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ФОНДАЦИЈА ПРОГРЕСИВ АКАДЕМИЈА

• Фондацијата „Прогресив Академија“ е иновативен 
тренинг центар чија визија е развој на вештини преку 
квалитетни едукативни програми, унапредување на 
техничките знаењa, акцелераторски програми и 
активности за истражување и развој.

• Академијата за Извршни Менаџери која има за цел да 
ги надгради менаџерските капацитети за компаниите во 
регионот и пошироко.



Фондација Прогресив Академија – Одбор на Директори



Прогресив Академија за Извршни Менаџери  

• Прва и единствена ВЕРИФИЦИРАНА Академија за Извршни 
Менаџери во Македонија

• Поддржана од Макпрогрес, ЕБОР Лондон и Владата на 
Јапонија

• Имплементатор: консултантската компанија PRIMEPOINT 
Partners Македонија

• Програмата е наменета за сите кои сакаат да ги зајакнат 
менаџерските и лидерските вештини 

• Сопственици на семејни бизниси, претприемачи и 
менаџери на различни позиции во големи и мали 
компании



СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА

• Академијата за Извршни Менаџери има за цел да 
овозможи развој на бизнис лидери преку користење на 
најновите светски трендови и знаења од областа на 
менаџментот

• Уникатна програма со врвни предавачи, интерактивни 
предавања, фокус на меки вештини и методи според 
последните светски трендови

• Меки вештини и когнитивни вештини за логично и 
креативно размислување како и со зајакнување на нивниот 
авторитет, ориентираност кон креативно размислување и 
развој на иновации



Прогресив Академија за извршни менаџери - ТИМ

Academy for Executive 
Management



Официјално отварање и пилот обука



Прогресив Академија за извршни менаџери 

• Предавачи со големо практично искуство

• Осум наставни модули, 9 месеци

• Обуката се одржува два пати месечно – во деновите петок (попладне) 
и сабота (наутро) со траење на предавањата од 6 часа на ден

• Подготвени се:
• материјали за предавање
• case-studies
• гости говорници
• вежби и сумулаци
• практични примери
• изработка на проекти и задачи
• тимски презентации
• натпревари



Прогресив Академија за извршни менаџери 

1. Бизнис стратегија и Бизнис планирање 

2. Менаџмент со промени

3. Оперативен Менаџмент (производство и логистика)

4. Иновации преку напредни технологии

5. Продажба и маркетинг

6. Финансии за извршни менаџери

7. Meнаџмент со Човечки Ресурси и менаџмент на таленти

8. Успешна деловна комуникација и лидерство базирано на 
вредности



Инструктори

















Наставен
план



Модул 1: Бизнис стратегија и 
бизнис планирање
• Како да се преточат стратегиските и оперативните цели на 

менаџментот во објективен бизнис план

• Менаџмент и стратегија – Визија, мисија и цели на компанијата

• Анализа на еко-системи, СВОТ Анализа, ПЕСТ Анализа, Porter’s Five 
Forces, бизнис модел канвас

• Сметководство за менаџмент

• Менаџмент на трошоци

• Контролинг

• Планирање на профит

• Статички и флексибилни буџети

• Капитално буџетирање

• Изработка на бизнис план



Модул 2: Менаџмент со промени

• Одлучување и предуслови за спроведување на бизнис одлуките

• Организациска култура

• Вредности на организацијата

• Организациска структура

• Кризен менаџмент

• Mенаџирање на конфликти

• Менаџирање на времето во организациите

• Управување со приоритети

• Комуникација за ефективни промени

• World Class Excellence и имплементирање на правилен mindseт

• Target Setting and Cascading



Модул 3: Оперативен менаџмент 
(производство и логистика)
• Производство и производни процеси

• Пласирање на производ/услуга на пазар

• Пакување на производот и обележување на 
производите

• Стандардизација и сертификација

• Управување со тотален квалитет

• Управување со синџирот на снабдување

• Циркуларна економија и одржливост

• Проектен менаџмент



Модул 4: Иновации преку 
напредни технологии
• Иновациска стратегија

• Дигитализација на процеси во компаниите

• Рамка (framework) за дигитализација на процеси

• Модерни технологии актуелни во 2021

• Примери за реална примена на горенаведените технологии 
во индустријата и нивните придобивки

• Најдобри практики при работа со дистрибуирани тимови

• Начини на мотивација на дистрибуирани тимови

• Агилни методологии и нивна примена во индустријата

• Софтвер и алатки за паметно работење и проектен 
менаџмент



Модул 5: Продажба и маркетинг
• Истражување на пазрот

• Утврдување на пазарни потенцијали и сегментација на пазарот

• Маркетинг микс и стратегии (цени, производи/услуги, дистрибуција и промоција)

• Модерната продажба и маркетинг денес

• Важноста на продажбата и маркетингот и како се меѓусебно поврзани.

• Работење во силоси (како негативна појава)

• Како да се надмине работењето во силоси и како да се воспостави синергија и мост за успех.

• Кои се ТОП 10 вештини на секој успешен професионалец во продажбата.

• Trade marketing – B2B marketing

• Фанел менаџмент – како алатка за зголемена ефикасност

• Продажба и маркетинг во кризни времиња

• Category & Chanel пристап како модел за поголем успех.

• Поставување и сетирање на SMART KPIs

• Продажба на интернационални пазари (сегментација, извозен маркетинг, предности, 
стратегија и портфолио за настап на друг пазар)

• Ценовна стратегија

• Е-бизнис – современи канали на продажба



Модул 6: Финасии

• Современ пристап на Финансискиот менаџмент
• Анализа и толкување на финансиски извештаи
• Оперативен и финансиски левериџ
• Работен капитал, финансиско одлучување и 

менаџмент
• Портфолио менаџмент
• Спојување и преземање и органскиот раст на 

компаниите
• Видови превземања
• Финансиски аквизиции



Модул 7: Meнаџмент со Човечки 
Ресурси и менаџмент на таленти
• Современ пристап во менаџментот на човечки ресурси
• Што извршните менаџери треба да знаат за успешно менаџирање 

со човечките ресурси

• Анализа и дизајн на работно место
• Регрутирање и селекција на човечки ресурси
• Обука и развој на човечки ресурси

• Организација базирана на учење
• Мотивација на вработените
• Делегирање и давање на feedback

• Комуникација со вработените
• Менаџирање на тимови
• Оценување на перформансите на вработените

• Систем на надоместоци и награди



Модул 8: Успешна деловна комуникација и 
лидерство базирано на вредности

• Лидерство базирано на вредности и 
визија

• Знајте ја вашата „приказна“

• Емоционална интелигенција

• Раст на размислување и ментални скрипти

• Водење на тимови со големо влијание

• Карактеристики на ефективна тимска 
работа

• Креирање на повелба за тим

• Координирање на членовите на тимот

• Алатки за генерирање идеи

• Слепило на информации

• Управување со конфликти

• Ефективна комуникација

• Научени лекции

• Креирање на корпоративна вредност 
преку лидерство базирано на визија и 
вредности

• Организациска визија и основни вредности

• Корпоративна култура

• Практика за управување со таленти

• Организациска интелигенција

• Протоколи за криза

• План за развој на тоа како индивидуата 
планира да ја зголеми корпоративната 
вредност

• Успешна комуникација

• Развивањето на силни комуникациски 
вештини

• Успешното слушање, емпатија

• Управување со стресот

• Невербална комуникација



Упис во програмата

• Отворен повик за аплицирање до 20 август, 2021
• Почеток на програмата: средина на Септември 2021  
• Цената за упис изнесува 1400 евра за сите модули, со задолжителни 100 

евра уплата за упис во програмата
• Во цената се вклучени сите материјали и храна
• Наставата се одржува во Виница, во нов тренинг центар со одлични услови 

за одржување на обуки
• Тренинг центарот се наоѓа веднаш до Управната Зграда на Макпрогрес во 

Виница
• Сместувачки капацитети по поволни услови ќе бидат понудени на сите 

учесници



Станете партнер на Академијата

ГОДИШНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ОБУКИТЕ ВКЛУЧУВА

• 1 учесник 1200 евра (редовната цена на обуките е 1400 евра)

• 2 учесници 2000 евра

• 3 учесници 2600 евра

3 ГОДИНИ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОБУКИТЕ ВКЛУЧУВА

• 1 учесник 1000 евра

• 2 учесници 1800 евра

• 3 учесници 2400 евра

• * Задолжителна уплата за упис во програмата изнесува 100 евра по 
учесник.



ПРИДОБИВКИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ

• Учество во врвна програма за ТОП МЕНАЏМЕНТ во 
МАКЕДОНИЈА

• Вмрежување и учење со други менаџери, наградба на 
знаењата и размена на искуства

• Членство во Алумни клуб

• Промоција на компанијата со лого и веб страна како 
официјален партнер

• Иницирање дополнителни соработки и вмрежување

• Кандидатите кои успешно ќе ја комплетираат програмата ќе 
се стекнат со сертификат за Посебна програма за 
Претприемништво и менаџмент за извршни директори,  
верифициран од државните органи.





Thank you for your attention and support! 

https://www.progressive.org.mk/

https://www.progressive.org.mk/

