за преговори со некој од македонските
провајдери на мобилна телефонија, исто така, не
вродија со плод.
Mkd.mk продолжи да работи на развивање на апликацијата, затоа што во меѓувреме, еден провајдер
на услуги на мобилна телефонија покажа интерес
за можен откуп или спонзорирање на апликацијата.
Kumanovonews.com е информативна интернет
стра
ница од Куманово, фокусирана претежно на
настаните во локалната средина. Во редакцијата
работат две новинарки.
Во рамките на Програмата за техничка помош,
Кumanovonews.com работеше на стратешка сора-
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ботка со локалната деловна заедница и организациите на граѓанското
општество и на развој на заеднички
проекти (финансирани на непрофитна
основа), во кои интернет страницата
би настапила како медиумски партнер во промоцијата на активностите
на партнерските организации.

ГЛОБАЛНО, ВИДЛИВ Е ТРЕНДОТ
НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА УДЕЛОТ
НА ДИГИТАЛНИТЕ И ОНЛАЈН
ПЛАТФОРМИТЕ ВО РАСПРЕДЕЛБАТА
НА РЕКЛАМНИОТ КОЛАЧ.

Програмата за техничка помош ги покри трошоците за ангажман на тим за
редизајн на интернет страницата и за
интеграција на новите содржини произведени во рамки на активностите,
а помогна и во проширувањето на содржинската
база на квалитетна продукција на видео и фотографија.

Kumanovonews.com преку Североисточниот плански регион и преку форми на „native“ адвертајзинг, оствари соработка со локалните невладини
организации, како и со локалната бизнис заедница. Во соработка со Канцеларијата на Североисточниот плански регион и Општина Дупница,
Kumanovonews.com доби средтва медиумска промоција на нивниот настан од областа на инклузивното образование во етнички мешана средина13. Беа
произведувани содржини за промоција на бизнис
секторот на локално ниво и оваа активност донесе извесни дополнителни приходи. Kumanovonews.
com работи и со локалните невладини организации
на проекти во кои интернет страницата, како медиумски партнер, се грижи за промоција на активностите и резултатите на проектите на локално ниво
13 Статијата на Kumanovonews.com можете да ја прочитате на
веб-адресата http://www.kumanovonews.com/vesti/implementiranproektot-site-deca-ucat-zaedno
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и помага во осмислувањето на промотивните материјали и активности. Дел од потенцијалните средства доделени за проектите ќе бидат наменети за
Kumanovonews.com.
Portalb.mk е непрофитна информативна интернет
страница на албански јазик. Во рамките на програмата за техничка помош, интернет страницата
развиваше онлајн сервис за честитки14. Идејата е
сервисот да функционира со наплата и на корисниците да им понуди можност да изберат пригодна
честитка или да постават кратко видео – на засебен
канал на YouTube со честитки за празници или датуми значајни во нивниот приватен живот (родендени, годишнини и др.).
Програмата за техничка помош ги покри трошоците, односно ангажираше дизајнер и веб девелопер
за изработка на дизајн и развој на веб-решение за
интернет страницата, како и на дизајнот на честитките.
14 Интернет страната е достапна на веб-адресата http://urime.mk/dev/
(развојната верзија на сајтот)

Проект за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера

Поради комплексноста на потфатот, од програмерски и развоен аспект, развојот на веб-решението
одзеде поголем дел од времето наменет за тестирање на алтернативната приходна линија.

Fokus.mk е интернет екстензија на неделниот магазин „Фокус“, известува за дневно-политичките настани. Во редакцијата на магазинот и на интернет
страницата работат десет новинари и уредници.

Portalb.mk, заедно со Фондацијата Метаморфозис, во чии рамки функционира информативната
интернет страница, продолжуваат со промоција и
поддршка на сервисот, со можност да ја прошират
понудата и на другите албански заедници во регионот, односно во Косово и во Албанија.

Во рамките на програмата за техничка помош,
Fokus.mk тестираше можност за здружена продажба (affiliate sales) во соработка со некоја од интернет страниците за директна продажба или со
други деловни субјекти при што за клиентите кои
пристапиле и купиле нешто кај продавачот, Fokus.
mk ќе добие процент од трансакцијата. Продажбата
би ја поттикнале со оригинални содржини, тематски
поврзани со производите кои ѝ се нудат од партнерската онлајн продавница или на трговското претпријатие. Таквите содржини би се користеле и за
воведување форми на native advertising содржини.

Иако овој сервисот има потенцијал, огромен ризик
за неговата одржливост претставуваат социјалните мрежи, пред сѐ Facebook, кој масовно се користи
за размена на честитки за големи празници, лични
или семејни прослави и јубилеи.

Редакцијата, во периодот на спроведување на активностите најнапред се соочи со опасност од затворање поради високиот паричен надомест кој
требаше да му го плати на Сашо Мијалков за тужбата за навреда и клевета и високите трошоци на
судската постапка кои паднаа на товар на тужените
новинари. Потоа, во редакцијата се случија неколку
персонални промени и новинарите кои требаше да
развиваат содржина тематски поврзана со активноста на здружена продажба, го напуштија Фокус.
Иницијално идејата беше да се направи посебна
рубрика посветена на домашните миленичиња и
делово да се поврзе со некоја продавница за домашни миленици Поради персоналните промени,
реализацијата на идејата се одложи, но се смени
и темата. Редакцијата реши да го искористи своето
искуство во пишување репортажи за промоција на
туризмот и сакаше да се обиде да се поврзе со некој

www.mdc.org.mk
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од македонските тур-оператори чии аранжмани би
се продавале и на интернет страницата на Фокус.
По долги преговори, Fokus.mk постигна договор со
една од водечките туристички агенции во Македонија. Деловната интернет соработката ќе започен
со промоција и продажба на новгодишните и божикните туристички аранжмани.
NovaTV.mk е информативна интернет страница со
сопствена видео-продукција, и секција за истражувачко новинарство. Во редакцијата работат осум
новинари.
Во рамки на програмата за техничка помош, НоваТВ тестираше можност за финансирање на своите истражувачки активности преку „краудфандинг“
(crowdfunding) – финансирање од повеќе мали инвеститори или донатори, преку специјализирани
интернет страници.
НоваТВ ја редизајнираше својата интернет страница и отвори неколку кориснички налози на неколку
„краудфандинг“ интернет страници.
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Во спроведувањето на активностите се соочивме
со истите предизвици, како и кај неколку други интернет портали, пред сè со големата флуктуација на
новинари кои преминуваат од една во друга редакција или прземаат други ангажмани. Во случајот на
НоваТВ, новинарката која беше задолжена за развој на нови истражувачки идеи замина на студиски
престој во странство и одлуката кој ќе ја преземе
нејзината должност одзеде дополнително време.
НоваТВ во наредниот период ќе се обиде да ја доразвие оваа идеја и да обезбеди финансирање на
своите истражувачки потфати преку „краудфандинг“.
Поради турбуленциите на медиумскиот пазар –
намалените рекламни буџети, падот на цената на
содржините, зголемената конкуренција, исчезнувањето на неколку традиционални форми на заработка за медиумите – „краудфандинг“ и другите
форми на донаторски фондови ќе претставуваат
се позначаен извор на финансирање на новинарското известување. Тоа во огромна мера ќе зависи
од способноста на информативните интернет страници да ја задржат лојална публика и да изградат
заедница која ќе ги поддржува нивните активности
од јавен интерес.

Проект за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера

„ПОДКАСТИТЕ“ И ПРОДУКЦИЈАТА НА
АУДИО МАТЕРИЈАЛИ, КАКО СОДРЖИНА
САМА ЗА СЕБЕ ИЛИ КАКО ИЛУСТРАЦИЈА
НА ИЗВЕСТУВАЧКИТЕ СТОРИИ, СЕ ЕДНА ОД
НАЈЗАПОСТАВЕНИТЕ СОДРЖИНИ
ОД СТРАНА НА МАКЕДОНСКИТЕ
ИНФОРМАТИВНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ.
А1on.mk е информативна интернет страница со
сопствена продукција на видео вести. Во редакцијата работат осум новинари, интернет уредници
и сниматели.
Во рамките на програмата овој портал тестираше
развој на нова спонзорирана содржина – тематски
видео и текстуални интервјуа од областа на културата во соработка со кафе-бар кој претставува собиралиште на културната сцена во Скопје15. Истовремено, новите содржини можат да се искористат
и за „native advertising“, но и како нова платформа
за продажба на „дисплеј“ реклами.
A1on.mk постигна договор со кафе-барот „Менада“
и досега се објавени три интервјуа. Соработката и
тестирањето на идејата продолжува.
Telegraf.mk е информативна интернет страница,
дел од регионалната мрежа на српската интернет
страница Telegraf.rs и составен дел од големиот

систем на МПМ (најголемата издавачка куќа
со три дневни весници
и повеќе неделни и периодични изданија). Во
редакцијата на Telegraf.
mk работат 10 лица –
осум новинари и уредници и двајца фоторепортери.

Во рамките на програмата, Telegraf.mk тестираше
производство на аудио подкасти со дневни вести,
изјави и друга интересна содржина, како можност
за ширење на полето на продажба на аудио реклами. На сопствено инсистирање, редакцијата на
Telegraf.mk почна и со производство на видео-материјали, главно репортажи за убавините на Македонија.
Во рамките на програмата, членовите на уредувачкиот тим на Telegraf.mk добија обука за продукција
и монтажа на аудио материјали.
„Подкастите“ и продукцијата на аудио материјали,
како содржина сама за себе или како илустрација
на известувачките стории, се една од најзапоставените содржини од страна на македонските инфор-

15 Интервјуто со Искра Гешовска е достапно на веб-адресата
http://a1on.mk/wordpress/archives/517824
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МАКЕДОНСКИТЕ ОНЛАЈН МЕДИУМИ, ОСОБЕНО
ИНФОРМАТИВНИТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ, ФУНКЦИОНИРААТ
ПРВЕНСТВЕНО ЗА ДА ПРОИЗВЕДУВААТ ВЕСТИ.

мативни интернет страници. Од друга страна, тие
поседуваат огромен потенцијал, поради неколку
причини: лесни се за адаптација за мобилни уреди и апликации и овозможуваат најлесно да се
искористат предностите и растечката популарност
на мобилните уреди како пристапна точка до интернет; можат да се искористат за многу различни
видови содржини – аудио вести, интервјуа, репортажи, водичи, аудио книги; и нема можност за блокирање на рекламите, што инаку е растечки проблем на интернет медиумите.

посебна секција посветена на аудио подкасти. Подеднакво влијание врз активностите и уредувачката политика на интернет страната има и МПМ,
косопственик на Telegraf.mk, што го успорува носењето на одлуки од страна на уредништвото.
И во Telegraf.mk се случија неколку персонални
промени, што исто така придонесе за одложување
на активностите. Промената на позицијата главен и
одговорен уредник значеше и поместување на фокусот од аудио подкастите на видео материјалите
кои, според уредништвото, имаат поголеми шанси
за успех на нашиот пазар.

Во спроведувањето на активностите се соочивме
со предизвикот на работата како дел од голем систем. Уредништвото на Telegraf.mk има многу мала
автономија во поглед во носењето одлуки. За сите
промени во дизајнот на страницата одлучуваше
централата на Telegraf.rs во Белград, поради унифицираниот изглед на сите страници во системот.
Телеграф, за време на спроведување на активностите, подготвуваше редизајн на сите свои страници во различни држави во регионот и како резултат
на тоа, Telegraf.mk не успеа во намерата да направи
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Globus.mk е интернет издание на неделниот магазин „Глобус“, фокусиран на коментари и аналитички
текстови за општествените состојби, националната
политичка и стопанска сцена.
Во рамките на програмата за техничка помош,
Globus.mk тестираше можност за поставување
претплатнички „ѕид“ до избрани аналитички текстови, пред сѐ, понуда за другите издавачи како
готова содржина за објавување, но и за корисниците кои ќе можат да пристапат до таквите содржини
преку систем за претплата.
Globus.mk доби хостинг и развој на нова платформа,
целосно нов дизајн на страната со функционалности што овозможуваат воведување систем за претплата Во реализацијата на идејата се соочивме со
низа технички проблеми односно нерешеното прашање на хостингот на интернет страницата, како и
потешкотиите околу селењето на архивата од еден
на друг хостинг сервер и префрлувањето на содржините на новиот сајт.
Навиката на читателите и корисниците, и нивното очекување содржините да бидат бесплатни, се
најголемиот ризик со кој се соочува оваа активност.
Претпоставката е дека со ова ќе можат да се занимаваат само специјализираните интернет-страници кои ќе продаваат високо-квалитетна и специјализирана содржина.

www.mdc.org.mk

Plusinfo.mk е информативнен портал кој функционира како непрофитен медиум. За потребите на
програмата за техничка помош, Plusinfo.mk тестира
развој на неделни тематски фокусирани „њуслетери“, со избор на текстови од објавите на интернет
страницата за секоја претходна недела, како можност за привлекување огласувачи и за изградба на
својата читателска публика.
Во рамките на програмата за техничка помош, на
Plusinfo.mk му беше обезбедена поддршка за интеграција на готово решение за подготовка на њуслетери.
Кај Plusinfo.mk најголем предизвик беше тоа што
интернет страницата е поставена на „кастом“ платформа која не е погодна за додавање нови функционалности. Техничките интервенции и додавањето апликација за подготвување нњуслетери одзеде
многу време, поради неможноста да се обезбеди
пристап до изворниот код на интернет страницата,
потребен да се направат дополнителните прилагодувања.
Поради тоа, Plusinfo.mk почнува со подготовка на
њуслетерите на самиот крај на периодот предвиден
за тестирање на активноста. Сепак, од редакцијата
најавија дека ќе продолжат со развивањето на тематски њуслетери и по завршувањето на програмата за техничка помош.
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ЗАКЛУЧОЦИ

Во Македонија не постои функционален медиумски пазар кој ќе ги охрабри и награди иновативните идеи. Во моментот кога се работеше на дизајнот на оваа активност, информативните медиуми на
интернет беа на почетокот на своевидниот „бум“.
Идејата дека тој сегмент од медиумскиот пазар/
сектор, затоа што беше релативно нов, може да
профункционира во согласност со законитостите
на пазарното работење, не се материјализираше.
Прво, глобалната финансиска и економска криза
се одрази негативно врз големината на рекламните
буџети на огласувачите. Второ, структурата на македонското индустриско производство во кое доминира производството на полуготови производи,
рударството и „лон“ производството, на кои не им е
потребна реклама затоа што нивните производи не
се продаваат во Македонија. Трето, огласувачите сѐ
уште одат на сигурно и главно ги насочуваат своите буџети кон телевизијата и печатот, игнорирајќи
ја се поголемата популарност и посетеност на интернет страниците. Малиот дел од своите рекламни
буџети кој го насочуваат кон интернетот повеќе го
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гледаат како „услуга“ што им ја прават на индивидуални интернет страници и портали, отколку како
потреба да стигнат до таа публика или да освојат
нови корисници или потрошувачи.
Политичките поделби и влијанието на власта/
владата на пазарот го ограничуваат пристапот до
достапните рекламни буџети на огласувачите. Во
сегашната ситуација на тотална политичка поделеност на општеството и постојат сериозни индикации дека Владата освен што е најголем огласувач
во државата, диркетно влијае и врз пласманот на
рекламните буџети на приватните компании. Власта ја користи таквата ситуација да им го ограничи
пристапот на критичките, независните и опозиционите медиуми до рекламниот колач. Во такви
услови, многу нтернет порали се на работ на својот
опстанок, а какви било алтернативни приоди кои се
фокусирани на иновативност и на нови содржини
имаат мали или речиси никакви шанси за успех.
Фокусот е на вестите, а не на содржините. Македонските информативни интернет-страници се
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ОВА Е ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНА КРИЗА
ШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ СО
ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ЗАКОНИ, ДА СЕ
ИСПРЕГОВАРА СО УРЕДНИЦИТЕ И
АВТОРИТЕ И СОДРЖИНИТЕ, НИТУ ЌЕ
СЕ РЕШИ САМА ОД СЕБЕ. СЕ НАОЃАМЕ
СРЕДЕ ТОТАЛНО ПРЕТУМБУВАЊЕ
НА МЕДИУМСКИОТ БИЗНИС.
НИШТО ОД СТАРИТЕ АНАЛОГНИ
ВРЕМИЊА ВЕЌЕ НЕ Е СВЕТО.
ОСВЕН ПАРИТЕ... И ВИСТИНАТА.
Боб Гарфилд, во текст за белградско „Време“

фокусирани примарно на известување за дневно-политичките настани и состојби, односно на
производството на вести. Од друга страна, на интернет царуваат „содржините“ што се интересни и
привлекуваат публика и посетители и можат тоа
да го прават во еден подолг период, за разлика од
вестите што траат кратко, не повеќе од еден ден.
Глобално, успешните приказни главно важат за онwww.mdc.org.mk

лајн медиуми кои или се занимаваат
со специјализирано новинарство –
најчесто истражувачко – или се интернет страници со забавни содржини кои во еден момент почувствувале
дека можат да инвестираат и во производство на вести и новинарски стории во полза на јавниот интерес.
Недоволни внатрешни капацитети. Онлајн медиумите во Македонија
главно имаат многу мали редакци, во
просек составени до пет лица. Најчесто им недостига внатрешна техничка
поддршка односно програмер/и кои
ги поседуваат потребните вештини и
знаења во областа на веб-дизајнот и
развојот на веб-страници. Исто така,
заради скудните финасиски услови
односите со огласувачите и маркетингот најчесто го работат новинари од
редакцијата кои не се специјализирани за оваа дејност. Уште еден проблем
со кој се соочивме во спроведувањето
на активностите во рамките на оваа
програма, е честата флуктуација на
новинари од еден во друг медиум.

Заради малите организациски и финансиски ресурси онлајн медиумите се многу резервирани и ретко влегуваат во поамбициозни
„бизнис“ потфати и не експериментираат со нови
содржини и активности.
Конкуренцијата од специјализирани тематски интернет страници е голема. Повеќето активности
кои беа тестирани во рамките на програмата за тех-
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ничка помош не се нови и се испробани, пред сè, во
странство, но и во Македонија. Она што претставува
тешкотија за информативните интернет страници
е што за повеќето од нив веќе постојат специјализирани интернет страници. На пример, оние што се
обидуваат со продажба на производи или ваучери
треба да се натпреваруваат со интернет-страници
како што е „Групер“; со малите огласи веќе владеат
„Реклама5“ и „Пазар3“; итн.
Социјалните мрежи и големите глобални технолошки компании веќе контролираат значаен дел од рекламниот колач и во Македонија, без можност, поради големината на популацијата, да се направат
нивни локални пандани.
Не постои локална донаторска заедница. Голем
број успешни новинарски потфати на интернет во
светот го бираат непрофитниот модел на работење
и главно се потпираат на донаторските фондови.
Кај нас постои недостиг од домашни јавни или приватни фондови кои ги помагаат непрофитните организации, вклучувајќи ги и медиумите. Странските
донаторски фондови, од друга страна, или немаат
финансиски линии наменети за медиумите, или ги
сечат финансиските линии достапни за нив. Сепак,
на глобално ниво постојат донатори што постојано
отвараат конкурси на кои можат да се пријават и
дигиталните медиуми. Еден таков конкурс, „Иницијативата за дигитални вести“ на Google, е во тек.
Слични програми има и Фондацијата „Најт“ (Knight
Foundation), а можат да се пронајдат и други слични
иницијативи.

Како што спомнавме, целиот медиумски сектор минува низ процес на промени, предизвикани од појавата на интернет, и засега никој не може да каже
каде понатаму и како ќе се развива секторот во иднина. Она што е јасно е дека потребата на јавноста
да биде информирана за дневните настани, работата на институциите на државата и власта, состојбите во националната економија, и други прашања
од јавен интерес ќе останат. Прашањето е како ќе
се финансира производството на таквите содржини, односно која комбинација на донаторски пари,
приходи од реклами, претплати, други услуги ќе се
покаже најуспешна.
Традиционалната логика вели дека сите прашања
ќе ги реши пазарот со својата „невидлива рака“.
Сепак, додека не се воспостави вистинско пазарно функционирање и во сферата на медиумите и
појава на вистински инвеститори кои ќе гледаат
економски интерес во таквата активност, не преостанува ништо друго освен да се експериментира,
да се следат добрите локални примери и практики
како и примерите и практиките од странство. Исто
така, медиумите ќе мора да посветат повеќе внимание на создавањето заедници кои ќе стојат зад нив
и ќе бидат заинтересирани за нивниот опстанок.
Затоа како за најсоодветен крај на овој извештај
се наметнува завршната изјава на Боб Гарфилд, во
неговиот текст за белградско „Време“: „Ова е егзистенцијална криза што не може да се избегне со
воведување нови закони, да се испреговара со уредниците и авторите и содржините, ниту ќе се реши
сама од себе. Се наоѓаме среде тотално претумбување на медиумскиот бизнис. Ништо од старите
аналогни времиња веќе не е свето. Освен парите...
и вистината.“
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INTRODUCTION

The emergence of the internet in the first half of the 1990s
caused tectonic shifts and turbulence in the media scene and
media market. The global web, especially in its Web 2.0 phase,
working together with the other digital platforms, destroyed
the monopoly on reporting and informing the public that
traditional media held, but also destroyed the monopoly they
had in the spending of advertising budgets and distribution of
available advertising income.

While the share of digital platforms in available advertising revenues increases all over the globe, it is
evident that web-sites that work on “hard news” journalism – understood as informing the public on matters of public interest – and their colleagues in traditional/mainstream, and especially in print media, face
increased problems with their sustainability.

www.mdc.org.mk

Due to a number of circumstances, Macedonia has
went through a “boom” in the area of online-only news
media, media that are not mere extensions of the
mainstream broadcast or print media. The online-only
news media face even greater problems of sustainability, because Macedonian market doesn’t still follow
global trends of growing shares of digital in the available advertising revenues. We shall discuss several
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other reasons that cause the inability to secure sustainability and development further in this document.
In Macedonia, the first to get online were the print
mainstream media, for which it was the natural new
space of expansion, and in doing that, they did little to
adapt or change the way they treated the topics and
the media itself. The first online-only news media and
news-sites appeared in the second half of the 2000s
(preceded by several “entertainment” sites owned by
information and telecommunications companies).
After the closing of A1 TV and related daily newspapers “Vreme”, “Špic” and “Koha e Re”, a large number
of journalists lost their jobs and they found the only
opportunity to keep working as journalists on the internet. In conditions of growing trends of authoritarian rule in Macedonia, with the negative effects on the
freedom of expression and freedom of media, and the
almost complete control that the government established over editorial policies of mainstream media, the
internet was by and large the only space that allowed
for pluralism and freedom of information.
The Media Development Centre, under the auspices of
the USAID Programme for Strengthening of Independent Media in the Republic of Macedonia and the Project for Media Legal Reform and Responsible Media, in
2014 and 2015 implemented the Technical Assistance
Programme for News Web-sites and Portals.
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The Programme aimed to test several options of alternative and new sources of financing going beyond
mere sale of banner display advertising. The Programme was motivated by the latest trends in the advertising industry, introduced by internet and the fast
development of advertising on digital platforms, dominated by big technology companies - search engines,
social networks and social media.
A total of 20 web-sites and portals applied in the public call, announced in June 2014. Of them, a jury of five
experts and practitioners in the are of internet advertising selected ten news-sites that cover the national
political scene and national economy in Macedonia.
Although the public call stipulated that applicants can
propose their own idea to be tested, just several of the
ten selected applicants did submit their own proposal
of alternative revenue stream. The other news-sites
involved in the programme tested ideas developed in
cooperation with the Media Development Centre.
This document offers an overview of the situation and
the trends in digital advertising in the world and in
Macedonia, and the results and findings of the activities implemented under the Programme.
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SITUATION AND TRENDS

1.1 JOURNALISM AND COMMERCIAL ADVERTISING

Journalism and news have always been subsidized activities1.
Of course, when se say subsidies, we don’t mean just state’s
assistance or state subsidies, but any form of assistance that
helps achieve minimal sustainability of this activity - financial
injections by the owners, donor money, other contributions,
etc. Naturally, subsidies for news of particular importance
because of the role that providing information to the public
plays in the development of democratic societies.
There are examples of owners and publishers that keep their publications and
media alive because of the social prestige and/or political influence they bring,
throughout the history of media. We have a similar situation in Macedonia, where
advertising market is very small and the majority of the media can’t survive on
their own at all.
1
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For more information on this topic, read the report „Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present”, Tow Center
for Digital Journalism, US, available at http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism-adapting-to-thepresent-2/#section-2-institutions
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Journalism and news reporting are expensive activities that are rarely attractive to advertisers on their own. Some
authors believe that the media are involved in two business activities - the
business of news and the advertising
business. The latter, the advertising, is
expected to finance the journalistic reporting.

1.2 DISTRIBUTION OF
ADVERTISING MARKET

THE ADVERTISING ON INTERNET IS
DOMINATED BY BIG TECHNOLOGY
COMPANIES - SEARCH ENGINES,
SOCIAL NETWORKS
AND SOCIAL MEDIA.

The global web, especially in its Web 2.0 phase, working together with the other digital platforms, destroyed
the monopoly on reporting and informing the public
that traditional media held, but also destroyed the monopoly they had in the spending of advertising budgets
and distribution of available advertising income.
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of TV, print, out of home, radio and cinema. According
to the Pew Research Center’s State of the News Media
report4, covering 2014, digital advertising accounted
for 28% of the total advertising market, three percent
growth over 2013.

Globally, there is a visible trend of increasing share
of digital and online platforms in the distribution of
advertising revenue. Even a superficial view of the
State of the News Media annual reports, prepared
by the Pew Research Centre2, for the past ten years,
confirms the growing interest of advertisers in digital
media platforms.

The advertising on internet is dominated by big technology companies - search engines, social networks
and social media. The State of the News Media notes
that, in 2014, five big technological companies - Facebook, Google, Twitter, AOL and Yahoo control more
than a half (51%) of the total digital advertising market. Facebook and Google participate with 24 and 14
percent of the digital advertising market, respectively.

In the UK, the national Advertising Association3 projected that, for the first time in the world, digital platforms will attract one half of the total national advertising market in 2015, equal to the combined shares

While the share of digital platforms in available advertising revenues increases all over the globe, it is
evident that web-sites that work on “hard news” journalism – understood as informing the public on mat-

2

Visit URL http://www.pewresearch.org/

4

3

Visit URL http://www.adassoc.org.uk

The report is available on URL http://www.journalism.org/2015/04/29/
state-of-the-news-media-2015/
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ters of public interest – and their colleagues in traditional/mainstream, and especially in print media, face
increased problems with their sustainability.
In Macedonia, unlike the broadcast and print media
market, nobody does systematic following and measurements of the advertising market and its distribution
among different types of media. The situation in the
digital platforms, including the internet, is not measured and, at best, one can get assessments based on
personal experiences of an individual person. According to the estimate we received from an expert practitioner in the area of advertising in Macedonia, about 3
percent of the national advertising market goes to the
digital platforms, including internet. Of that, only about
3 percent are spent on mobile telephony, and the rest
goes on the internet.

The growing trends of use of smart phones, tablets
and other mobile devices as main points of access to
internet, make it clear that mobile platforms will have
increasing influence on the future trends. In the U.S.,
the share of mobile technologies in the distribution of
digital advertising market grows constantly, to almost
40 percent in 2014.
Banners still dominate the standard display advertising, but video advertisements are closing rapidly in
second play. Rich media advertisements and sponsorships, on the other hand, lag far behind. Different
forms of native advertising are also used, but not to
a great extent. In Macedonia, the bulk of the reporting
on the pro-government news-sites certainly looks a
lot like native advertising, naturally, in favour of the
ruling party.

In Macedonia, the share of the social media such as
Facebook or Youtube in the distribution of the advertising market is not measured either. According to estimates, their share of the digital market is quite significant, at 25, maybe even 30 percent.

www.mdc.org.mk
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The internet brought about new opportunities for advertisers to follow the behaviour and habits of the audience and target groups, with the aim to better direct
their advertising budgets through forms of targeted
advertising. That situation is especially favourable for
search engines and social networks. For that reason,

BANNERS STILL DOMINATE THE STANDARD DISPLAY
ADVERTISING, BUT VIDEO ADVERTISEMENTS ARE CLOSING
RAPIDLY IN SECOND PLAY. RICH MEDIA ADVERTISEMENTS AND
SPONSORSHIPS, ON THE OTHER HAND, LAG FAR BEHIND.
the UK market research company Strategy Analytics5
projected a “boom” in the category “paid for search results” in 2015.
British newspaper The Guardian, in a report on the
projected advertising spending for 20156, lists the example of Zoe Sugg, a video blogger that publishes cosmetics and beauty advice on YouTube, under the nickname “Zoella”7. Her Youtube channel has over seven
million subscribers. Every video is preceded by a preroll video advertisement. Zoe Sugg receives 55% of
the advertising revenue, with the rest going to Google,
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5

Visit URL https://www.strategyanalytics.com/

6

Read the whole article at http://www.theguardian.com/media/2015/
feb/18/digital-advertising-spend-set-to-outstrip-all-other-forms

7

Zoella’s YouTube channel is available at https://www.youtube.com/user/
zoella280390

the owner of YouTube. According to The Guardian, to
post a banner in Zoella’s video blog costs £20,000 per
month, while makers of cosmetics pay about £4,000
for product placement.
In the business of news, mainstream media and traditional news media get growing competition from
players that started in another segment, only to move
later into production of journalistic reports. In addition
to the big technology companies, such as Google News
and Yahoo News, which rely mostly on aggregation for
their news feeds, we have the examples of web-sites
that originated as blogging sites (Huffington Post, the
Drudge Report) that then moved to establish traditional editorial offices. We also have the example of viral
video website “Buzzfeed”, which used its success with
advertisers to invest and expand into production of
Project for Responsible Media and Media Legal Reform

Mobile technologies are equally important in terms of
possibilities they offer. Development of mobile applications for easier access to contents, including news
and information, will be increasingly important activity that news-sites won’t be able to ignore.

journalism, attracting well-known experienced journalists from the mainstream media.
On the other hand, Evan Smith, CEO of Texas Tribune8,
on of the success stories of journalism on the internet, in his interview for Futureof.news9 website says
that “any media company that is not also a technology
company today is missing out and is probably not gonna be around very long”. Without a proper approach
to the new technologies, the editorial offices deny
themselves access to new important phenomena in
journalism, such as data-journalism, opportunities to
visualise their stories or the data and information that
the stories present.

8

http://www.texastribune.org/

9

http://futureof.news/episodes/evan-smith/
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In Macedonia, we already have several companies that
work on programming and development of web-sites,
who also operate their own portals and websites with
entertainment or specialized contents. The portals of
telecommunications companies mostly offer entertainment contents, and gather news through aggregation. Mobile technologies are at the very beginning
of their development, both as sources of contents with
their own criteria and rules of placement, and as a
platform for monetisation of contents, judging from
the fact that, according to assessments, only about 3
percent of the available advertising revenue goes to
the mobile platforms.
As we will see later in this report, there is the problem of lack of internal technical support by qualified
programmers and web-developers that could quickly
make designer interventions in the appearance of a
web-page of introduce new functionalities.

1.3 NEW ABUNDANCE OF CONTENTS
Bob Garfield, journalist and professor at the Wharton Future of Advertising Programme, University of
Pennsylvania, in an article written exclusively for
Belgrade-based news magazine “Vreme”10, writes
that “we live in the golden age of abundance of infor10 “Budućnost medija“, Vreme, 17 September 2015, available (in Serbian)
on URL http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1328015
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and users that they could then offer to the advertisers. For such diverse and entertaining contents – viral
video, show-business news, etc. – the online media
rely primarily on foreign sources. Several web-sites,
usually established by journalists who have previously
worked on television, produce a lot of video news, interviews and debates, but such a production is difficult
to monetize.
mation”. In a situation in which “...everyone can be a
publisher at very low cost...” the huge availability of
contents lowers the price of contents, and the users
expect them to be free of charge.
Evan Smith, in his interview for Futureof.news, says
that the emergence of internet has transformed the
media from news companies into contents companies. In his view, there is a huge difference – the news
last maybe an hour after they were published, while
contents have much longer shelf-life and users can
access them whenever they want, both online and
through mobile devices.

In the current situation, the daily political coverage attracts big audiences. Those audiences, however, can’t
be monetized because of the influence on the market
and the distribution of advertising revenue of centres
of political power, primarily the Government.
According to Bob Garfield, the key issue today, in a
situation of abundance of free contents, is “...how to
produce contents with the costs equally distributed
among advertisers, donors, subscribers, tax-payers
and commercial partner, all of whom demand their
share of attention”.

Macedonian online media, especially the news websites, function primarily to produce news. That is due
to a number of factors: Most of them, especially the
media critical of the government’s policies, appeared
after the closing of A1 and the related daily newspapers. The political crisis and government’s almost
total control over the mainstream media created
the need for objective information of the public. The
prominent and experienced journalists that suddenly
found themselves on the internet accepted that task
fully, with a focus on reporting the daily events, at the
expense of interesting contents that attract readers
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make money through sale of advertising space in the future, either. “De Correspondent” plans to finance its operation
with donations that will take the shape
of membership fee (a form of subscripBob Garfield, journalist and professor at the Wharton Future of
tion) for the readers who want to fund
Advertising Programme, University of Pennsylvania
investigative and analytical journalism
that focuses on topics that are often
neglected by the mainstream media.
Their data shows that, out of the 18,000
Past attempts to establish some form of subscription
members that helped the initiative to collect $1.7 milhave not yielded significant results. At best, several
lion to start working, more than 11,000 renewed their
surveys conducted in Western countries, indicate that
membership for the second year.
subscriptions participate with up to 10 percent of the
total revenue. The most commonly listed reason is As in all other cases of crowdfunding or seeking donathat the users on the internet are used to free infor- tions and contributions from the readers, the key is to
mation. As a result, the readers usually use only those create and build a loyal audience and community that
articles that a publisher have left open, to use them will stand behind the media outlet.

WE LIVE IN THE GOLDEN AGE OF
ABUNDANCE OF INFORMATION

as “bait” to attract readers, and few members of the
public decide to actually pay a subscription.

1.4 BUILDING COMMUNITIES
News websites increasingly move to use the possibilities offered by various crowdsourcing and crowdfunding platforms. There is the interesting example
of De Correspondent11, a Dutch news-site that doesn’t
sell advertising space, while its founders, Ernst-Jan
Pfauth and Rob Wijnberg, say that they don’t plan to

Past experiences with crowdfunding in Macedonia
show that it may work, but primarily to finance purchases of tangible, material objects. It remains to be
seen if it will prove successful as a source of funding
for production of contents.

11 https://decorrespondent.nl/en
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1.5 AUDIENCES AND CONTENT
PRODUCTION ARE ATOMIZED
Several of the most successful news-sites, especially
those that work on investigative journalism like U.S.based Texas Tribune or ProPublica, depend exclusively on donations and grants from public or private foundations, as well as contributions made by individual
citizens. Texas Tribune provides, on its website, detailed information about all donations it has received
and from which sources.
In Macedonia, the foreign donors are constantly reducing their funds available for the media, while domestic private or public funds are limited and mostly
inaccessible to the media.
The Programme for Technical Assistance tested the
possibility for cooperation of a local news-site with
the local business community and the local NGOs. The
goal was to test the possibilities for native advertising
contents with the business community, and joint approach to the donors with the NGOs.

The internet and the huge offer of mostly free contents
have contributed to the atomisation of audiences. The
readers that had access to a limited number of traditional mainstream media are now dispersed to millions of URLs, in the search for contents that interest
them. The contents, by the way, are not always news
items produced by traditional journalism.
All speakers in the workshop on business models for
media in the new digital age12, held under the auspices of the World Press Freedom Day (Riga, Latvia,
May 3-5), noted that those who want to succeed have
to think “big”. They made special mention of serious,
large editorial offices, the spreading to as many diverse contents, attractive to the audience and the advertisers, but also with the aim to inform the public
about matters of public interest, and the need to publish on as many different platforms as possible.
In Macedonia, we can also speak about atomisation
of production of contents. Online news media usually
12 Find more information about WPFD on URL http://www.unesco.org/
new/en/world-press-freedom-day
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have small editorial offices, with a handful of journalists who are expected to have an universal approach,
without any specialization. Such media usually lack a
specialist in marketing and advertising, and there is
the added problem of frequent changes of personnel.

There are several players in the Macedonian market
that have denied the news media the traditionally lucrative and important source of funding that classified
ads have been throughout the history of print media, in
particular. Specialized classified ads sites like Reklama5 or Pazar3 make the entry into that segment of
the market very difficult. In addition to charging for the
classifieds, those web-sites also sell banner space,
providing additional competition for the news sites.
The crisis of financing of the business of news has
forced the news media (both print media and online
only news sites) to diversify their revenue lines and to
seek new and innovative solutions.

THE AGGREGATORS INTRODUCED AN IMPORTANT CHANGE TO
THE MANNER IN WHICH THE USERS ACCESS AND READ NEWS.
In Macedonia, several web-sites that specialize in aggregation of contents, news in particular, have very
strong position in the market. The aggregators introduced an important change to the manner in which
the users access and read news. The users, instead
of entering the URL of a news media and browse
through it to see what was it’s coverage for the day,
go to the aggregators and approach the news by topic, choosing on which particular media they will check
the complete information, and then return to the aggregator site again. That greatly reduces the time of
exposure of banners of the advertisers posted on the
news-sites.

www.mdc.org.mk
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TECHNICAL ASSISTANCE
FOR NEWS SITES
IN MACEDONIA
The Media Development Centre, under the auspices of the
USAID Programme for Strengthening of Independent Media
in the Republic of Macedonia and the Project for Media
Legal Reform and Responsible Media, in 2014 and 2015
implemented the Technical Assistance Programme for News
Web-sites and Portals.

The Programme aimed to test several options of alternative and new sources of financing going beyond
mere sale of banner display advertising. The Programme was motivated by the latest trends in the advertising industry, introduced by internet and the fast
development of advertising on digital platforms, dominated by big technology companies - search engines,
social networks and social media.
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A total of 20 web-sites and portals applied in the public call, announced in June 2014. Of them, a jury of five
experts and practitioners in the are of internet advertising selected ten news-sites that cover the national
political scene and national economy in Macedonia.
Although the public call stipulated that applicants
can propose their own ideas to be tested, just several of the ten selected applicants did submit their own
Project for Responsible Media and Media Legal Reform

proposal of alternative revenue stream. The other
news-sites involved in the programme tested ideas
developed in cooperation with the Media Development
Centre. Initially, the plan was for the testing of individual alternative revenue streams to take between four
and six months, but actual work in the field showed
that to realize all activities - including education, planning, implementation and follow up - approximately
12 months are needed.

Table:
Overview of news-sites with
alternative revenue streams they tested

Tetovasot.com

Development of a directory of small and media enterprises and providers of home
repair services in the region of Polog

Mkd.mk

Development of mobile application with photo-news and photo-galleries

Kumanovonews.com

Cooperation of with the local business community and the local NGOs on development and promotion of projects

Portalb.mk

Development of an online greeting card and video service

Fokus.mk

Affiliate sales with development of thematic contents that correspond to the catalogue of an online store

NovaTV.mk

“Crowdfunding” as source of financing for investigative journalism stories

А1on.mk

Development of contents in the culture department with video production, in cooperation with a popular cafe that serves as gathering place for the local cultural scene

Telegraf.mk

Development of audio podcasts and video comcasts as new contents to attract new
advertisers and other services

Globus.mk

Development of subscription for specific contents (indepth research and analysis)
and sale of contents to other publishers

Plusinfo.mk

Development of thematic newsletters as possibility to attract new advertisers

www.mdc.org.mk
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2.1 DETAILED OVERVIEW OF TESTED
ALTERNATIVE REVENUE STREAMS
Tetovasot.com is a news-site that publishes in Albanian language, published by “Master Computers” company from Tetovo. Tetovasot.com covers the events
and local politics in Tetovo and the wider region of
Polog. The editorial office consists of three journalists.
Under the auspices of the Technical Assistance Programme, Tetovasot.com developed an online directory of small and media enterprises and providers
of home repair services in Tetovo and the wider region of Polog. The online directory is available at URL
http://biznes.tetovasot.com.
The idea was based on the fact that there are numerous manufacturing and trading small and medium
enterprises, that target primarily the local market, as
well as great offer of home repairs services that traditionally spend little to advertise themselves in the
broadcast or print media.

In the second level, intended primarily for SMEs, the
presentations of listed clients would include a short
video or photo story about the manufacturing, exhibition and retail facilities of the SMEs, as well as statements or short video interviews with their owners or
managers.
Through the Technical Assistance Programme, we engaged a team of programmers to work on the technical platform (developed in Wordpress, with use of
Wordpress Themes catalogue), selected in consultations with an external consultant.
According to representatives of Tetovasot.com, the
results during the testing period were insignificant.
After all, the economic crisis forces entrepreneurs to
consider all spending apart from most basic expenses
inacceptable. There is the additional obstacle presented by the current political situation in the country and
the existing divisions in Macedonian society along several lines, including ethnic divisions. Tetovasot.com
representatives believe that once the political and especially political situations improve, the websites like
biznes.tetovasot.com will have future and may attract
larger numbers of clients.

The concept included a typical yellow pages directory,
with several levels of information that would be offered to local companies and home repair services, at
affordable prices:
In the first level, the basic information would be offered (the Name of the company/home repairs provider, phone, address, e-mail and URL for those who
have websites).
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THE INTERNET AND THE HUGE OFFER OF MOSTLY |FREE
CONTENTS HAVE CONTRIBUTED TO THE ATOMISATION OF
AUDIENCES. THE READERS THAT HAD ACCESS TO A LIMITED
NUMBER OF TRADITIONAL MAINSTREAM MEDIA ARE NOW
DISPERSED TO MILLIONS OF URLS, IN THE SEARCH FOR
CONTENTS THAT INTEREST THEM.
MKD.mk is a news-sited published by “Portal News”
DOO company from Skopje. It covers national politics,
with strong sports and entertainment coverage. It
places special emphasis on photography and produces many galleries. The editorial office consists of nine
journalists.
It tested a mobile application for photo-news and photo-galleries as instrument to attract advertisers with
new banner space, as well as possibility for partnership or sponsorship agreements with the providers of
mobile telephony that work in Macedonia.
The plan was for the application to offer two types of
photo-galleries: A gallery with the latest daily news or
a selection of the leading news of the day presented
with a illustrative photograph and short caption; and
photo-galleries that are prepared for MKD.mk by Robert Atanasovski, one of the leading photo-journalists
in Macedonia.
The Programme covered the costs of development of
the application. The testing showed that the new serwww.mdc.org.mk

vices and the application, while downloaded by more
than 600 users (in Android and IOS version), failed to
attract the interest of the advertisers. The attempts to
negotiate with one of the local providers of mobile telephony services also failed to produce a result.
MKD.mk continued to work on the development of the
application because, in the meantime, one provider of
mobile telephony services showed interest to buy out
or sponsor the application.
Kumanovonews.com is a news-site from Kumanovo,
focused predominantly on the local news and events.
The editorial office consists of two journalists.
Kumanovonews.com worked to establish strategic cooperation with the local business community and civil
society organisations on development of joint projects
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(on non-profit basis), in which the newssite would appear as media partner in
the promotion of activities of the partner organisations.
The Programme covered the costs of
engagement of a team for redesign of
the website to integrate the new contents, and also assisted the expansion
of contents base with quality video and
photography.

GLOBALLY, THERE IS A
VISIBLE TREND OF INCREASING SHARE
OF DIGITAL AND ONLINE PLATFORMS
IN THE DISTRIBUTION OF
ADVERTISING REVENUE.

Through the Office of the Northeast
Planning Region and forms of “native”
advertising, Kumanovonews.com established fine cooperation with the local NGOs and the local business
community. It produced, in cooperation with the Northeast Planning Regioin and Municipality of Dupnica, a
media report13, including video footage, on the local
inclusive schools project, as a paid service. Kumanovonews.com works with the local NGOs to develop
projects in which the news-site will serve as a media
partner that will take care of the promotion of activities and results of local projects and will help with the
design of promotional materials and activities. A share
of the potential grants will go to Kumanovonews.com.
Portalb.mk is a non-profit news-site in Albanian language. The editorial office consists of ten journalists.
The news-sited developed an online greeting cards
service. The idea is for the service to function with subscription and to offer the users a selection of greeting
13 Kumanovonews.com’s story is available at the URL http://www.
kumanovonews.com/vesti/implementiran-proektot-site-deca-ucatzaedno
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cards for different occasions or to post a short video - on a special YouTube channel, with greetings for
holidays or other dates of significance for their users
private lives (birthdays, anniversaries, etc.)14.
The Programme covered the costs of engagement of
a web-designer and web-developer for the web-solution and the design of the greeting cards.
Due to the complex nature of the venture, from both
programming and development point of view, the development of the web-solution eat up most of the time
dedicated to test the revenue stream.
Portalb.mk, together with the Metamorphosis Foundation, the publisher of the news-site, will continue to
promote and support the service, with possibility to
expand to the other Albanian communities in the region, that is, in Kosovo and Albania.

14 The website is available at URL http://urime.mk/dev/ (the development
version of the website)
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Although the service has potential, its sustainability
faces a huge risk in the shape of the competition of the
social networks, Facebook above all, which are used
massively to exchange greetings and congratulatory
remarks for all major holidays, personal or family celebrations and jubilees.
Fokus.mk is an online extension of the weekly magazine ”Fokus” and it focuses on coverage of daily political events and developments. The editorial office of
the web-site, which it shares with the weekly, employs
ten journalists and editors.
Fokus.mk tested the possibility for affiliate sales in
cooperation with an online store or other business
entities. Fokus.mk will be entitled to a percentage of

the transaction for every product or service bought for
which the buyer accessed the seller’s website through
Fokus.mk. The sales would be promoted with original
contents, thematically related to the products or services offered by the partner online store or retail company. The new contents would be used to introduce
forms of native advertising on the web-site.
During the period of testing, the editorial office faced
the threat of being shut down after the court ordered it
to pay huge damages to Sašo Mijalkov after the media
lost a defamation lawsuit and also had to cover the
costs of the litigation. Several personnel changes took
place, including the journalists who were to develop
the new contents related to the affiliate sales activities
leaving the editorial office.
Initially, the news-site was to open a department dedicated to pets and to affiliate itself with a pet-store. The
noted personnel changes led to the delays in the realisation and the change of the theme to be covered. The
editorial office decided to use its experience in writing
tourism promotion reports and attempted to enter an
affiliate relationship with a tour-operator that would
sell its travel arrangements on Fokus.mk’s website.
After prolonged negotiations, Fokus.mk reached an
agreement with one of the leading tourist agencies
in Macedonia. The actual cooperation will start with
promotion and sales of its New Year’s and Christmas
programme.

www.mdc.org.mk
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NovaTV.mk is a news site with its own video production and investigative journalism section. The editorial
office consists of eight journalists.
NovaTV.mk tested the opportunities to finance its investigative journalism activities through crowdfunding contributions from many small investors, using
specialized crowdfunding sites.
NovaTV.mk redisigned its website and opened user accounts on several crowdfunding websites.
In the implementation of the activities, we faced the
same challenges as with several other news sites,
primarily the large turnover of journalists that frequently move from one media to another or take other
engagements. In the case of NovaTV.mk, the reporter
charged with the development of new investigative
ideas left for study trip abroad and the decision who
will take over the task took some valuable time.
Over the coming period, NovaTV.mk will make an effort to further develop the idea and to secure funding
for its investigations through crowdfunding.

Due to the turbulences in the media market - shrinking
advertising budgets, the dropping prices of contents,
increased competition and disappearance of several
traditional revenue sources for the media – the crowdfunding and other forms of donor funds will represent
an increasingly important source of financing of journalism. That will largely depend on the ability of news
sites to build a loyal following and audience and build
and maintain a community that will back and support
their public interest activities.
A1on.mk is a news-site with in-house production of
video news reports. The editorial office employs eight
journalists, web-editors and cameramen.
The news-site tested the development of new sponsored contents - thematic video and textual interviews
on cultural issues in cooperation with a cafe that
serves as gathering place for Skopje’s cultural scene.
The new contents can be used both for native advertising and as a new platform for display advertisements.
A1on.mk reached an agreement with “Menada” cafe
and has published three interviews so far, with cultural activists15 and foreign writers. The cooperation and
the testing of the revenue stream will continue after
the conclusion of the programme.

15 The interview with cultural activist Iskra Gešovska is available at URL
http://a1on.mk/wordpress/archives/517824
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AUDIO PODCASTS, AS SELF-STANDING
CONTENTS OR AS ILLUSTRATION OF REPORTS,
ARE PROBABLY THE MOST NEGLECTED
CONTENTS BY MACEDONIAN NEWS-SITES.
Telegraf.mk is a news-site that is part of the regional
network of Serbian-based Telegraf.rs news site and is
part of the big system of MPM, the biggest publishing company in Macedonia (three dailies and several weekly and periodical publications). The editorial
office employs 10 persons: eight journalists and two
photographers.
Telegraf.mk tested the production of audio podcasts
with daily news, statements and other contents, as
opportunity to enter the field of audio advertising. It
its own insistence, Telegraf.mk started the production
of video-reports, mostly on the natural beauty of Macedonia.
Under the programme, the members of its editorial
office received training in production and editing of
audio.

hand, they offer a huge
potential, for several reasons: They are easy to
adapt for mobile devices
and applications and allow for easy use of advantages and the growing
popularity of mobile devices as internet access
points; they can be used for a variety of contents - audio news, interviews, reports, guides, audio books; and
there is no ad blocking for podcasts, currently one of
the major problems faced by online media.
In the implementation of the activities, we faced the
challenge of working as a part of a bigger system. Telgraf.mk’s editorial office has very little decision-making autonomy. All decisions on changes in the design
of the website are made in the central office of Telegraf.rs in Belgrade, because of the unified look of all
sites in the system. Telegraf.rs was working on a redesign of all of its websites in the region and, as a result,
Telegraf.mk failed in the attempt to create a separate
section for the audio podcasts. Similar huge influence
on the activities and the editorial policies of the web-

Audio podcasts, as self-standing contents or as illustration of reports, are probably the most neglected contents by Macedonian news-sites. On the other
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MACEDONIAN ONLINE MEDIA,
ESPECIALLY THE NEWS WEB-SITES,
FUNCTION PRIMARILY TO PRODUCE NEWS.
of offer of complete ready for publication materials to
other publishers, but also a subscription wall for the
users who want to access such contents.
site is exercised by MPM, the co-owner of Telegraf.mk,
which slows down the decision-making processes.
Several personnel changes transpired in Telegraf.mk,
too, contributing to another delay of the planned activities. The change in the position of editor-in-chief
meant a shift of focus from audio podcasts to video
materials which, according to editorial office, would
have greater chance of success in the Macedonian
market.

Globus.mk received support for the hosting of its website and development of a new platform, complete with
a new look and functionalities that allow introduction
of a pay-wall. The implementation faced several technical problems - the unresolved issue of the hosting of
the web-site, difficulties in the transfer of the archives
from one hosting server to a new one complete with
the problems of the move of past contents to the new
site.

Globus.mk is the website of the former print news
magazine “Globus” and it focuses on commentaries and analytical articles on the developments and
events in national political and economic scene. Globus.mk is a non-profit media published by the Association for New Policies and Media Freedom “Javnost”.
A single person coordinates the activities of a number
of external collaborators.
Globus.mk tested the functioning of a pay-wall to a
selection of analytical articles, primarily in the form
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The greatest risk for this activity is the habit and the
expectations of readers and users that contents on the
internet should be free of charge. The assumption is
that pay-walls will function for specialized web-sites
that will choose to produce and sell high quality specialized contents.
Plusinfo.mk is a news-site that functions as a
non-profit media. It worked to develop weekly, thematic newsletters, with selection of important articles
published in the previous week, as an opportunity to
attract advertisers and build a loyal audience.
Plusinfo.mk received assistance in the integration of
ready-made newsletter solution.
With Plusinfo.mk, the biggest challenge was the fact
that the website uses a custom-made platform that
is not adapted for addition of new functionalities. The
technical interventions necessary to integrate a newsletter application took a lot of time, because of unavailability of access to the source code of the website,
necessary to programme the additional adaptations.
Therefore, Plusinfo.mk starts working on the newsletters at the very end of the period provided for testing.
Nevertheless, the editorial office announced that it will
continue to work on the thematic newsletters after the
conclusion of the Technical Assistance Programme.

www.mdc.org.mk
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CONCLUSIONS

There is no functional media market in Macedonia to
encourage and reward innovation. At the time when
the design of this activity was prepared, the news media on the internet were at the very start of a “boom” of
emergence of new operations. The idea that this segment of the media market, being relatively new, will
be able to function in accordance with market principles, didn’t materialise. First, the global financial and
economic crisis had negative effects on the sizes of
advertising budgets. Second, the structure of Macedonian industrial output, dominated by production of
semi-fabricates, mining and “loan” manufacturing,
means that there is little local advertising because
the products of Macedonian industry are not sold in
Macedonia or don’t need advertising at all. Third, advertisers still choose the sure thing and mostly direct
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their budgets to television and print media, largely ignoring the growing popularity of web-sites. The small
portions of their advertising budgets spent online is
see more as a “favour” that they do to individual websites than a need to reach that audience or find new
consumers.
Political divisions and influence of the Government
limit the access to available advertising budgets. In
the current situation of almost total division of our society along political lines, there are serious indications
that the Government, in addition to being the biggest
advertisers in the market, has direct influence on the
spending of advertising budgets of private companies. The Government uses that situation to restrict
the access to the advertising revenue to critical, independent and opposition media. In such conditions,
many internet sites and portals are constantly on the
brink of failure, while any sort of alternative approaches focused on innovation and new contents have little
chance of success.
Project for Responsible Media and Media Legal Reform

THIS IS AN EXISTENTIAL CRISIS
AND IT WON’T BE RESOLVED BY
INTRODUCTION OF NEW LEGISLATION,
IT WON'T BE NEGOTIATED WITH
THE EDITORS AND AUTHORS
OF THE CONTENT, NOR WILL IT
RESOLVE ITSELF ON ITS OWN. WE
FIND OURSELVES AMIDST A TOTAL
RESHUFFLE OF THE MEDIA BUSINESS.
NOTHING IN THE GOOD OLD ANALOGUE
TIMES IS SACRED.
EXCEPT, OF COURSE,
THE MONEY... AND THE TRUTH
Bob Garfield, for Belgrade-based news magazine “Vreme”

The Focus is on the news, not on contents. Macedonian news-sites are focused primarily on coverage of
daily political events and developments, i.e. production of news. On the other hand, internet is ruled by
contents that are interesting and attract audiences
and can do that over a longer period of time, unlike
the news that have short lifespan, not longer than a
day. Globally, the success stories involve mostly onwww.mdc.org.mk

line media that work in specialized journalism – usually investigative journalist
– or are websites with entertainment
contents that at one point felt that they
can invest in production of hard-news
and public interest stories.
Lack of internal capacity. Online news
media in Macedonia, in general, work
with small editorial offices, usually between five and ten persons being involve in production of contents. They
commonly lack internal tech support by
qualified programmers that posses the
necessary skills in the areas of web-design and web-development. Also, the
scarce finances result in a situation
where advertising and marketing activities are conducted by journalists from
the editorial office who are not specialized in those areas. Another problem
we faced in the implementation of activities under the Programme were the
frequent transfers of journalists from
one media to another.

Finally, the limited organisation and financial resources mean that the online news media
are reserved and rarely enter into ambitious “business” ventures, and also refrain from experimenting
with new contents and activities.
There is strong competition from specialized thematic web-sites. Most activities tested under the auspices of the Technical Assistance Programme are not
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new and were tried, both abroad and in Macedonia.
One difficulty faced by the news-sites is that most of
those activities are already covered by specialized
web-sites. For example, those that choose to test affiliate or direct sales of products or retail vouchers have
to compete with established websites like Grouper.
mk; in the area of classified ads, Reklama5 and Pazar3
have already established their dominance; etc.
Also, the social networks and big global technological companies already control a significant segment
of the advertising market in Macedonia, without a
possibility, due to the small population, to create local counterparts of the kind already existing in China,
India, Russia or Brazil.
There are no local donors. A number of successful journalistic ventures on internet have chosen the
non-profit model of operation and rely primarily on
donor funds. In Macedonia, there is a general lack of
public or private funds that assist non-profit organisations, including the non-profit media. Foreign donor
funds, on the other hand, either lack facilities intended
for the media, or cut down those facilities accessible to
the media. There are, however, donors on global level
that constantly open calls to which digital media may
apply. One such competition, Google’s Digital News Initiative is currently under way. The U.S. based Knight
Foundation runs similar programmes, and there are
other such initiatives.
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As noted above, the whole media goes through a chaotic process of changes caused by the emergence of
the Internet, and for the time being, nobody can say
how the sector will develop in the future and what direction it may take. It is clear, however, that the need
of the public to be informed about daily political events
and developments, the work of state and government
institutions, the situation in the national economy, and
other issues of public interest, will not disappear. The
only question is, how to finance the production of such
contents, i.e., what combination of donor funds, advertising revenue, subscription, sale of other services,
will prove most successful.
The traditional logic teaches us that all those issues
will be resolved by the market and its “invisible hand”.
Nonetheless, until we see a true market established
and functioning in the media sphere, until proper investors emerge that would find their economic interest in that activity, the best thing to do is to experiment,
follow the good local and global practices and success
stories. The media will also have to pay greater attention to the process of building communities that will
stand behind them and will have real interest to see
those media survive and flourish.
We find the following quote by Bob Garfield possibly
the best conclusion of this report: “This is an existential crisis and it won’t be resolved by introduction of new
legislation, it won't be negotiated with the editors and authors of the content, nor will it resolve itself on its own.
We find ourselves amidst a total reshuffle of the media
business. Nothing in the good old analogue times is sacred. Except, of course, the money... and the truth”.
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