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agency showreel

https://www.youtube.com/watch?v=S9yntcXCD1M&ab_channel=Division

https://www.youtube.com/watch?v=0eM0E3bRm0w
https://www.youtube.com/watch?v=S9yntcXCD1M&ab_channel=Division
https://www.youtube.com/watch?v=0eM0E3bRm0w


Marketing
& Strategy

Web
Development

& Design

OUr team
Division is a full-service marketing agency founded in 2001. Our team 
is connected by a passion for helping clients achieve outstanding 
results using integrated marketing strategies and tactics.  
 
Our agency is comprised of bright minds, willing spirits, and an 
ever-present commitment to client service and satisfaction. 
We have the ability to deliver innovative and high-quality work, 
which makes us the right business partner for your company.

Design &
Creative

Social
Media

Digital 
Marketing

Video
Animation &
Production

BTL
Events

Media
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Organisational structure 

WEB  
DEVELOPMENT



CLIENTS
Following is a list of our most notable clients



Some of our
latest projects

that we are proud of



https://youtu.be/e5SknEP_Xts

STOBI FLIPS 40 YEARS
INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN

- TVC -  STOBI FLIPS EVERYWHERE!
- TEASER DIGITAL CAMPAIGN: 
FIRST MACEDONIAN BRAND IN SPACE

https://youtu.be/6vzkOjDJIuw

https://youtu.be/e5SknEP_Xts


STOBI FLIPS 40 YEARS
INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN

- LOGO DESIGN
- PACKAGING DESIGN
- OOH BRANDING
- PR 

logo design | 40 years STOBI FLIPs

40 years STOBI FLIPs BUS BRANDING



stobi flips
INTEGRATED MARKEting CAMPAIGN - serbian market

-Development of concept and digital strategy for prize game
-Development of key visual, POP set, other promo materials and web page



stobi flips
INTEGRATED MARKEting CAMPAIGN - serbian market

-Organization, coordination, logistics and control for all aspects (legal, prize 
fund, delivery of prizes etc)
-digital



stobi flips
INTEGRATED MARKEting CAMPAIGN - serbian market

-Production of TV animation
-creation of viber stickers

https://www.youtube.com/watch?v=j5sZz89rh9o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=j5sZz89rh9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j5sZz89rh9o&feature=youtu.be


MAGNUS
integrated campaign 2022

-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC
-SOCIAL MEDIA

tvc

https://www.youtube.com/watch?v=gokXfa3yVUE

https://www.youtube.com/watch?v=gokXfa3yVUE
https://www.youtube.com/watch?v=gokXfa3yVUE
https://www.youtube.com/watch?v=gokXfa3yVUE


STOBI FLIPS MAGNUS
INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN

Developing the brand identity:
- Name and packaging 
- Strategy for Communication platform
for macedonian and serbian market

packaging design

tvc
https://youtu.be/IA3HvUmkKxM

https://youtu.be/mwJ3rCaHoAg

https://youtu.be/IA3HvUmkKxM
https://youtu.be/mwJ3rCaHoAg


STOBI FLIPS MAGNUS
INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN

digital
BTL and ooh



vitaminka
Vitaminka Corporate Web page

-Development of concept and structure for development of new corporate web page
-Design development for different types of pages
-Organization and coordination with a software company for final execution 



Choco stobi flips
digital CAMPAIGN - macedonian market

-Development of concept and digital strategy for prize game
-Development of key visual, promo materials and web page
-Organization, coordination, logistics and control for all 
aspects (legal, prize fund, delivery of prizes etc) 



Choco stobi flips
digital CAMPAIGN - macedonian market

дома правила добитници чпп

Купи било кое пакување и вкус на Чоко Стоби 
Флипс, испрати го кодот и времето означено на 
фискалната сметка, заедно со твое име, презиме 
и телефонски број на официјалниот Вибер 
профил на Витаминка Македонија и играј за 
една од 576те двеодоливи награди!

Веспа 
Aprilia SR 50

главна месечна НАГРАДА 

2x 

3х Електричен 
тротинет 
Segway ES4

48x SONY Слушалки

48x Mi Bluetooth 
Звучник 

48 Mi Power Bank Pro 48x Крпа за на 
плажа

48x ранец

48x 2 Карти за Cineplexx 

48x Пакет производи 144х Маицa

8х Таблет 
Samsung SMT560

16х Фотоапарат 
Fujifilm Instax mini 9

8х Дрон DJI 
Tello HD WiFi

3х iPhone 8
2х GoPro HERO7

2х Лаптоп NB ACER

главни неделни награди

mеханизам и услови 
за учество

главни саботни награди

главни дневни награди

останати дневни награди

Забавнo + вкусно = двеодоливо
Испрати ги наjслатките пораки до твоите приjатели.

 двеодоливи награди

на секои 2 часа
Играj 

за  576

kод

време

Cineplexx
Cineplexx

Cineplexx
Cineplexx

4х Електричен 
велосипед Mi Yubank 

-Development of concept and digital strategy for prize game
-Development of key visual, promo materials and web page
-Organization, coordination, logistics and control for all 
aspects (legal, prize fund, delivery of prizes etc) 
-PRODUCTION OF TVC
-creation of viber stickers

доJди

филм
на

ahaha
hahah
ahaha

здрав

одиме?

даj не 
тролаJ

пукнАМ

Happy
birthday

до
агаам

ми
светна!

си се
направил
 toпка

https://youtu.be/i3RmCei9qwo

https://youtu.be/IA3HvUmkKxM
https://www.youtube.com/watch?v=i3RmCei9qwo


-Development of concept and digital strategy 
for the launch of a new chocolate-covered product

-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC and radio commercial

https://youtu.be/HmFcd18UE5k

Choco stobi flips Dark & Chili
INTEGRATED MARKEting CAMPAIGN

https://youtu.be/IA3HvUmkKxM
https://www.youtube.com/watch?v=HmFcd18UE5k&feature=youtu.be


Choco stobi flips Dark & Chili
INTEGRATED MARKEting CAMPAIGN

ooh

-Development of concept and digital strategy 
for the launch of a new chocolate-covered product

-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC and radio commercial



Choco stobi flips Dark & Chili
INTEGRATED MARKEting CAMPAIGN

btl & Digital

-Development of concept and digital strategy 
for the launch of a new chocolate-covered 
product

-Development of key visual and other promo
 materials

-Production of TVC and radio commercial



ONni Flips
Packaging design

-LOGO



ONni Flips
Packaging design

-LOGO



Fit in
Packaging design

-Brand Name
-Logo



Risko
integrated campaign 2020 (ongoing)

-Development of concept and digital strategy 
for the launch of a new chocolate-covered product

-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC and radio commercial



Risko
integrated campaign 2020 (ongoing)

-Development of concept 
-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC and radio commercial



Risko
integrated campaign 2020 (ongoing)

-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC and radio commercial

https://www.youtube.com/watch?v=I8fEnP-LLnU
tvc

https://www.youtube.com/watch?v=I8fEnP-LLnU


ATLANTIS
integrated campaign 2022

-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC
-SOCIAL MEDIA

tvc

https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg

https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg


Happy
packaging design & digital campaign



Happy
packaging design & digital campaign

https://division.marketing/project/
happy-chocolate-vitaminka/

https://division.marketing/project/
happy-chocolate-vitaminka/

https://division.marketing/project/
happy-chocolate- /

https://division.marketing/project/
happy-chocolate-vitaminka/

https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://division.marketing/project/happy-chocolate-vitaminka/
https://division.marketing/project/happy-chocolate-vitaminka/
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://division.marketing/project/happy-chocolate-vitaminka/
https://division.marketing/project/happy-chocolate-vitaminka/
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://division.marketing/project/happy-chocolate-vitaminka/
https://division.marketing/project/happy-chocolate-vitaminka/
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://division.marketing/project/happy-chocolate-vitaminka/
https://division.marketing/project/happy-chocolate-vitaminka/


CEVITANA
integrated campaign 2022

-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC
-SOCIAL MEDIA



CEVITANA
integrated campaign 2022

-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC
-SOCIAL MEDIA

https://www.youtube.com/watch?v=TeuHaDQHygA https://www.youtube.com/watch?v=qldDCfjfmY8

https://www.youtube.com/watch?v=TeuHaDQHygA
https://www.youtube.com/watch?v=qldDCfjfmY8


CEVITANA
integrated campaign 2019

-Development of key visual and other promo materials

-Production of TVC
-SOCIAL MEDIA

https://youtu.be/NdSlYjhRZ8Y

https://youtu.be/NdSlYjhRZ8Y

https://youtu.be/NdSlYjhRZ8Y

https://youtu.be/NdSlYjhRZ8Y

https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg


Cevitana 
-BTL events – cevitana bubble footbalL

https://youtu.be/9Cr1I0f-4rQ

https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg


- Development of product 
design with Warner Bros 
characters

- Development of displays 
and POP materials

- Development of landing 
page

VITAMINKA
Licenced products colaboration



- Development of displays and pop materials

VITAMINKA
Licenced products colaboration



- Development of product 
design with UNIVERSAL 
characters

VITAMINKA
Licenced products colaboration



JUST 2 GOOD
integrated marketing campaign

Developing of the brand identity:
- Name and packaging 
- Strategy for Communication platform

tvc
https://youtu.be/sxv7veY0Qus   

https://youtu.be/sxv7veY0Qus
https://youtu.be/sxv7veY0Qus


JUST 2 GOOD
integrated marketing campaign

Developing of new flavors
- packaging. POS & PRINT materials
- Strategy for Communication platform



JUST 2 GOOD
integrated marketing campaign

BTL – KA and outdoor
digital



Toast bread 
integrated marketing campaign

- Design of packaging



- TVC

https://youtu.be/Bf5MFM5wgZI

https://youtu.be/Bf5MFM5wgZI

Toast bread 
integrated marketing campaign

https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://youtu.be/Bf5MFM5wgZI
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://youtu.be/Bf5MFM5wgZI


XL Toast bread
Integrated strategy for launch of new extension of the toast 
bread category – XL slices

-Design of packaging
-Slogan and key visual development, POP materials, 
-branding of supermarkets



XL toast bread
-Digital strategy and influencer collaboration
-Production of Xl competition videos

https://youtu.be/ioaSp1G1i9I

https://youtu.be/4YsPeYZjfkY
https://www.youtube.com/watch?v=ioaSp1G1i9I&feature=youtu.be


XL toast bread
-ooh
-BTL events – XL picnic



Super breads
integrated marketing campaign 

-Slogan and key visual development,  
  POP materials, BOOKLET



Super breads
integrated marketing campaign 
-BTL events 



Super breads
integrated marketing campaign

-Development of key visual and 
other promo materials

-Production of TVC 

https://www.youtube.com/watch?v=MhXIeJ6N1Sg

TVC

https://www.youtube.com/watch?v=MhXIeJ6N1Sg


Toast bread 
integrated marketing campaign

- Design of packaging
- Slogan and key visual development, POP materials, 
-branding of supermarkets



EAST GATE MALL - Shopping days
INTEGRATED Marketing Campaign

-OOH
-Digital
-EVENT ORGANIZATION



EAST GATE MALL - Shopping days
INTEGRATED Marketing Campaign
-OOH
-Digital
-EVENT ORGANIZATION

*Ваучерот е со важност до 24 ноември 2021год.

Ви благодариме за Вашата лојалност

500ден.

ПОДАРОК
ВАУЧЕР



EAST GATE MALL - Black Friday
INTEGRATED Marketing Campaign

-OOH
-Digital
-EVENT ORGANIZATION



EAST GATE MALL - Black Friday
INTEGRATED Marketing Campaign

-OOH
-Digital
-EVENT ORGANIZATION

https://fb.watch/hBxCBNyRvy/

https://fb.watch/hBxKnHYVMZ/

https://www.youtube.com/watch?v=MhXIeJ6N1Sg
https://fb.watch/hBxCBNyRvy/
https://www.youtube.com/watch?v=MhXIeJ6N1Sg


Key visual & Key message

Pivara Skopje mark as a certificate of 
quality. Through the mark comes sunset 
glare lightning the bottle Gorsko.

The main headline is placed in a red box 
that simulates the label, complemented 
with the symbol of the beer – the fox

Hero packshot on monochrome mountain landscape using 
the cream primary color as one of the main assets of the 
brand, making a connection with the brand GORSKO.

The key message that communicates the 
new taste and label



OOH



POP set



Secondary positions



TVC 2019
https://youtu.be/BM3ZvLQoT3c 

https://youtu.be/4YsPeYZjfkY


The idea behind the story of the TVC is to celebrate the way in which our consumers handle everyday occasions. Through showing that there is always another way 
of looking at things, we are emphasizing the wittiness and relaxed attitude of our target group.

TVC 2018
https://youtu.be/4YsPeYZjfkY

https://youtu.be/4YsPeYZjfkY
https://youtu.be/4YsPeYZjfkY


Facebook

BUILD A STRONG RELATIONSHIP BETWEEN GORSKO AND THE COMMUNITY IN A MORE DIRECT, 
INFORMAL AND FRIENDLY WAY.

PAGE FANS: 5488
REACH: 9 952 658
IMPRESSIONS: 18 947 446
ENGAGED USERS: 257 635
(period May 2018 to January 2019)



facebook



laŠko 
Integrated campaign 2017 – 2019



laŠko 
tvc

https://youtu.be/LY9RYElTf50 

https://youtu.be/4YsPeYZjfkY


Cider
integrated marketing campaign
Cider Brands: 

Apple bandit & Strongbow

Key visual & key message

- Integrated strategy for launch of new category on the market 
- Design and branding of on trade and off trade elements



Cider
-Design and branding of on trade and off trade elements
Cider Brands: 

Apple bandit & Strongbow

Display design and production



Apple bandit
-Digital and social local media strategy and management

-Influencer collaboration

@ anastazija_branchella
@donnaoctober
@evgenij.houp
@bibiribi
@marijamarijamarija

Post likes 11371

Story Impressions 78100



strongbow
-Digital and social local media strategy and management

-Influencer collaboration

@anamarija_ardzanova
@mymacedonianhome
@daniel_artevski
@vd_make_up_skopje

Post likes 7494

Story Impressions 116149



Cider
-BTL strategy and event management  
Cider Brands: 

Apple bandit & Strongbow



Cider
-BTL strategy and event management  
Cider Brands: 

Apple bandit

MT: 2391 people
HORECA: 1908 people
Events: 5770 people
Digital: 110 people

Total sampled consumers 2019 (06.11)

TOTAL: around 10.000



pivara skopje
sales & marekting conference 2019

Key visual & key message



pivara skopje
-Developing main creative concept, theme, and visual identity 
for Pivara Skopje Sales and Marketing Conference

-Production of videos and animations for the conference

-Organization, logistics, and coordination of 
the main conference, as well as the night party 
for 400 employees



Monster Energy
-Organization of prize game - ongoing



kfc
integrated marketing campaign

-Development of concept and digital strategy 
-Development of key visual, other promo materials



KFC – 100 for 100
integrated marketing campaign

-Development of concept and digital strategy 
- OOH BRANDING



KFC – Drumsticks 
integrated marketing campaign

-Development of concept and digital strategy 
-Development of key visual, 
  other promo materials
-Production of TVC

https://www.facebook.com/kfcmacedonia/videos/581180399499140



KFC – Drumsticks 
integrated marketing campaign

-Development of concept and digital strategy 
-Development of key visual, 
  other promo materials



Sava OsiguruvaNJe
Digital campaign

-Automobile Insurance



Sava OsiguruvaNJe
Digital campaign

-Travel insurance



Sava OsiguruvaNJe
Digital campaign

-Private Health insurance



TOyota
Samples: One animated GIF for social media

https://division.marketing/wp-content/uploads/2022/02/AygoX_fb.mp4 https://division.marketing/wp-content/uploads/2022/02/AygoX_FB_Chili_v001.mp4 https://division.marketing/wp-content/uploads/2022/02/AygoX_FB_Juniper_v001.mp4

https://division.marketing/wp-content/uploads/2022/02/AygoX_fb.mp4
https://division.marketing/wp-content/uploads/2022/02/AygoX_FB_Chili_v001.mp4
https://division.marketing/wp-content/uploads/2022/02/AygoX_FB_Juniper_v001.mp4


Digital Campaigns




digital campaign:
concept, slogan, design, animation



toyota – eco city
-banner
-event



TOyota – mutual enjoyment 
Digital campaign 



Time is a luxury, driving is a Lexus
Integrated campaign



NEOTEL - superior fiber internet
integrated marketing campaign

- TVC

https://youtu.be/EAHd8Y97pOU

https://youtu.be/EAHd8Y97pOU

https://youtu.be/EAHd8Y97pOU

https://youtu.be/EAHd8Y97pOU

https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://youtu.be/EAHd8Y97pOU
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://youtu.be/EAHd8Y97pOU
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://youtu.be/EAHd8Y97pOU
https://www.youtube.com/watch?v=B3YCrNoriQg
https://youtu.be/EAHd8Y97pOU


NEOTEL – so much sport/so many options
DIGITAL marketing campaign

- tvc
- flyer
- Store branding

https://www.youtube.com/watch?v=j5bd6VeJyBE

https://www.youtube.com/watch?v=j5bd6VeJyBE


NEOTEL – Extraordinary good news
DIGITAL marketing campaign

- POST
- Banner



- tvc
- flyer

https://youtu.be/0MNFXrVM5SM

https://youtu.be/0MNFXrVM5SM


NEOTEL – NO FEARS
DIGITAL marketing campaign

- Development of concept and DIgital strategy



- tvc

https://youtu.be/xhtDiSVI6U4

https://youtu.be/7o7NMcqo-vw

https://youtu.be/xhtDiSVI6U4
https://youtu.be/7o7NMcqo-vw
https://youtu.be/xhtDiSVI6U4
https://youtu.be/7o7NMcqo-vw


NEOTEL – THAT FAST!
integrated marketing campaign

- TVC

https://youtu.be/EGmsn_g7YdQ

https://youtu.be/xIirJ5j8610

https://youtu.be/TEi6bnMZdC4

https://youtu.be/nJu47bk3Ob0
https://youtu.be/EGmsn_g7YdQ
https://youtu.be/xIirJ5j8610
https://youtu.be/TEi6bnMZdC4


NEOTEL – THAT FAST!
integrated marketing campaign

DIGITAL



INTEGRATED EDUCATIVE MARKETING CAMPAIGN: Focus on what’s important! 
mapas; sava osiguruvanje; kb prvo penzisko

- Strategy for a Communication platform



Article reads: 73.000

Facebook Reach: 405.000

Teaser clickbait 
digital campaign



TVC

video 1

video 4 video 5
https://youtu.be/VqcYuuoeHOs https://youtu.be/Pbq6uPwiwIE

video 6

video 2 video 3
https://youtu.be/zGHXYh2ILNYhttps://youtu.be/2E0Ilr0_GkQ https://youtu.be/jT1rafuydhY

https://youtu.be/DJsxb8Ut1NE

https://youtu.be/VqcYuuoeHOs
https://youtu.be/Pbq6uPwiwIE
https://youtu.be/zGHXYh2ILNY
https://youtu.be/2E0Ilr0_GkQ
https://youtu.be/jT1rafuydhY
https://youtu.be/DJsxb8Ut1NE


Design and concept for web page 

(70.000 page visits)

website

www.penzija.mk

http://www.penzija.mk


ATL: TV, Radio
BTL: Cardboards with flyers



Digital media: Social media (FB, Instagram, Youtube, LinkedIn), Web pages, Google Ads

video post

Reach:  1407521

Impressions: 1596115

click per post: 11316

click to web: 1265

post

Reach:  754035

Impressions: 755583

click per post: 2426

click to web: 1305



iute credit
VIDEO PRODUCTION & POST-PRODUCTIONS

https://youtu.be/bYZh5tOKa0w

https://www.youtube.com/watch?v=RkJXtXB9Su4


iute credit
integrated marketing campaign

TVC

https://www.youtube.com/watch?v=W4Ed6ttarDo

https://youtu.be/DMUMlJNiHVo https://youtu.be/N-LxlbKU6Cg

https://youtu.be/N-LxlbKU6Cg

https://www.youtube.com/watch?v=W4Ed6ttarDo
https://youtu.be/DMUMlJNiHVo
https://youtu.be/DMUMlJNiHVo
https://www.youtube.com/watch?v=W4Ed6ttarDo
https://www.youtube.com/watch?v=RkJXtXB9Su4
https://www.youtube.com/watch?v=RkJXtXB9Su4


iute credit
integrated marketing campaign

DIGITAL

Billboard



iute credit
integrated marketing campaign

- poster & flyer 



iute credit
integrated marketing campaign

- ooh



iute credit
integrated marketing campaign

- TVC

https://youtu.be/dvox2_2VJ9w

https://youtu.be/7Plt55hin4I

https://youtu.be/kCtxs1dGXQ4

https://www.youtube.com/watch?v=dvox2_2VJ9w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Plt55hin4I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kCtxs1dGXQ4&feature=youtu.be


it labs
event - Reimagine - architecture unleashed

Key visual & key message
1. Creating a basic creative concept and a complete 
visual identity
2. Design and production of branding materials
3. Planning, organization, and execution of activities 
for 250 people
4. Develop a full day scenario and logistics
5. Coordination and control of all activities above, 
including maintaining their quality and compliance

      The campaign was realized on the following chan-
nels: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, 
YouTube, and the website it.com.

      The result: more than 300 email addresses ob-
tained.

      The number of guests that visited the event was 
over the initially expected number



it labs
event - Reimagine - architecture UNLEASHED 

https://youtu.be/jaeLZ8whZAk

https://youtu.be/4YsPeYZjfkY
https://www.youtube.com/watch?v=jaeLZ8whZAk&feature=youtu.be


UKLO

VIDEO 40 YEARS UKLO

https://www.youtube.com/watch?v=vM3hW02Q-98

https://youtu.be/4YsPeYZjfkY


Gley
INTEGRATED Marketing Campaign

-TVC

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

https://www.youtube.com/watch?v=hqsthCCTmkUhttps://www.youtube.com/watch?v=hqsthCCTmkU

https://www.youtube.com/watch?v=s5L27oB8xIk
https://www.youtube.com/watch?v=s5L27oB8xIk
https://www.youtube.com/watch?v=s5L27oB8xIk
https://www.youtube.com/watch?v=s5L27oB8xIk


Gley
INTEGRATED Marketing Campaign

-Development of concept and digital strategy
-Development of Key Visuals
-TVC

https://www.youtube.com/watch?v=74wc3qAywzw

https://www.youtube.com/watch?v=8l_gaPOEuIs

https://www.youtube.com/watch?v=xxbcWvxBjl8

https://www.youtube.com/watch?v=s5L27oB8xIk

https://www.youtube.com/watch?v=74wc3qAywzw
https://www.youtube.com/watch?v=8l_gaPOEuIs
https://www.youtube.com/watch?v=xxbcWvxBjl8
https://www.youtube.com/watch?v=s5L27oB8xIk


Gley
INTEGRATED Marketing Campaign

-OOH



Gley
INTEGRATED Marketing Campaign

-Digital



AVON
events ORganization

- Conferences
- work meetings
- Promotions



osce - check twice, trust once
integrated marketing campaign

-Development of concept and digital strategy 
-Development of key visual, 
  
Guerrilla marketing
  AND other promo materials
-tvc



osce - check twice, trust once
integrated marketing campaign

-Development of concept and digital strategy 
-Development of key visual, Guerrilla marketing
  AND other promo materials

tvc
https://www.facebook.com/watch/?v=910452156003767



Badges & Magnets T-Shirts & Bags

Postcards

oxo eksterno
INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN



oxo eksterno
INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN



oxo eksterno
DIGITAL



Coalition Margins - Campaign against gender based bullying
Digital Marketing Campaign

-Development of concept and digital strategy
-Development of Key Visuals



Coalition Margins - Awareness Campaign for Legal Help and Psychosocial Suppor
Digital Marketing Campaign

-Development of concept and digital strategy
-Organization of 4 promotional events





UNICEF
INTEGRATED Marketing Campaign

-OOH



MACEDONIAN YOUNG LAWYERS ASSOCIATION - RE BRANDING
Digital Marketing Campaign

- re design of logo and brand book development
- redesign of website

Logo 
Guidelines
BRAND BOOK  MYLA

PRIMARY LOGO

NEGATIVE NEGATIVE

Color
palette

#47499D
C : 86%   M : 83%   Y : 0%   K : 0%  

#26D0CE #47499D

TYPOGRAPHY
TYPE FACE FAMILY

SECONDARY LOGO

Articulat CF

GRADIENT

REGULARLIGHT DEMI BOLD EXTRA BOLD

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff

Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll  Mm  

Nn  Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  

Tt  Uu  Vv  Ww  Xx  Yy Zz

LATIN VERSION

PLEASE DON’T

STATIONERY

contact@myla.org.mk myla.org.mk

 ул. Донбас бр. 14/6 1000 Скопје 

02 3220 870

This Brand Book is a reference of how the logo should be used, and helps maintain consistency in the brand look.

This color pallete is used in the logo, and should be used on 
official corporate materials. However, it is not mandatory for 
project related materials. 

This is the font used in the logo and should be used on official corporate materials.
However, it can be combined with other fonts for project related materials. 
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MACEDONIAN YOUNG LAWYERS ASSOCIATION - CAMPAIGN FOR THE PREVENTION OF HUMAN 
TRAFFICKING AMONG MIGRANTS AND SEASONAL WORKERS
Digital Marketing Campaign

- development of concept and digital strategy
- development of videos

https://www.youtube.com/watch?v=OmqB0M74fdQhttps://www.youtube.com/watch?v=TAT9n7NXd1s

https://www.youtube.com/watch?v=-8spkJcLAYA https://www.youtube.com/watch?v=nwVVgt37GCo

https://www.youtube.com/watch?v=OmqB0M74fdQ
https://www.youtube.com/watch?v=OmqB0M74fdQ
https://www.youtube.com/watch?v=TAT9n7NXd1s
https://www.youtube.com/watch?v=TAT9n7NXd1s
https://www.youtube.com/watch?v=-8spkJcLAYA
https://www.youtube.com/watch?v=-8spkJcLAYA
https://www.youtube.com/watch?v=nwVVgt37GCo


SARA FASHION
INTEGRATED Marketing Campaign

-Production of video

https://www.youtube.com/watch?v=biXVmnMk_e8

https://www.youtube.com/watch?v=biXVmnMk_e8
https://www.youtube.com/watch?v=biXVmnMk_e8


SARA FASHION
INTEGRATED Marketing Campaign

-conpect, strategy, photoshoot, video and digital campaing



SARA FASHION
INTEGRATED Marketing Campaign

-conpect, strategy, photoshoot, video and digital campaing



-OOH



NATURA THERAPY
-Packaging design



NATURA THERAPY
-landing page design

„По 3 пати повторување на инфекцијата, само гелот од Алое со 
аронија ми помогна засекогаш да се ослободам од Хеликобактер 

ипроблемите со стомакот кои ми ги предизвикуваше 
гастритисот!“ – С.Н. од Скопје

▶ Подуеност и мачнини во пределот на желудникот;

▶ Зачестено подригнување или појава на гасови;

▶ Чувство на печење и болки во желудникот проследено со    

 киселини;

▶ Појавата на опстипација и отежнато празнање на цревата;

▶ Губење на апетитот и тежината.

со кое помага да с еодржи и подобри имунолошката функција кај човекот!

Гелот од АЛОЕ ВЕРА поседува

Ова се само дел од симптомите кои се јавуваат при инфекција со бактеријата Хеликобактер 
Пилори. Конзумирањето на контаминирана храна и вода, но и лесниот пренос од едно на друго 
лице преку плунката, се главна причина за широкото распространување на оваа опасна 
бактерија помеѓу луѓето. Најголем дел од инфицираните ги игнорираат симптомите или не се ни 
свесни за постоењето на бактеријата. И покрај можностите за тестирање таа не секогаш се 
открива и може прикриена да вирее во желудникот со месеци, па дури и години. А доколку 
ефикасно не се третира и елиминира, Хеликобактер Пилори е главен причинител за појавата на 
чир на желудникот и дванаесетпалачното црево и може да доведе до многу несакани, дури и 
животозагрозувачки компликации.

 НАРАЧАЈ ВЕДНАШ!

КЛИНИЧКИ ДОКАЖАНО ГО ПОДОБРУВА ТРЕТМАНОТ И 
ЗАШТИТАТА ОД HELICOBACTER PILORY!

99,5% КОНЦЕНТРИРАН ГЕЛ ОД СЕРТИФИЦИРАНО ОРГАНСКО АЛОЕ
ЗАЈАКНАТ СО ЕКСТРАКТ ОД ОРГАНСКА АРОНИЈА;
БЕЗ АЛОИН, ДОЗВОЛЕН ЗА УПОТРЕБА И КАЈ ДЕЦА НАД 3 ГОДИШНА ВОЗРАСТ;

„Одобрен и препорачан од страна на 
Здружението на педијатри на РСМ“

ДОКАЖАНO
ДЕЛУВАЊЕ

ПРЕПОРАЧАН 
ОД ДОКТОРИТЕ

КЛИНИЧКИ 
ТЕСТИРАНИ
СОСТОЈКИ

GMO
FREE

100% 
ПРИРОДНО

100% 
БЕЗБЕДНО

„Над 90% од состојбите на гастритис 
и чир на желудникот или 
дванаесетпалачното црево се 
јавуваат како последица на 
инфекција со Helicobacter Pylori“.

ALOE VERA
with Aronia extract
НАЈДОБАР НАЧИН ДА ГИ ЗАШТИТЕ ЖЕЛУДНИКОТ И ЦРЕВАТА 
И ДА ГО ПОДОБРИТЕ ЗДРАВЈЕТО НА ЦЕЛИОТ ОРГАНИЗАМ!

НАЈДОБАР ШТИТ ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА ЦЕЛОТО СЕМЕЈСТВО!
Без алоин, дозволен за употреба и кај деца над 3 годишна возраст!
Проверен одобрен и препорачан и од страна на Здружението на 
педијатри на РСМ! 

ГЕЛОТ ОД АЛОЕ КЛИНИЧКИ ДОКАЖАНО ГО ПОДОБРУВА 
ТРЕТМАНОТ И ЗАШТИТАТА ОД HELICOBACTER PILORY!

Медицинската пракса покажува дека примената на стандардната тројна 
терапија за третман на инфекциите со Хеликобактер Пилори не секогаш е 
успешна во целосно елиминирање на бактеријата. Но, новите научни 
истражувања даваат ново светло за подобрување на ефикасноста на 
третманот?

Име Др. 1 Име Др. 2

Др. Аница Димеска – Доктор по општа медицина
„Најновите истражувања точно наведуваат дека употребата на алое вера 
комплементарно на тројната терапија дава многу поголема ефикасност 
во уништување на бактеријата и целосно го елиминира ризикот од појава 
на чир или други компликации. Внесот на гелот од алое помага на повеќе 
начини. Прво, ензимите во алоето помагаат во уништување на 
надворешната обвивка, или биофилм кој ја обвиткува бактеријата, што 
овозможува антибиотикот многу поефикасно да делува. Потоа, 
благодарение на присуството на муколитички полисахариди гелот од 
алое ја обложува внатрешноста на желудникот со што спречува 
киселината од желудникот, алкохолот, кафето и други прехрамбени 
продукти да ги надразнат или оштетат деловите каде е соголена и 
изгубена мукозната обвивка, што ја спречува или видно ја намалува 
појавата на печење, мачнини и болки во желудникот. Поради богатата 
содржина на ензими гелот од алое исто така ја подобрува и самата 
дигестија која во услови на инфекција е нарушена и е честа причина за 
појавата на гасови, подуеност, подригнување, киселини итн. Затоа 
можам да кажам дека редовната употреба на гелот од Алое Вера е 
препорачлива за заштита на желудникот и цревата и смирување на 
тегобите поврзани со диспепсија или инфекции во дигестивниот тракт.“

ЧУДОТВОРНА БИЛКА која го чува здравјето на 
човекот со векови!

Алое Вера - Гелот од растението (Barbadensis Miller) 
содржи над 240 нутриенти и биоактивни молекули: 

▶ 20 аминокиселини (неопходни за синтеза на 
протеините);
▶ 10 витамини (А, C, E, B1, B2, B3, B6, B9 (фолна кис.), B12 
и холин;
▶ 20 минерали (магнезиум, цинк, калциум, железо, 
калиум, натриум, бакар, манган, хром и др.);
▶ 16 ензими како (амилаза, протеаза, целулаза, липаза, 
брадикиназа, пероксидаза и др.) потребни за за 
дигестија, клеточна детоксикација и намалување на 
воспаленијата;
▶ муколитички полисахариди и антракинини
(антраквинони)  кои ги обложуваат стомакот и цревата и 
дејствуваат антиинфламаторно, антиоксидативно, 
аналгетско, антимикробно и антивирално);
▶ фитостероли кои имаат антивоспалително дејство и 
помагаат во регулација на холестеролот во крвта;
▶ сапонини, фитохемикалии кои имаат антимикробно, 
антивирално и антифунгално дејство (дејствуваат и 
против габи и кандида);

ИСТРАЖУВАЊЕ спроведено во 2021 од страна на 
лабораторијата при Природно-Математичкиот 
факултет во Скопје и Плант Инженеринг Дооел 
Скопје на производот Алое Вера гел со аронија од 
НАТУРА ТЕРАПИ потврдија силна антиоксидативен 
потенцијал на производот во неутрализирање на 
слободните редикали и спречување на 
оксидативниот стрес на клетките!

Силниот имунитет е најдоброто оружје во борбата 
со бактериите и вирусите кои демнеат. Како што 
добро одржуваниот, развиен и силен имунитет 
може ефикасно да се справи со инфекциите, 
спречувајки појава и развој на болест, така 
слабиот и неразвиен имунитет го зголемува 
ризикот од силни инфекции и заболувања, 
проследени со компликации кои можат да завршат 
и фатално. Имунитетот треба да се гради и развива 
постојано.

1. Vogler BK, Ernst E. Aloe vera: A systematic review of its clinical effective-
ness. Br J Gen Pract. 1999.
2.  Shelton RW.  Aloe vera. Its chemical and therapeutic properties.  Int J 
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ИСТО ТАКА, ГЕЛОТ ОД АЛОЕ ВЕРА Е НАЈЛЕСЕН И НАЈДОБАР 
НАЧИН ДА СЕ ОДРЖИ ИМУНИТЕТОТ НА ЦЕЛОТО СЕМЕЈСТВО!

▶ Го чува здравјето на органите за варење и ја подобрува дигестијата;

▶ Го чисти телото и го активира метаболизмот;

▶ Го зајакнува имунитетот.

НАЈДОБРИОТ ПРОИЗВОД КОЈ 
ЌЕ ГО ОДРЖИ ЗДРАВЈЕТО 
НА ЖЕЛУДНИКОТ И ЦРЕВАТА
И ЌЕ ЈА СПРЕЧИ ПОЈАВА НА ЧИР И 
ДРУГИ КОМПЛИКАЦИ ОД 
ГАСТРИТИСОТ!

денари

И покрај својата голема прилагодливост и резистентност, научните 
истражувања и клинички студии покажаа дека употребата на една 
состојка помага и во заштита од појавата и размножувањето на 
бактеријата, и во спречување на несаканите компликации и појавата 
на чир. Оваа чудотворна состојка која го штити желудникот, цревата 
и организмот во целина е гелот од билката Алое Вера! 

Тестемонијал 1 Тестемонијал  2 Тестемонијал 3

Тестемонијал  4 Тестемонијал 5

1990
ДЕН.

„ Конечно, повторно можам да си јадам нормално како сите! 
Подуеноста, подригнувањето и мачните киселини се 

минато. Само Алое Вера со Аронија беше спасот за мојот 
стомак.“ – В.А. од Прилеп

„Откако го пиеме гелот од Алое од НАТУРА во нашето 
семејство не се слушнало кашлање веќе 2 години“

Е.Ј од Тетово

Сашко Дрвошански:
(Нутриционист)

Полисахаридите во составот на алоето 
претставуваат идеални пребиотици, 

растителни влакна, кои ферментираат во 
долниот дел на цревата и овозможуваат 
непречен раст и развој на бројни корисни 

пробиотски култури, кои се интегрален дел на 
цревната микрофлора. Најновите 

испитувања покажуваат дека внесот на алое 
вера гелот помага и во одржување на 

хомеостазата на цревниот микробиом. А 
одржувањето на добар баланс и функција на 

корисната бактериска микрофлора игра 
витална улога во одржување на имунитетот 

кај човекот и одржувањето на ефикасна 
заштита од патогените микроорганизми 

предизвикувачи на инфекции и болести.

Др. Аница Димеска:
Во стручната литература се потврдува, а и од мојата лична пракса можам да кажам дека 
употребата на гелот од алое Вера помага во одржување на нормалната, односно добрата 

имунолошка функција. Гелот од Алое вера ја подобрува функцијата на различни имуни 
клетки, на пример ја подобрува  активноста на макрофагите за побрзо и поефикасно 

уништување на микробите, а со тоа и подобро справување со инфекциите, настинките и 
грипот. Исто така, делува и антивоспалително со што помага да се намалат 

компликациите при инфекциите и болестите. Во порталот Research Gate во Јануари 2009 
публикувано е истражувањето од Алемдар и група научници кои инвитро испитувале и 
докажале дека гелот од алое е способен во уништување на многу Стафилококни и други 

патогени грам позитивни бактерии кои се познати предизвикувачи на инфекции и 
воспалнија на органите за дишење. Уште повеќе, на PubMed во 2015 од страна на група на 

научници е објавена детална, збирна анализа на повеќе предходно публикувани истражувања 
каде се потврдува и антиоксидантско и антимикробно и антиинфламаторно дејство, на 

различни состојки од гелот од алое, односно се потврдува позитивно дејство во 
подобрување на имунитетот на луѓето.

Научните истражувања потврдуваат дека „Гелот од Алое може да 
уништи широк спектар стафилококни и други бактерии предизвикувачи 

на инфекции на грлото и другите органи за дишење“

антимикробно

анти-инфламаторно

антиоксидантско дејство

ADDED
VIT C

AND ORGANIC
ARONIA

EXTRACT
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РЕФЕРЕНЦИ:

Екстрактот од Аронија

Аронијата е плод богат со разни видови 
витамини, минерали, но е еден од 
најмоќните антиоксиданти во природата.

ORAC индексот на аронијата изнесува, што 
го потврдува високиот антиоксидативен 
потенцијал на аронијата. Тоа се должи на содржината на полифеноли,
антоцијанини кои ја даваат препознатливата темновиолетова боја. 
Антоцијанините се молекули кои имаат научно докажано дејство
на заштита од оксидативен стрес и оштетување на клетките во
т е л о т о ,  а  п о с е б н о  з а ш т и т а  н а  к р в н и т е  с а д о в и  и  м о з о к о т.
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ЗАТОА, НЕ ЧЕКАЈТЕ
земете гел од АЛОЕ ВЕРА со екстракт од аронија и 
зајакнете го вашиот и имунитетот на вашите 
најмили.

„Конечно можам повторно да 
уживам во шахот и омилените 

логички игри!“

▶ Губиток на меморијата и проблеми со секавањето на имињата 
на предмети

▶ Непрепознавање на блиски лица со кои сте во постојан контакт

▶ Тешкотии да се извршуваат лесни, познати задачи

▶ Зачестено оставање на предмети на погрешни места

▶ Неможност да се пронајдат оставените предмети кои се 
употребуваат секојдневно;

▶ Потешкотии со зборувањето (пронаоѓањето на зборови, 
формирањето реченици и искажувањето на мислите)

▶ Дезориентираност во времето и просторот и нарушена 
просторна ориентација при возење и движење

▶ Лошо расудување

▶ Проблеми со апстрактното мислење

се симптоми кои укажуваат на појава и развој на деменција и нарушување на когнитивната функција 
на мозокот! 

 НАРАЧАЈ ВЕДНАШ!

СО КЛИНИЧКИ ДОКАЖАН BACOPIN ®

РЕГИСТРИРАН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЕМОРИЈАТА

ОДОБРЕН И ПРЕПОРАЧАН ОД ДОКТОРИТЕ

ДОКАЖАНO
ДЕЛУВАЊЕ

ПРЕПОРАЧАН 
ОД ДОКТОРИТЕ

КЛИНИЧКИ 
ТЕСТИРАНИ
СОСТОЈКИ

GMO
FREE

100% 
ПРИРОДНО

100% 
БЕЗБЕДНО

                     е  стандардизиран, патентиран и клини-
чки тестиран екстракт од билката Бакопа (Bacopa 
Monieri) кој помага во подобрување на функцијата и 
преносот на сигналите низ невроните (нервни, 
мозочни клетки). 
Конкретно екстрактот од бакопа стимулира 
создавање на нови гранки на невроните со што се 
подобрува примањето на електрични импулси, 
односно сигнали со информации, и овозможува 
подобрен пристап до мемориските центри, 
поефикасно поврзување, превземање и 

обработка на складираните информации, што резултира во подобра меморија, 
процесирање и учење. Истражувањата исто така потврдуваат дека екстрактот од 
Бакопа, помага да се намали воспалението, во мозокот или други делови од телото, 
да се намали крвниот притисок и има анти-канцерогено дејство;

„Над 55 милиони лица ширум светот     
живеат со деменција“

„Не постои лек за деменција“

BRAIN PROTECT Е НАЈДОБАР, ПРИРОДЕН И ДОКАЖАН НАЧИН, БЕЗ 
НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ, ДА ЈА ОДРЖИТЕ СИЛНАТА МЕМОРИЈА И 
АКТИВНАТА МОЗОЧНА ФУНКЦИЈА ВО СЕКОЕ ЖИВОТНО ДОБА! 

УПОТРЕБАТА НА BRAIN PROTECT:

Алцхајмеровата болест и другите форми на деменција се сериозен, глобален 
здравствен проблем кој е во голем пораст. Секојдневно се среќаваме со постари 
пациенти кои имаат јасни знаци на деменција. Лошиот квалитет на живот, пред се 
внесот на многу токсини вклучувајки и алкохол, или премногу шеќери во комбинација 
со недостатокот на ментална и физичка активност силно придонесуваат кај голем дел 
од постарите граѓани деменција да се јави и многу порано.

Кај лицата со знаци на деменција, независно од пропишаната терапија, внесот на 
одредени витамини, антиоксиданти и специфични растителни екстракти, а особено 
екстрактот Бакопин, од билката Бакопа, кој има и клинички докажано дејство, е 
одличен начин да се спречат и да се намалат оштетувањата на мозочното ткиво, да се 
зголеми снабдувањето со кислород и нутриенти и да се подобри активноста на 
клетките во мозокот. Со тоа се придонесува за севкупно подобрување на меморијата, 
когнитивната способност и расудувањето.

▶ Ја спречува појавата, прогресот и ја враќа мемориската и 
мозочната функција при деменција (амнезија и Алцхајмер)

▶ Ја подобрува меморијата, помнењето и целокупната 
когнитивна функција на мозокот (способноста за учење, 
фокус, концентрација и решавање проблеми)

▶  Го штити мозокот од оксидативен стрес и оштетувања

▶  Помага да се намали анкциозноста, депресијата и стресот, 
предизвикани од слаба и нарушена мозочна функција, 
оптеретување на мозокот или нарушена функција на 
невротрансмитерите

BRAIN PROTECT
Е НОВ ПРОИЗВОД КОЈ ДОКАЖАНО ЈА ЈАКНЕ МЕМОРИЈАТА И ЈА 
ПОДОБРУВА КОГНИТИВНАТА ФУНКЦИЈА НА МОЗОКОТ. 100% 
ПРИРОДЕН, СО УНИКАТНА ФОРМУЛА СОСТАВЕНА ОД КОМПОНЕНТИ 
СО НАУЧНО ДОКАЖАНО СИНЕРГИСТИЧКО ДЕЈСТВО:

ЗАГАРАНТИРАНО 
ЌЕ ВИ ЈА ПОДОБРИ
МЕМОРИЈАТА И 
МОЗОЧНАТА ФУНКЦИЈА
И ЌЕ СПРЕЧИ РАЗВОЈ
НА ДЕМЕНЦИЈА

ДОКАЖАНО ДЕЛУВА КАЈ ДЕМЕНЦИЈА, АЛЦХАЈМЕР 
И МОЗОЧЕН УДАР

995
денари

Не чекајте да биде предоцна. Десетици илјади лица во нашата земја 
се соочуваат со последиците на деменција, намалена меморија и 
слаба когнитивна функција на мозокот? Најголем процент од нив не 
се дијагностицирани, а многу од нив и нивните семејства не се ни 
свесни за оваа состојба. Но, деменцијата може да биде многу 
страшна! Потребен е само еден несреќен, кобен миг кој може да 
предизвика несогледливи последици.

Centilin® е екстракт од билката Centella Asiatica кој во бројни 
научни истражувања   ја потврдил способноста за намалување 
инфламаторните процеси при дегенеративните болести на 
мозокот, особено кај Алцхајмеровата и Паркинсоновата болест. 

Конкретно, истражувањата потврдуваат дека екстрактот од оваа билка, пред 
се тритерпените која тој ги содржи, ја стимулираат продукцијата на клучните 
ендогени антиоксиданти, супероксид дизмутаза и глутатион пероксидаза, со 
што ефикасно се спречува штетното дејство на слободните радикали и 
инфламаторните цитокини кои се ослободуваат при воспаленијата кои ги 
пратат Алцхајмеровата, Паркинсоновата и другите дегенеративни состојби 
на мозокот. Исто така, азијатската киселина и азијакосидите во цеинтилинот 
го зголемуваат создавањето на протеинот наречен фактор на раст на 
невроните, со кој се овозможува подобрено поврзување на невроните и 
подобра когнитивна функција.

Екстракт од Лавовска грива - медицинската печурка 
Лавовска грива (Lions mane – lat. Hericium erinaceus) 
претставува природна храна за невроните, поради нејзината 
способност да го обновува нервниот систем.

Таа содржи широк спектар активни состојки (пред се хериценон и 
еринацин) кои го поттикнуваат растот на протеинот наречен фактор на 
невронскиот раст (brain derived neurotropic factor)  одговорен за 
создавање на нови синапси-врски помеѓу невроните, што овозможува 
лекување и одржување на долговечноста на нервните клетки во 
средишниот и периферниот нервен систем и подобување на мозочните 
функции. Покрај тоа што ги обновува невроните, активните состојки во 
лавовската грива поворно ја изградуваат заштитната миелинска обвивка 
на нервните клетки. Со тоа се подобрува невронската спроводливост за 
сигналите кои се клучни за комуникацијата помеѓу нервните клетки. 

Екстракт од дива боровинка – шумската боровинка (Vaccinium 
myrtillus) содржи специфични полифеноли од групата на антоцијанини, 
носители на синовиолитовиот пигмент, кои имаат силно, научно 
докажано антиоксидантско дејство.

Како молекули со многу мала молекуларна тежина, лесно ја поминуваат крвно 
мозочната бариера и ефикасно го спречуваат оксидативниот стрес во мозокот 
(оштетувања на мозочните клетки од страна на слободните радикали) со што се 
одржува добрата мозочна функција.

ла со исклучително силно антиоксидантско дејство, со кое помага да се 
неутрализираат штетните слободни радикали и дејството на токсините во 
мозочното ткиво и да се спречи појавата на воспаленија во мозокот.

Витамини Б2, Б3, Б5 и Б6 – овие витамини од Б комплексот се 
неопходни за одржување на функцијата на сите клетки и помагаат во 
одржување на хомеостаза на организмот. 

Тие придонесуваат за подобрување на енергетската продукција во нервните клетки, 
да се спречи акумулацијата на хомоцистеин (што доведува до појава на воспаленија 
во мозокот), го стимулираат создавањето и функцијата на невротрансмитерите и 
помагаат да се намали стресот.

Екстракт од зелен чај – екстрактот од листовите на зелениот чај 
(Camellia sinensis O. Ktze ) е потентен извор на полифеноли (над 98%), 
од кои посебно дејство имаат катекините предводени од 
епигалокатекингалат – EGCG (мин. 50%) кој претставува молеку-

Bioperine®️- патентираниот, стандардизиран екстракт од црн бибер 
Бакопин многукратно ја зголемува апсорпцијата и биолошката 
достапност на погоренаведените состојки, што овозможува 
подобрување на нивното синергистичко дејство и ефект.

се придонесува да се одржи добрата мозочна функција и меморија;

Екстракт од рузмарин – екстрактот од рузмарин (Salvia rosmarinus) 
покрај останатите микронутриентие извор на рузмаринска киселина), 
сите моќни антиоксиданти кои спречуваат оксидативен стрес – 
оштетување на клетките во мозокот со што 

Екстракт од нони – Нони е плод на растението Morinda Cetrifolia кое 
вирее во пределите на Југоисточна Азија и Пацификот, чии состојки ја 
стимулираат продукцијата на азотен моноксид – примарен 
вазодилататор кој овозможува ширење на крвите садови со што ја 
подобрува циркулацијата.

Благодарение на ова дејство, екстрактот од Нони помага да се подобри 
циркулацијата, односно дотокот на кислород и нутриенти до нервните клетки, 
неопходни за нивна оптимална функција и обнова.

▶ Лица со Алцхајмерова болест (предклиничко 
истражување)

▶ Лица со тешкотии во когнитивниот развој и 
учењето

▶ Лица по прележан мозочен удар

▶ Лица со анксиозност, вознемиреност и 
неврози

▶Деца со хиперактивност и тешкотии во 
одржување на вниманието и фокусот (ADHD)

▶ За подобрување на когнитивната функција на 
децата

▶ Лица со конвулзивни болести (епилепсија и 
др.)

„Со BRAIN PROTECT мојот мозок се разбуди! 
Конечно повторно сум активна и продуктивна.“ 

Р. Д. Од Велес

А. Г. Од Битола

Деменцијата е прогресивна дегенеративна 
состојба на мозокот која се јавува како последица 
на прогресивно изумирање или оштетување на 
нервните клетки (невроните), или губење на 
синапсите, односно врските помеѓу невроните. 
На тој начин се нарушува и отежнува при-
стапот до информациите во мемориските центри 
на мозокот, центарот се емоции, како и 
обработката на самите информации.

„Благодарение на BRAIN PROTECT 
заборавањето е минато, а 

моите најблиски немора повеќе 
да се грижат за мене!“

К.В. од Македонска Каменица

Тестемонијал 1 Тестемонијал  2 Тестемонијал 3

Тестемонијал  4 Тестемонијал 5

БАКОПИН ИМА КЛИНИЧКИ СТУДИИ ЗА ПОТВРДЕНА ЕФИКАСНОСТ ВО ПОДО-
БРУВАЊЕ НА МЕМОРИЈАТА И КОГНИТИВНАТА ФУНКЦИЈА НА МОЗОКОТ КАЈ:

1990
ден.

▶ Докажано ја елиминира болката и воспалението 
(оток, црвенило) во рбетот, зглобовите, мускулите 
и коските

▶ Ги намалува сите видови воспаленијата во 
телото (вклучувајки и воспаленија во мускулите, 
цревата, црниот дроб и други органи)

▶ Штити од оксидативен стрес и помага во 
заштитата од рак (го активира туморсупресорниот 
ген p53)

▶ Помага во обнова на рскавицата и лигаментите 
во зглобовите.

▶ Силни, прободни болки во кичмата, вратот или зглобовите

▶ Вкочанетост и отежнато движење на телото

▶ Повторувачка болка при наведнување или нагло движење на 
вратот

▶ Трнење и губење на чувството на осетливост на нозете или 
рацете

▶ Вкочанетост на телото и неможност за движење

Се симптоми кои укажуваат на развој на спондилоза, дископатија или хернија со ишијас, или други 
деформитети на рбетниот столб и зглобовите кои го заробуваат телото и го отежнуваат секое движење!

„Скоро една милјарда луѓе ширум светот страдаат од некоја форма на деформитети на
дисковите и пршлените на рбетот, притиснати нерви или оштетувања на зглобовите.“

„Статистиката потврдува дека над 95% од луѓето над 65 години страдаат
од спондилоза на рбетот.“

ЗА САМО 30 ДЕНА
БЕЗ НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ 

ЗАГАРАНТИРАНО
ЌЕ ВЕ ОСЛОБОДИ ОД
ХРОНИЧНИТЕ БОЛКИ ВО
ГРБОТ И ЗГЛОБОВИТЕ

ДОКАЖАНO
ДЕЛУВАЊЕ

ПРЕПОРАЧАН 
ОД ДОКТОРИТЕ

КЛИНИЧКИ 
ТЕСТИРАНИ
СОСТОЈКИ

GMO
FREE

100% 
ПРИРОДНО

100% 
БЕЗБЕДНО

Curcumin C3 Complex®  – Curcumactiv е единствен 
производ на пазарот кој го содржи клинички докажаниот, 
патентиран C3 Complex, стандардизиран екстракт од 
куркума (добиен од коренот на растението Curcuma 
Longa) со најмалку 95% биоактивни куркуминоиди од 3 
вида (Curcumin, Demethoxycurcumin (DMC) and Bisdeme-
thoxycurcumin (BDMC)). Ваквата концентрација и видови 
куркуминоиди во екстрактот обезбедуваат најсилно 
антиинфламаторно дејство за директно смирување на 
воспалителните состојби, а со тоа и болките насекаде во 
телото. Дополнително, куркуминот има и 
антиоксидативно дејство, антимикробно дејство, 
антиканцерогено дејство и други ефекти на 
подобрување на здравјето. Повеќе информации и 
клинички докази за антиинфламаторното дејство и 
другите ефекти на Curcumin C3 Complex® дознајте на 
www.curcuminoids.com.

Екстракт од коприва – екстрактот од листовите на копривата 
со векови се користел за смирување на воспаленија, а денес 
своето антиинфламаторно дејство го има докажано и во многу 
научни истражувања и клинички студии.

Анализите за зголемување на биолошката достапност на Куркуминот го 
открија единствениот начин за искористување на неговиот целосен 
потенцијал. Затоа, Curcumactiv го надополнивме и со:

CURCUMACTIV

Дали и вие сте приморани на силни лекови против болка или 
кортикостероиди кои при употреба на долг рок може да имаат 
сериозни несакани ефекти!
 Употребата на нестероидните антиинфламатори и лекови за 
болка – парацетамол, диклофен, кетонал, ибупрофен и други, е 
стара напуштена пракса во западна Европа и светот. Вакви лекови 
со анестетско, седативно и аналгетско дејство делуваат само на 
мозокот на рецепторите за болка. Вие не ја чувствувате болката, но 
воспаленијата во зглобовите или рбетот си остануваат, се 
зголемуваат и прават поголеми штети кои најчесто се игнорираат 
додека не бид епрекасно! Да не заборавиме дека ваквите лекови 
против болка, при продолжена употреба сериозно ги оштетуваат 
желудникот и бубрезите.
 Употребата на стероидните анти-инфламатори 
(кортикостероидите како декортин и други лекови) од една страна 
ефикасно делуваат на смирување на воспалението, но од друга 
страна, докажано и сериозно, го оштетуваат црниот дроб и го 
намалуваат имунитетот.

СПРЕЧЕТЕ ЈА БОЛКАТА И ВОСПАЛЕНИЕТО
ДИРЕКTНО И БЕЗ НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ!

На 100% природен и безбеден начин, со помош на CURCUMACTIV!

Curcumactiv eфикасно делува кај сите видови 
повреди или дегенеративни промени на 
рбетениот столб и карлицата (ишијас, 
дископатија, дискусхернија, спондилоза, 
реума), артритис (остеоартритис и 
ревматоиден артритис), оштетување или 
воспаленија на лигаменти, тетиви и мускули, 
деформитети и искривувања на кичма 
(сколиоза, кифоза, лордоза), како и при 
скршеници и други трауматски повреди. 
Безбеден е за долгорочна употреба и кај деца 
над 12 години.
Тестирањето на антиинфламаторното дејство 
на Curcumactiv даде неверојатни резултати! 
Дури 86% од тестираните корисници 
потврдија евидентно намалување на болката 
после само 2 дози Curcumactiv, а 91% изјавија 
целосно ослободување на болките по само 4 
дена употреба!

НОВА, УШТЕ ПОМОЌНА ФОРМУЛА ЗА ЗАГАРАНТИРАНО, 
ПОБРЗО И ПОЕФИКАСНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД БОЛКИТЕ И 
СМИРУВАЊЕ НА ВОСПАЛЕНИЈАТА ВО ТЕЛОТО.

НА ШТО СЕ ДОЛЖИ ТОЛКУ СИЛНОТО И ЕФИКАСНО 
АНТИИНФЛАМАТОРНО ДЕЈСТВО НА
CURCUMACTIV?

Bioperine® – Биоперинот е патентиран, стандардизиран 
екстракт од црн бибер, кој докажано ја подобрува апсорпцијата 
и достапноста на куркуминот за 2000%. Повеќе информации за 
научно докажаната способност на Bioperinot во подобрување 
на апсорпцијата и искористувањето на куркуминот и другите 
нутриенти прочитајте на www.bioperine.com

Само оваа комбинација на Curcumin C3 Complex-ot и Bioperin-от, и двете 
патентирани Американски состојки со клинички и научни докази, ја 
гарантира апсорпцијата на потребната концентрација куркуминоиди, за 
брзо и ефикасно елиминирање на болките и воспаленијата на телото."

Екстракт од босвелија – екстрактот од растението Boswellia 
Seratta се добива од смола која се собира од кората. Има 
докажано антиинфламаторно дејство и способност за 
смирување на болките во рбетот и зглобовите со што ја 
подобрува нивната работа и го олеснува движењето.

Екстракт од рузмарин – поседува силно антиоксидативно и 
антиинфламаторно дејство со кое помага во смирување на 
воспаленијата и спречување на оштетувањата кои 
инфламаторните молекули ги прават на ткивото.

„После само 2 дена болките во 
кичмата целосно ми се смирија и 
повторно можев да се исправам“

В.Ѓ. од Скопје

Ј.А. од Кичево

„Со CURCUMACTIV болките 
во вратот и рамото од 
спондилозата се веќе 
минато. Повторно сум 
среќна што можам да се 
грижам за моето внуче“
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ДОКАЖАНО ЈА СМИРУВА БОЛКАТА И ВОСПАЛЕНИЕТО

ПАТЕНТИРАНИ, СТАНДАРДИЗИРАНИ АМЕРИКАНСКИ СОСТОЈКИ
ЗА 20 ПАТИ ПОДОБРЕНА АПСОРПЦИЈА И ПОСИЛНО ДЕЈСТВО

СО C3 COMPLEX® И

 НАРАЧАЈ ВЕДНАШ!

995
ден.

Болките што ги чувствуваме долж рбетниот 
столб, мускулите, зглобовите и коските и 
најголемиот број заболувања на органите 
се јавуваат поради хронични воспаленија 
кои се создаваат при повреди, искривувања 
на кичмата или долгорочни оштетувања на 
клетките. Многу луѓе се приморани на 
употреба на силни лекови против болка или 
кортикостероиди кои на долг рок за жал 
можат и да дадат многу несакани ефекти. 
Но сега постојат и многу истражувани и 
докажани природни елементи кои помагаат 
да се смират болките и воспаленијата во 
целото тело и тоа за многу краток рок. 
Куркуминот е една од наистражуваните 
елементи од природата за кој постојат 
бројни студии кои го потврдуваат неговиот 
моќен анти-инфламаторен ефект и 
способност да ги намали или елиминира 
болките во локомоторниот систем на 
безбеден и многу ефикасен начин. 

Др. Атина Панговска
Специјалист по физикална медицина и рехабилитација 

Куркуминот е една од многу ретките материи во природата која има 
исклучително широк спектар на здравствени придобивки. Покрај добро 
признаеното и научно докажано антиинфламаторно дејство, голем број 
нови научни сознанија откриваат и потврдуваат многу важна улога на 
куркуминот во борбата со ракот! Но, понови универзитетски научни студии 
откриле дека внесот на куркумин во телото овозможува активација на еден 
уникатен ген, наречен p53 - тумор супресорен ген кој спречува активација 
и развој на промени во клетките кои доведуваат до развој на рак, односно 
помага во супресија, спречување и уништување на малигните клетки
(клетките на ракот). 
Подетално, внесот на Куркумин како додаток на исхраната, со активација 
на генот p53 доведува до програмирана смрт на малигните клетки, 
спречување на дејството на ензими кои ги лачат малигните клетки и кои го 
уништуваат здравото ткиво околу туморот. Со спречувањето на дејството 
на овие ензими, се оневозможува појава на метастази, т.е ширењето на 
туморите и ракот на околните ткива и органи. Понатаму куркуминот ја 
стимулира активноста на моќни внатрешни антиоксиданти, (глутатион, 
супероксид дизмутаза и други) кои заедно со куркуминот, кој и самиот има 
силно антиоксидантско дејство, помага да се спречат оштетувањата на 
клетките кои може да доведат до мутации во гените и развој на абнормален 
метаболизам и појава на рак.

БОЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИ КОГА НАЈМАЛКУ ОЧЕКУВАТЕ?
НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ТАА ДА ВЕ ОГРАНИЧИ И ДА ГИ СПРЕЧИ
ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ! 

Др. Милан Ристевски 
Специјалист по онкологија и радиотерапија 

ПОБАРАЈТЕ CURCUMACTIV:

  НАРАЧАЈ САМО СЕГА!  

▶ Замор  на очите и прогресивно намалување на видот;

▶ Зачестено  уринирање со намалената количина на урината, 
појавата на отоци во нозте и стапалата или зголемената 
конценрација протеини во крвта;

▶ Зголемено  потење, постојана глад, жед или сувост во устата;

▶ Трнење, боцкање, пецкање или болки  во нозете или
Појавата на тромбови, запушување на крвни садови или пo
качување на мастите и холестеролот 

се симптоми кои укажуваат на нарушувања на метаболизмот на гликоза и појава на дијабетес кои може да дадат 
несакани компликации и живото загрозувачки состојби! 

Модерниот начин на живот, постојаниот внес на процесирана и висококалорична храна, недостатокот од 
физичка активност и стресот се главните причини дијабетесот сеуште да биде една од водечките хронични 
здравствени проблеми на денешницата од која страдаат над 460 милиони лица во светот, а животот го губат 
над 1,5 милиони луѓе секоја година!

ЗА САМО 30 ДЕНА
БЕЗ НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ 

DIABETOL FORTE

DIABETOL 
FORTE

E НАЈПРОДАВАНИОТ ПРИРОДЕН ПРОИЗВОД ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ НА ШЕЌЕРОТ КОЈ СОДРЖИ:

Алфа липонска киселина – клинички докажано спречува појава и развој на невропатија, го подобрува 
дејството на инсулинот, придонесува за намалување на шеќерот, ги штити крвните садови и панкреасот и 
ја подобрува регулацијата на мастите.

Екстракт од горчлива диња – научно докажан во намалување на инсулинската резистенција, го 
подобрува искористувањето и функцијата на инсулинот, го намалува шеќерот и помага да се спречат 
оштетувањата на крвните садови.

Екстракт од цимет – тестиран и докажан во намалување на нивото на шеќер, го подобрува дејството на 
инсулинот, го намалува гликемискиот удел на храната и го забрзува согорувањето на мастите.

Цинк  – минерал неопходен за продукцијата, складирањето и секрецијата на инсулин потребен за 
дистрибуција на шеќерот во клетките.

Хром – клинички докажан во подобрување на ефикасноста на инсулинот и искористувањето на шеќерот од 
страна на клетките за негово намалување во крвта.

Овие 5 состојки имаат клучна улога во регулацијата на гликозата, 
продукцијата и дејството на инсулинот а комбинирани заедно имаат 
неверојатно, научно докажано синергистичко дејство за регулирање на 
нивоата на гликоза во крвта и заштита на нервите и крвните садови. Бројни 
студии правени со овие состојки покажуваат ефикасно намалување и 
нормализација на нивоата на гликолизиран хемоглобин (HbA1C) како мерка 
за тромесечно ниво и контролата на шеќерот во крвта, заштита на крвните 
садови и прекин на оштетувањето на периферните нерви со целосно губење 
на сите несакани симптоми и тегоби.

е производ со посебна медицинска намена 
кој на неинванзивн, целосно природен и 
безбеден начин, без несакани ефекти, само 
со помош на една 1 до 2 капсули на ден, без 
рецепт, ќе ви овозможи да го намалите и 
регулирате нивото на шеќер и да се 
заштитите од инфаркт, мозочен удар, 
губење на видот, откажување на бубрезите и 
други сериозни последици на дијабетесот!

СО ПОМОШ НА 
DIABETOL FORTE
ЛЕСНО И ЕФИКАСНО 
ЌЕ УСПЕЕТЕ:

▶ Да го намалите нивото на шеќер наутро (утринска гликемија);

▶ Да го регулирате и стабилизирате нивото на шеќер во референтните вредности;

▶ Да го намалите и регулирате нивото на гликолизиран хемоглобин (HbA1C – 
маркер за 3 месечниот просек);

▶Да ја намалите инсулинската резистенција, подобрувајки ја ефикасноста и 
дејството на инсулинот;

▶ Да ја подобрите продукцијата, секрецијата и складирањето на инсулинот, 
потребни за одржлива контрола на шеќерот;

▶ Да ги намалите вишок масти (триглицериди и холестерол) во крвотокот;

▶ Да ги заштитите крвните садови;

▶ Да го елиминирате ризикот од инфаркт и мозочен удар;

▶ Да го елиминирате ризикот од појава на ретинопатија, макуларна дегенерација и 
загуба на видот;

▶ Да го елиминирате ризикот од нефропатија, намалување на функцијата или 
откажување на бубрезите;

▶ Да се ослободите од болките, пецкањето и трнењето во нозете;

▶ Да се ослободите од ризикот од појава на чиреви и ампутаци;.

▶ Да ги заштитите нервите и да ги спречите нивните оштетувања;

Дијабетесот е метаболно заболување од кое страда голем 
дел како од светската така и од нашата популација. За жал 
многу често пациентите не се свесни дека доколку не се 
воспостави добра регулација на нивоата на шеќер 
дијабетесот може да даде многу опасни последици по 
здравјето. Појавата на инфаркт на миокардот или мозочен 
удар се најчести кај лицата со дијабетес! Стандардната 
терапија, таблетарна или инсулинска, не секогаш успева да 
направи добра контрола на гликемијата и затоа е важно и 
препорачливо со терапијата да се внесат одобрени, 
регистрирани природни додатоци кои ефикасно можат да 
помогнат како во стабилизација на шеќерот така и во 
спречување на последиците од покачениот шеќер.

Алфа-липонската киселина е стандард кој ние докторите го 
препорачуваме за заштита и надминување на 
последиците од дијабетичната невропатија, односно 
оштетување на нервите. Исто така, внесот на 
алфа-липонска киселина, во комбинација на екстрактите 
од горчлива диња (карела) и цимет директно ja 
подобруваат функцијата на инсулинот, односно помагаат 
да се активираат инсулинските рецептори и да се подобри 
искористувањето на шеќерот пред се од страна на 
мускулите, што доведува до негово чистење и сниживање 
во крвта. Од друга страна елементите цинк и хром, се 
неопходни за продукцијата, секрецијата, складирањето, 
како и за функцијата на инсулин во телото и затоа се исто 
така многу важни за подобра контрола на шеќерот. 

Со оглед на тоа можам да кажам дека комбинирањето на 
сите овие елементи, односно употребата на DIABETOL 
FORTE е ефикасен, природен начин кој помага во 
подобрување на регулацијата на шеќерот во крвта и дава 
антиоксидативна заштита на клетките од оксидативниот 
стрес предизвикан од радикалите на шеќерот со што 
помага да се заштитат крвните садови и нервите од 
оштетувања и несакани компликации.

DIABETOL
FORTE

е решението кое веќе 
им помогна на над 80.000 лица 
со дијабетес во земјите од 
регионот.

ДОКАЖАНO
ДЕЛУВАЊЕ

ПРЕПОРАЧАН 
ОД ДОКТОРИТЕ

КЛИНИЧКИ 
ТЕСТИРАН

GMO
FREE

Дали знаете дека и во нашата земја околу 200.000 граѓани страдаат од дијабетес,
 а од неговите последици годишно умираат околу 20.000 луѓе!

Поради својата голема ефикасност препаратот беше прифатен за клиничка студија, 
спроведена на Универзитетската клиника за Ендокринологија која исто така ги 
потврди ефектите и здравствените придобивки од неговата употреба.

HYPOGLYCEMIA HYPERGLYCEMIANORMAL LEVEL

100% 
ПРИРОДНО

100% 
БЕЗБЕДНО

И покрај редовното земање на препишаната терапија, таблетарна или 
инсулинска, воспоставувањето на добра, одржлива контрола над чеќерот 
во крвта е многу тешко и огромен број лица со дијабетес секојдневно се 
соочуваат со несаканите последици и компликации кои може да се јават.

Сега имате 100% природно, и безбедно решение без 
несакани ефекти со кое целосно  и одржливо ќе го 
регулирате шеќерот и ќе ги заштитите крвните 
садови и нервите од несаканите последици..

Др. Катерина Андонова
Специјалист интернист

ЗАГАРАНТИРАНО 
ЌЕ ВИ ГО РЕГУЛИРА 
ШЕЌЕРОТ И ЗАШТИТИ 
КРВНИТЕ САДОВИ

  НАРАЧАЈ САМО СЕГА!  995
денари

2+1 
ГРАТИС

 НАРАЧАЈ ВЕДНАШ!

Тестемонијал 1 Тестемонијал 2 Тестемонијал 3 Тестемонијал 4

РЕГИСТРИРАН СО ПОСЕБНА МЕДИЦИНСКА НАМЕНА ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ ДИЈАБЕТЕС 

ОДОБРЕН ОД СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ДИЈАБЕТИЧАРИ

ОДОБРЕН И ПРЕПОРАЧАН ОД ДОКТОРИТЕ

АКО  НЕМАТЕ РЕЗУЛТАТИ ЌЕ ВИ ГИ ВРАТИМЕ ПАРИТЕ



VITALIA - Probiotic product line
INTEGRATED Marketing Campaign

-VIDEO ANIMATION
-Social media
-OOH

TVC

https://www.youtube.com/watch?v=TQ1XNwLxwOk

https://www.youtube.com/watch?v=TQ1XNwLxwOk
https://www.youtube.com/watch?v=TQ1XNwLxwOk
https://www.youtube.com/watch?v=TQ1XNwLxwOk


Jostela winery - NEW LABEL DESIGN
label design

-Logo redesign
-Product label design



Digidive
corporate rebranding
- new logo, logotype and brand-book



EUROPEAN UNION AND COUNCIL OF EUROPE - HORIZONTAL FACILITY II
PREVETING AND COMBATING TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS in north macedonia (2022)

Labour trafficking  
in North Macedonia: 

risk factors, trends  
and challenges

-PR SERVICES FOR REGIONAL CONFERENCE
-PRODUCTION OF VIDEO FOR success story from the program
-DESIGN AND PREPRESS for report



EUROPEAN UNION AND COUNCIL OF EUROPE - HORIZONTAL FACILITY II (ongoing project)
FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF THE MEDIA
Integrated marketing campaign

- development of concept and digital strategy
- development of key visual, OOH materials and other promotional materials



THANK YOU!
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