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Извештај за маркетинг индустријата:

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ

ПРАШАЊА ЗА КАРИЕРА ВО 
DIGITAL MARKETING
+одговори



По повод 5 години од постоењето на Creative Hub, 

односно од почетокот на првата група на Академијата за 
дигитален маркетинг, одлучивме да направиме анализа која 
се надеваме дека ќе Ви помогне на сите Вас кои 

размислувате дали оваа професија е Вашиот иден избор.

Повеќе информации за Академија за дигитален маркетинг на https://creativehub.mk/digital-marketing/
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Во ова истражување направивме скрининг на 300 поранешни студенти на 
Академијата за дигитален маркетинг, и ги анализиравме следните сегменти:

 Образование

 Работно искуство пред да се запишат на Академијата



 Колку од нив се вработени или невработени

 Која им била мотивацијата за да запишат Академијата за дигитален 
маркетинг?

 Зошто го избрале Creative Hub? 

 Колку од нив се вработиле по завршувањето на Академијата и на кои 
работни позиции?

 Колку од нив не ја промениле кариерата?

 Колку од нив започнале како практиканти? Во кои компании

 На која позиција се денес во кариерата?Колку време им било потребно за 
промоција

 Како Академијата им помогнала да направат транзиција во кариерата?

 Во кои компании работат денес нашите поранешни студенти? 

 Колку од студентите се вработиле во топ 5 маркетинг агенции?  

 Колку од студентите работат во странски компании?

Резултатите од скринингот Ви ги презентираме во прилог.

Овој документ е авторско право на Креативе Хуб ДООЕЛ и не е дозволено умножување или користење на податоците без 
согласност од Креативе Хуб ДООЕЛ.
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Првото прашање на кое сакавме да дадеме одговор е:

Kаков е соодносот на мажи и жени кои избрале да бидат дел од Академијата за 
графички дизајн.

Извор: Датабаза на Creative Hub

Бидејќи најчесто добиваме прашања дали можам да научам дигитален маркетинг ако немам 
никакви предзнаења, направивме истражување колку од студенитите имале основни предзнаења, 
а колку се запишале без предзнаења.



Од она што го утврдивме само 8% од студентите имале претходни основни познавања во 
продажба (најчесто како осигурителни агенти), имале познавања од работа на социјални медиуми, 
а дел и во B2B Lead Generation.



Извор: Датабаза на Creative Hub

https://creativehub.mk/digital-marketing/


Повеќе информации за Академија за дигитален маркетинг на https://creativehub.mk/digital-marketing/

Овој документ е авторско право на Креативе Хуб ДООЕЛ и не е дозволено умножување или користење на податоците без 
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На Академијата за дигитален маркетинг најчесто преовладуваат студенти кои се веќе во 
работен однос и сакаат да променат кариера или студенти кои се невработени и сакаат да стекнат 
вештини и да се вработат.


Извор: Датабаза на Creative Hub

Која била причината за да изберат Академија, е следното прашање на кое се обидовме да дадеме 
одговор. 



Најголемиот број одговориле дека сакаат да сменат професија и да најдат нова работа, бидејќи не 
се пронашле во професијата за која завршиле Факултет, додека дел одговориле дека голем број 
странски компании во земјата бараат дигитални маркетери и се добро платени. 

Помал дел сметаат дека не се стекнале со практични вештини на Факултет и не се чуствуваат 
сигурни да аплицираат за работа и затоа сакаат да ги надоградат вештините.
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На Академијата за дигитален маркетинг студентите можат да се стекнат со Европски признаена 
диплома или со CPD сертификат.



CPD е акредитационо тело од Велика Британија кое ја акредитираше Академијата за дигитален 
маркетинг и дава дополнителна диплома со која студентите можат да аплицираат за работа во 
странски компании. 



CPD сертификатот се издава на студентите кои завршиле на Забрзаната програма на Академијата 
за дигитален маркетинг.

Забрзаната програма е своевиден level up на вештините, и е идеален избор за студенти 
кои сакаат по завршувањето на Академијата да бидат на Upper Intermediate ниво. 



На Забрзаната програма се работи со ментор, 1 на 1 сесии, паралелно со Академијата за 
дигитален маркетинг. 



Дополнително на студентите им е овозможен пристап до сите софтвери и работат дирекно 
самите на реални проекти во текот на сите менторски сесии. 
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Искуството на студентите кои ја слушале забрзаната програма: 

Олга Николовска

Студент на Fast-track Академијата за Дигитален 
Маркетинг, група Fast-Track 2022 „FAST-TRACK АКАДЕМИЈАТА ми даде фантастична основа во 

дигиталниот маркетинг.



Зад секој успешен студент исто така стои брилијантен 
ментор кои го тренира.Целосниот практичен пристап со 
мојот ментор Аријана работејќи еден на еден ми

овозможи да се забрза процесот на стекнување на вештини 
- Digital – Skills.



Академијата исто така е во тек и со најновите случувања во 
индустријата. Имавпристап на американска програма со 
визитинг предавачи од каде добивав реалноискуство од 
експерти.



Fast track академијата за дигитален маркетинг е правиот 
избор што можете да гонаправите доколку имате соништа и 
саката да ги исполните .“

Ана Неданоска

Студент на Fast-track Академијата за Дигитален 
Маркетинг,  група Fast-Track 2021/22 

„Студирам маркетинг во Словенија, но најмногу научив на 
практичната програма.



Аријана е одличен ментор, ни даде пристап на американска 
програма, сѐ што работевме беше практично, нѐ 
корегираше и ни даваше фидбек каде да се подобриме. 



Нѐ вклучи на дополнителни предавања со визитинг 
предавачи, нѐ вклучи во градење на маркетинг агенција, нѐ 
вклучи во работа со нејзиниот тим. 



Не се споредува ниту едно мое претходно искуство со ова на 
Забрзаната Академија. “

Иван Трајковски

Студент на Fast-track Академијата за Дигитален 
Маркетинг, група Fast-Track 2021/22

„Fast-track академијата би ја препорачал на секој што бара 
висококвалитетна, информативна и што е најважно, корисна 
и практична програма за дигитален маркетинг. 



Целосниот практичен пристап кон академијата е она што ја 
прави да се издвојува од другите институти за дигитален 
маркетинг на пазарот. “

Овој документ е авторско право на Креативе Хуб ДООЕЛ и не е дозволено умножување или користење на податоците без 
согласност од Креативе Хуб ДООЕЛ.
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Најголем број од студентите кои се запишале на Академијата биле дипломирани економисти или 
пријавиле образование на Економски Факултет.  Веднаш зад нив се студенти на е-бизнис, 
дипломирани туризмолози, продажни агенти, преведувачи и професори по странски јазик.


Каква образовна позадина имале студентите кои се запишале на Академијата? 

Извор: Датабаза на Creative Hub

Какво работно искуство имале студентите кои веќе биле во работен однос пред 
да се запишат на Академијата?

Интересен е фактот дека на Академијата има најразличен профил на студенти: од тренер по 
кошарка, до адвокат, HR specialist, актер, музичар и други.



Најчесто Академија за дигитален маркетинг избираат лица кои работат како продажни агенти или 
осигурителни агенти, а висок е бројот и на лица кои се вработени во банка или пак друга 
финансиска институција. 



Од анализата можеме да забележиме дека и лица кои работат на маркетинг позиции како 
маркетинг асистент, ПР менаџер и B2B Lead Gen практикант ја слушале Академијата за да ги 
надоградат вештините и да растат во кариерата. 


https://creativehub.mk/digital-marketing/
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Што по завршувањето на Академијата за дигитален маркетинг? 

Особено сме горди на фактот дека дури 12% од студентите веднаш по завршувањето на 
Академијата започнале со пракса или се вработиле во Creative Hub. 



Денес, во Creative Hub работат двајца поранешни студенти на Академијата за дигитален 
маркетинг Стојанчо Новаковски, менаџер за продажба и Ангела Павловска, дигитален маркетер и 
асистент на Академијата за дигитален маркетинг. 


Слика: Стојачно Новакоски

по 3 месеци добил промоција како менаџер за 
продажба во Creative Hub.


Дипломирал Филолошки Факултет

Работел како B2B Lead Gen пред почетокот

на Академијата

се вработил како агент за продажба во 
Creative Hub

Слика: Ангела Павловска

по 3 месеци се вработила како дигитален маркетер и 
асистент на Академијата за дигитален маркетинг.



Дипломирала социјални студии

Работела како социјален работник пред да се запише

на Акадмијата

по завршувањето веднаш започнала со три 
месеци пракса во Creative Hub

https://creativehub.mk/digital-marketing/
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Најголемиот број од студентите на кои им била потребна пракса по завршувањето на Академијата, 
се изјасниле дека започнале во Creative Hub и во International Marketing Agency. 



Само 5% од студентите не ја промениле кариерата, но се изјасниле дека Академијата за 
дигитален маркетинг им била одлично искуство. 



На позициите Marketing Specialist / Digital Marketing Associate / Social Media Marketing студентите 
се вработиле во: Piksel LTD, FlexCredit, Singular, Progressiva PR & Media, Mk Mage, Doubletree by 
Hilton, Publicis Groupe, McCann Skopje. 



На позиција на B2B Demand Generation Specialist / Sales Executive студентите се вработиле во: 
International Marketing Agency, BizzBee Solutions, Hyperight AB, Elevate Global DOO, Cognism, 
Netcetera, Strategy Insights, TBM Solutions. 



На позиција на Media Buying / Digital Media Planner студентите се вработиле во DEPT,  UM Skopje. 

Извор: Датабаза на Creative Hub
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Знаевте ли дека?

Академијата за Дигитален Маркетинг на Creative Hub е единствената академија која го има 
предметот Account Management во програмата.   

Овој предмет им дава на студентите да стекнат вештини и да аплицираат за позиции на 
акаунт менаџери по завршувањето на Академијата.

Токму на позицијата Creative Assistant / Акаунт менаџер / Junior Account Manager студентите се 
вработиле во Idea Lab, Devolli Corporation, Saatchi & Saatchi и Why Not Communications. 

 

10 студенти отвориле своја маркетинг агенција или станале партнер 
во маркетинг агенција по завршувањето на Академијата. 


Дополнително, на следната страница, можете да го погледнете најчестиот кариерен пат кој го 
имале студентите по завршувањето на Академијата за дигитален маркетинг. 



Во анализата е земен предвид и периодот од една работна позиција до друга друга како и 
образовнa позадина пред да се запишат на Академијата за дигитален маркетинг. 


https://creativehub.mk/digital-marketing/
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Извор: Датабаза на Creative Hub

Приказ: Кариерниот развој на студентите
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45% од студентите на Академијата за дигитален маркетинг

имаат профил на фриленс платформата                    .

Издвоивме 42 компании во кои се вработиле студентите по завршувањето на Академијата за 
дигитален маркетинг.

Бидејќи дигиталниот маркетинг има широк спектар на работни позиции, направивме детален 
пресек според процентот на завршени студенти и работните позиции на кои работат. 

Извор: Датабаза на Creative Hub
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За крај, Ви го прикажуваме најчестиот раст во кариерата на позиции кои се со различен назив, 
но со сличен опис на работно место. 



Според податоците од анализата ги извадивме оние чии кариерен пат најчесто се повторува и ги 
групираме во 3 групи:


Притоа анализиравме на која позиција започнале и во која позиција добиле промоција.

 Студенти кои веднаш по завршувањето на Академијата започнале работа како 

      дигитални маркетери со специјалност социјални медиуми;

 Студенти кои веднаш по завршувањето на Академијата започнале работа како 

       дигитални маркетери со специјалност B2B Lead Generation односно дигитална продажба;




 Студенти кои веднаш по завршувањето на Академијата започнале работа како 


       дигитални маркетери со специјалност Account Management.

1

2

3

1 Лицата кои одлучиле да работат во областа на социјални медиуми ( Facebook, Instagram, 
Content Creation ) ја достигнале највисоката позиција како Chief Marketing Officer, CMO. 

Извор: Датабаза на Creative Hub, График на најчест напредок на работното место според завршна позиција

https://creativehub.mk/digital-marketing/


Повеќе информации за Академија за дигитален маркетинг на https://creativehub.mk/digital-marketing/

14
Овој документ е авторско право на Креативе Хуб ДООЕЛ и не е дозволено умножување или користење на податоците без 
согласност од Креативе Хуб ДООЕЛ.


2 Лицата кои ги примениле вештините што ги стекнале на предметот B2B Lead Generation, во 
текот на кариерата растеле во Sales Executive и Business Development позиции. 



Предметот B2B Lead Generation е од особено значење на Академијата поради тоа што побарувачка за 
работни позиции по завршувањето на Академијата е токму во областа на B2B Lead Gen, а веднаш до нив е 
и водење на социјални медиуми. 

3 Лицата кои започнале како Акаунти во агенции или компании и нивниот кариерен пат. 

Извор: Датабаза на Creative Hub, График на најчест напредок на работното место според завршна позиција

https://creativehub.mk/digital-marketing/


На Академијата се изучуваат 8 предмети и тоа:

Дополнително студентите на Забрзаната програма кои сакаат да се стекнат со 
напредни знаења ги изучуваат и следните предмети: 

Повеќе информации за Академија за дигитален маркетинг на https://creativehub.mk/digital-marketing/
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За повеќе информации околу Академијата и можностите за плаќање, контактирајте нѐ на 071 214 849.
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Предавачкиот тим го сочинуваат искусни професионалци  кои го достигнале 
највисокото ниво во нивната професија:

 Мирослав Славковски, igital Marketing Manager во Меккен Скопје
 Катерина Попова, ПР акаунт менаџер во Меккен Скопје
 Димитар Скепаровски, ВЕБ дизајнер, професионалец во Wordpress
 Александар Стојков, SEO есксперт и основач на Адивиус маркетинг агенцијата
 Маја Орозовска, емаил маркетинг специјалист
 Филип Димитров, Client Services Director во Њу Момент
 Валон Ибраими, ПР директор
 Аријана Коскарова, Forbes Business Council
 Димитар Мирчески, Digital Marketing Executive во SoPro.

На фотографијата, од лево кон десно:

Мирослав Слаковски, Катерина Попова, Димитар Скепаровски, Александар Стојков, Маја Орозовска, Филип Димитров, Валон Ибраими, 

Аријана Коскарова, Димитар Мирчески.

Дипломи:

Покрај Европската диплома студентите на Забрзаната (Fast-track) програма се 
стекнуваат и со CPD диплома. CPD е најстарата акредитациона институција во 
Велика Британија која ја акредитираше Академијата за дигитален маркетинг на 
Creative Hub. 

За повеќе информации и пријавување на 
Академијата контактирајте нѐ на: 



+389 71 214 849 или на 

contact@creativehub.mk 

https://creativehub.mk/digital-marketing/
mailto:contact@creativehub.mk


ви благодариме!
Канцеларија Скопје:


ул. Рајко Жинзифов бр.20/1

https://creativehub.mk/
contact@creativehub.mk


+ 389 71 214 849
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