
                      

                                      

Patokolusvetot.mk е специјализиран сајт за патувања, портал за сите патувачи и сонувачи. 
Споделуваме искуства, совети, знаење. Целта ни е да ги споделиме нашите искуства од 
дестинации кои сме ги посетиле - во авторски текстови кои не може да се најдат на други сајтови, 
да ви препорачаме она што е вредно да се посети и направи на овие места, како и навремено да 
ве информираме за случувања во светот поврзани со патувањата. Нашето мото е: “Толку многу 
дестинации, а толку малку време.” 

Како да патувате безбедно, како најефикасно да се спакувате за на пат, како да се справите со 
долго чекање на аеродомите и со џет лег, кои се најдобрите хотели во светот, кои се најскапи, а 
кои најевтини градови, најнови информации за рестрикции при патувања во време на Корона, 
репортажи од светски метрополи и од помалку познати места, предлози за летување и 
зимoвање... и уште безброј други прашања кои најчесто не’ мачат - на нашиот портал ќе најдете 
совети и одговори на сите патувачки “маки”. 

Порталот постои релативно краток временски период – од Декември 2019 година и зa една 
година постоење, во која светот се бори со пандемија од Covid-19 и со рестрикции за патувања, 
бележи особен успех при привлекување на редовни читатели и со секој нареден месец бележи 
растење на бројот на нови читатели. 

Демографски податоци:  

 Најголем број од нашите читатели се од женски пол – 66%,  додека машкиот пол е 
застапен со 34%.  

 Старосна структура: Сајтот има најголем број на читатели на возраст од 25 – 55 години, со 
тоа што најзастапени се читателите на возраст од 35 - 44 години, воедно тоа е старосната 
група која најчесто патува. 

 

 Женски пол = темно сина боја, Машки пол = светло сина боја. 



На сајтот препорачуваме да се рекламираат сите дејности кои се директно и индиректно поврзани 
со патувања и туризам, како: Туристички агенции, Осигурителни компании, Банки, Rent a 
car/bike, Такси компании, Авионски компании, Автобуски превозници, Хотели, хостели и 
други сместувачки капацитети, Ресторани, Винарии, Мобилни оператори, Специјализирани 
продавници за опрема за патувања (куфери, торби, шатори,спортска опрема и облека), 
Брендови/продавници за фотоопрема и сл. 

 

Рекламирање на Десктоп позиции: 

 

Банер Димензија Цена 

Хедер 728 х 90 px 2.000 ден. 

Џамбо 970 х 90 px 3.000  ден. 

Страничен 300 х 250 px 2.000 ден. 

Half page банер 300 x 600 px 3.000 ден. 

Брендирана позадина 4.000 ден. 

*Цените се во денари и се однесуваат на закуп на простор за 1 седмица.  18% ДДВ не е 
пресметан. 



 

 

 

 

Банер во статија 2.000 ден. 

*Цените се во денари и се однесуваат на закуп на простор за 1 седмица. 18% ДДВ не е 
пресметан. 

 

 

 

 



 

 Рекламирање на мобилната верзија: 

 
  

 

Банер Димензија Цена 

Mobile Sticky 
Standard 

320 х 50 px 2.000 ден. 

Mobile Sticky 
Large 

320 х 100 px 2.500  ден. 

*Цените се во денари и се однесуваат на закуп на простор за 1 седмица. 18% ДДВ не е 
пресметан. 

 

 



 

Банер Димензија Цена 

Mobile In Article 320 х 250 px 3.000 ден. 

*Цените се во денари и се однесуваат на закуп на простор за 1 седмица. 18% ДДВ не е 
пресметан. 

 

Објава на ПР текст – Цена: 3000 ден. 18% ДДВ не е пресметан.  *Се споделува и на нашата 
Facebook страница. Се појавува на сајтот во делот - Најнови текстови, а потоа останува во 
селектираната рубрика. 

Зависно од периодот на закуп следува соодветен попуст. 

 

 

Контактирајте нè на: 

+38970 51 71 91 

e-mail: patokolusvetot@patokolusvetot.mk                                                    


