
Асоцијација за е-трговија на Македонија, 
АЕТМ Скопје

ПЛАН И 
ПРОГРАМА
2021



 ПЛАН И ПРОГРАМА 2021

Лансирање на нова услуга 
- беџ за верификуван е-трговец

Hack-a-thon “Хакирај ја сивата 
економија во е-трговија“

Објавување на годишен 
Извештај за е-трговијата во 
РСМ 

Дополнително, во текот на 2021 ќе бидат организирани едукативни настани и обуки согласно 
потребите на е-трговците и членовите, како и други активности насочени кон градење 

капацитети и подобрување на климата за развој на е-трговијата.

ECOMMERCE CONFERENCE 
2021

ECOMMERCE AWARDS 2021

Новогодишна прослава

Серијал: Ecommerce Afterwork 
Sessions

Серијал: Ecommerce Afterwork 
Sessions

Лансирање на модул од 
ecommerce4all.mk за сива 
економија: „Регистар на е-
трговци” и едукативно видео

Годишно Собрание

* Дел од иницијативите во програматa ќе се реализираат со поддршка од                               , а истите се отворени за поддршка и од други заинтересирани компании

** Наведените активности во планот и програмата може да подлежат на дополнување и измени согласно условите и можностите за реализација.

Лансирање на модул од 
ecommerce4all.mk: „Успешни 
приказни во е-трговија“



Беџ за 
верификуван е-
трговец 
„Беџот за верификуван е-трговец”, овозможува јасна дистинкција на 
онлајн продавниците кои се регистрирани субјекти и ги исполнуваат 
основните правила и законски прописи од останатите онлајн 
продавници кои не се целосно усогласени или пак воопшто не се 
регистрирани и се дел од сивата економија.

Досега има над 50 верификувани е-трговци бесплатно и над 118 
апликации од е-трговци за стекнување со беџ



Сива економија: 
Регистар на е-
трговци
Објавен првиот регистар на е-трговци во соработка со 
5те домашни банки кои нудат е-трговија, како дел од 
проектот Е-трговија за сите кој се реализира со 
поддршка на Проектот на УСАИД за развој на деловниот 
екосистем.

https://ecommerce4all.mk/moduli/siva-ekonomija/e-trgovci/
https://ecommerce4all.mk/moduli/siva-ekonomija/e-trgovci/
https://ecommerce4all.mk/moduli/siva-ekonomija/e-trgovci/


Сива економија: 
едукативно 
видео
Лансирано едукативното видео за подигнување на свеста за 
значењето на сивата економија и штетните последици од 
истата.

https://www.youtube.com/watch?v=egktiiaXfDM
https://www.youtube.com/watch?v=egktiiaXfDM
https://www.youtube.com/watch?v=egktiiaXfDM


Успешни приказни 
во е-трговија

Снимени пет видео содржини со домашни е-трговци кои ќе ги презентираат нивните успешни приказни со цел да 
охрабрат повеќе бизниси и млади да се вклучат во е-трговија. 



Hackathon:
„Хакирај 
ја сивата 
економија”
Организација на 48 часовен хакатон со студенти во 
соработка со Економски Факултет, Скопје и ФИНКИ - за 
изнаоѓање на иновативни и креативни решенија за 
подигнување на свеста за сивата економија во е-трговија 
и нејзино намалување и сузбивање .



Годишен 
извештај за е-
трговијата
По сеопфатната анализа и објавени годишни извештаи во 
2018, 2019 и 2020 година, ќе биде изработен годишен 
извештај за е-трговијата во Република Северна 
Македонија во 2021 година.



Годишна 
конференција 
за е-трговија
Во 2021 година ќе се одржи четвртото издание на годишната 
конференција за е-трговија, која зависно од здравствената состојба, 
ќе се организира онлајн, хибридно или со физичко присуство.



Ecommerce 
Awards 2021  

2021 година ќе ја завршиме со нова иницијатива на АЕТМ за 
избор и наградување на најдобрите е-трговци во Република 
Северна Македонија. 



Ecommerce Afterwork 
Sessions

Активности за градење 
капацитети

Едукативни настани 
и обуки

...
Други активности за 

елиминирање на 
бариерите, согласно 

потребите на 
индустријата и 

членките

Новогодишна 
прослава

Други активности во 2021



Во 2021 ќе продолжиме заедно со сите засегнати страни 
посветено да работиме, да ја ставиме трансформацијата кон 
дигитално и смарт општество во петта брзина, затоа што тоа 

значи општество кое овозможува поголема еднаквост, 
повеќе можности, поголема правичност и побрз, позелен и 

одржлив економски раст на нашата земја. 



СИТЕ СЕ 
ЗАСЕГНАТИ!



Придружи се на #еcommerceMK 
заедницата. 

Да растеме заедно!

info@ecommerce.mk
+389 78 58 44 48 
ecommerce.mk

КОНТАКТ

https://www.facebook.com/ecommercemk/
https://www.instagram.com/ecommercemacedonia/
https://www.youtube.com/channel/UCEezTJaqU_lfW9UoLGnSFtQ
https://www.linkedin.com/company/18466890/admin/

