
 
 

 

 

                           

ПРОГРАМА 
 

EVENT MANAGEMENT 
Модул за организација на настани 

 
Станете вешт менаџер на настани и откријте ги тајните на професијата 

преку работа на реални проекти! 

 
Начин на реализација: со физичко присуство 

 

 07 февруари 2023 година  

 вторник и четврток, 18.00 – 21.00 часот 

 Институт КОНЦЕПТ, Скопје 

 

 
 

МОДУЛ 

 

 

Вовед во 
управување со 

настани 

 
 
 

 Што е и кој може да биде менаџер на настани? 

 Вештини и компетенции на менаџерот на настани 

 Должности на менаџерот на настани 

 Принципи на работа: креативност, проектен менаџмент 

 Процеси и чекори при организирање на настани 

 

 

 

Фази на планирање 
на настан 

 

 

 

 

 Класификација на настани 

 Brainstorming и документирање на идеи 

 Генерирање на креативни идеи 

 Креирање на концепт 

 Главни грешки при креирање концепт 

 Избор на локација 

 Креирање на содржина за настанот 

 Дефинирање на целната публика 

 Сценарио за настан и динамика  

 Цели на настанот 



 Организација на работата 

 Градење тим, одредување одговорности, доделување улоги, контрола 

 Ефикасна размена на информации и тимска мотивација 

 Креирање на работен план и негово спроведување 

 Создавање на база на изведувачи и подизведувачи 

 
 

Предвидување и 
справување со 

ризици 

 

 

 

 Идентификување на потенцијални ризици 

 Управување со тимот за време на кризни ситуации 

 Надминување на финансиски ризици и заштита на буџет 

 Здравствени и безбедносни процедури 

 Решавање на проблеми и донесување одлуки 

 Адаптирање на постоечката ситуација 

 
 

Управување со 
буџет на настани 

 

 

 

 Креирање на привремен буџет 

 Пресметување на сите трошоци  

 На што можете да заштедите 

 Финансиски ризици и начини за нивно неутрализирање 

 Правни прашања (договори, анекси, понуди...) 

 Како да се направи проектот профитабилен? 

 Финансиска контрола и прилагодувања (непредвидени трошоци и 

заштеди) 

 Примери за буџети за настани 

 Sponsorship 

 

Логистика на 
настани 

 

 

 

 Планирање на ресурси и распределба на работата 

 Работа со изведувачи (критериуми за избор, договори) 

 Работа со подизведувачи (техничка опрема, кетеринг, обезбедување, 

декорации) 

 Логистика, (дозволи и ограничувања, транспорт, осигурување, 

протоколарни услуги, законски обврски...) 

 

 

Реализацијата може 
да започне 

 

 

 

 

 Пред финална анализа - проценка, визуелизација на проектот 

 Координација и комуникација со учесници, партнери, гости, медиуми 

 Протокол на настанот 

 Креирање и следење на совршена временска рамка 

 Деталите ја прават разликата 

 

 

 

ПР и промоција на 
настани и следење 

на резултатите 

 

 

 

 Маркетинг на настани 

 Корпоративен дизајн 

 Дизајн и продукција на промотивни и печатени материјали 

 Алатки за промоција на настани 

 Креирање на медиумски план 

 Организација на ПР кампања  

 Оф-лајн и он-лајн промотивни канали 

 Дигитален маркетинг за промоција 

 Фото и видео материјали 



 

 

 Евалуација на ефективноста на настанот 

 Финансиски извештај на проектот за менаџмент, партнери, спонзори 

 

 

Завршен проект  

 

 


