
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

Приватното училиште за дигитални науки и технологии, Дигитал Скул (Digital School) 
https://digitalschool.com.mk/ 

1 Назив на Обуката 
 
 

Дигитален маркетинг 

2 Тип на дигитална вештина  Поврзани вештини преку кои се овозможува употреба на 
информациско комуникациски технологии  

3 Ниво   Почетно ниво 

4 За кого е наменет курсот Сопственици на мали бизниси,  ентузијасти за 
дигитален маркетинг, претприемачи, ИТ менаџери, 
маркетинг директори кои развиваат или 
имплементираат стратегија за дигитален маркетинг 
преку интернет алатки.  

5 Цена на Курсот 9 000  денари 

6 Времетраење  на обуката/ недели  4 недели 
 

7.  Времетраење  на обуката/ 
денови 

8 
дена 

8 Динамика на курсот 2 пати 
неделно по 2 
часа и 30 
минути  

9.  Број на часови 20 
часа 

10 Технологија PPC, социјални медиуми 

11 Потребни предзнаења за  запишување 
на курсот 
 

Слушателите на овој курс  не е потребно да имаат 
предзнаења за дигитален маркетинг 

12 Преглед и цели на курсот:  
 
 
Овој курс е дизајниран за сите профили кои се занимаваат или сакат да се занимаваат со дигитален 
маркетинг. Преку овој курс ќе се запознаете со клучните дигитални маркетинг специјализации, од  
мобилни и социјални медиуми до е-пошта,  Paid per Click (PPC) маркетинг и Search Engine Optimisation 
(SEO).  Програмата е развиена за во склад со стандардите кои се дефинирани  од страна на Global 
Industry Advisory Council, кои прецизно ги дефинираат потребните дигитални вештини и способности 
потребни за  професијата  Дигитален маркетинг експерти.  Курсот е поделен на теоретски и применети 
вештини за дигиталниот маркетинг кои се препознаваат и почитуваат во сите сектори во индустријата.  
Курсот обезбедува секој слушател да се стекне со основните вештини и знаења потребни за работа со 
дигитален маркетинг. Понатаму курсот преку серија на сеопфатни, структурирани модули обезбедува 
потребни знаења за интегрирање на клучни дигитални тактики и практики со цел успешно креирање 
или имплементирање на стратегија за дигитален маркетинг.  Исто така курсот обезбедува основни 
знаења за анализа и мерење на успехот и резултатите од стратегијата. 
 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Оптимизирање  и зголемување на видливоста на веб страна преку имплементирање на   SEO 
техниките 

2. Следење и пренасочување на корисниците на одредена веб страна преку PPC рекламирање 
3. Управување и менаџирање со претплатниците за планирање и успешно извршување на 

посакуваните процеси  
4. Е-маил маркетинг кампања 

https://digitalschool.com.mk/


 

  

5. Користење на соодветни социјални медиуми со цел зголемување на посетеноста на одредена 
содржина или веб страна 

6. Следење, мерење и оптимизирање на кампањите во различни социјални медиуми 
7. Мобилниот маркетинг како предност за микро таргетирање 
8. Анализа и оптимизација на целокупните активности на дигиталниот маркетинг  
9. Креирање на план за дигитален маркетинг  

13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 

1. Introduction to Digital Marketing 
2. Content Marketing 
3. Social Media Marketing 
4. Search Engine Optimization (SEO) 
5. Paid Search (PPC) Using Google Ads 
6. Display and Video Advertising 
7. Email Marketing 
8. Website Optimization 
9. Analytics Using Google Analytics 
10. Digital Marketing Strategy 

 
 

14 Методи на учење: предавања и лабораториски вежби:  
На самиот почеток на курсот слушателите се информираат за целиот екосистем  и модерни техники кои 
се користат за дигитален маркетинг. Понатаму се креираат виртуелни компании кои што треба да се 
анализираат и врз основа на нивната структура и природа на услугите и проиводите треба да се направи 
стратегија за дигитален маркетинг.   За таа намена ќе се креираат тимови за креирање на страегија за 
одреден проблем при  одредена компанија при што и самиот избор на активности ќе овозможи 
меѓусебна комуникација, соработка, заедничко истражување, решавање на зададени проблеми и 
дополнување итн., што создава услови за рамноправност во учеството и во одлучувањето. 
 
 

15 Форми на наставните 
aктивности 
 
 

15.1 
 

Предавање-теоретска настава 
 

 8 часа 
 

15.2 
 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 
 

8 часа 
 

16 Други форми на активности 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

2 часа 
 

16.2 
 

Самостојни задачи 
 

2 часа 
 

17 Начин на оценување 
 

 

17.1 Тестови 
 

  30 бода 
 

17.2 
 

Практични задачи 
 

 70 бода 
 

18 Услов за добивање на диплома 
за успешно завршен курс  
 
 

 Задолжително присуство на наставата од минимум 70 %. 
Минимум добиени 65 поени од Тестови и практични задачи 
 
 

19 Јазик на кој се изведува 
наставата 

Албански/Македонски/Англиски  
 



 

  

  

20 Метод на следење на квалитетот 
на наставата 
 
 

Преку инструментите:  
1) Евалуација од курсистите  
2) Опсервација на наставниот процес 
 
 

 


