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Ценовник за продавница во Grouper Online Shopping Mall 

 

ПАКЕТ ADVANCED  

ПРОВИЗИЈА: 9%   |   ДО 500 ПРОИЗВОДИ 

 

ВКЛУЧЕНИ АЛАТКИ 

✔ База на корисници -  Во првиот ден добивате пристап на најголемиот онлајн пазар на 
производи во Македонија. Grouper.mk има над 20.000 посети во само еден ден, и над 
200.000 корисници. 

✔ Ваша продавница со уникатен линк - кwww.grouper.mk/kompanija/imeto na vasata 
kompanija 

✔ Софтверско решение - програмирањето е најтешкиот дел во приказната на онлајн 
продавницата. 9 годишно искуство го претопивме во лесен систем за навигација со 
вашата компанија. 

✔ Детално Упатство - добивате комплетна документација и упатство за користење на 
продавницата (user manual) 

✔ Панел за внес на производи - логин податоци за менаџирање на платформата во која 
ќе ги внесувате вашите производи  

✔ Панел за следење нарачки - прегледно и лесно следење на нарачките и процесирање 
на истите до крајните купувачи 

✔ Панел за статистика - метрики за бројот на продажби, обрт и сл 

✔ Панел за фактурирање - софистициран панел за електронско и ефикасно 
процесирање на фактурите и наплатите 

✔ Платежен систем - со отворање на вашата продавница добивате веќе имплементиран 
и функционален платежен систем за онлајн продажби 

✔ Сертификат за безбедност - Grouper располага со сертификати за безбедност на 
трансакциите 

✔ Ваш брендинг и податоци - во склоп на продавницата е вклучен и изглед со 
податоците за вашата компанија и бренд 
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✔ Линк до социјални мрежи - директен линк од вашата продавница до вашите социјални 
мрежи 

✔ Хостинг простор - хостинг простор за потребите на вашата продавница на Grouper 
серверите и нивно оддржување 

✔ Мобилна апликација - вашите производи ќе бидат достапни и на мобилната апликација 
на Grouper која има над 100.000 инсталации, достапна за Android и iOS 

✔ Категоризација - веќе имплементирана развиена категоризација на сите ваши 
производи. 

✔ Можност за акции - системот нуди и можност за попусти на секој производ поединечно 

✔ Следење на продавницата - опција која овозможува одреден корисник да ја заследи 
вашата продавница 

✔ Корисничка поддршка - Grouper корисничка поддршка и медијација при одреден 
проблем со корисници 

✔ Банер во продавницата - дизаjниран банер поставен во вашата продавница  

✔ Ваш facebook feed - Facebook feed пост во вашата продавница со Like button кој води 
до вашиот Facebook page 

✔ Акција со Promo codes - креираме ваш промо код со кој овозможувате дополнителен 
попуст за корисниците на вашата продавница, по ваша желба за процент на попуст и 
временско ограничување 

✔ Модул Instagram post - Instagram post во твојата продавница 

✔ Модул Instagram Видео - Instagram video feed во твојата продавница 

✔ Модул Галерија - галерија од ваши фотографии од производи или акции кои сакате да 
ги промовирате 

✔ Импорт на производи - олеснето импортирање (внесување) на повеќе производи 
одеднаш во вашата продавница преку Excel фајл 

ВКЛУЧЕН МАРКЕТИНГ ПАКЕТ ОД ОДБРАНИ АЛАТКИ ЗА ПРОМОЦИЈА  
ВО ВРЕДНОСТ ОД 1.000€ 

✔ Маркетинг стратегија - едночасовен состанок со одговорните лица од компанијата за 
да го разбереме вашиот бренд, се со цел да направиме конкретна маркетинг стратегија 

✔ x3 Giveaway на социјални медиуми  - подаруваме ваш производ на Grouper социјалните 
мрежи за зголемен Brand Awareness. Дизајнот на giveaway постовите е вклучен во цената 

✔ x12 Instagram Story - photo story со линк до продавницата или производот (1 story 
месечно)  

✔ x24 Постови  на социјални медиуми - 2 поста месечно на социјалните мрежи на 
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Grouper.mk за производи по ваш избор 

✔ Facebook & Instagram ads - буџет од 200€ за Social Media рекламирање 

✔ x1 Нотификација desktop -  нотификација до сите Desktop корисници на Grouper.mk 

✔ x1 Newsletter - email кампања до вашите следбеници (оние кои се зачлениле на вашата 
продавница) 

 
ВКУПНО (НА ГОДИШНО НИВО)  1.440€ 1

 

 

1 Пакетите се со авансна уплата на годишно ниво. Во сумата на пакетите не е вклучен ДДВ 18% 
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