
 

 

  
Примери од изработени мапи 

 

 

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ЗА МЛАДИ ТУРИСТИ  
USE-IT НЕ Е НАМЕНЕТА ЗА СИТЕ ТУРИСТИ, ТАА Е 

НАПРАВЕНА СПЕЦИЈАЛНО ЗА ДА ГИ ЗАДОВОЛИ 

ПОТРЕБИТЕ НА МЛАДИТЕ ТУРИСТИ НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ.  

 

НАПРАВЕНА ОД 

ЛОКАЛНИТЕ ЖИТЕЛИ   
USE-IT НЕ Е НАПРАВЕНА ОД ТУРИСТИ ЗА ТУРИСТИ, 

ТУКУ ТАА СОРЖИ ПРЕПОРАКИ ОД ЛОКАЛНИТЕ ЖИТЕЛИ 

НА ГРАДОТ СКОПЈЕ.  

 

НЕ-КОМЕРЦИЈАЛНА   
USE-IT МАПАТА Е БЕСПЛАТНА ЗА СИТЕ.  

 

РЕДОВНО АЖУРИРАЊЕ   
USE-IT МАПАТА СЕ АЖУРИРА НА СЕКОЈ ШЕСТ МЕСЕЦИ 

И СО ТОА ИМ ОВОЗМОЖУВА НА ТУРИСТИТЕ ВО ГРАДОТ 

МОЖНОСТ ДА БИДАТ СЕКОГАШ ИНФОРМИРАНИ ЗА 

НАЈНОВИТЕ МЕСТА И СЛУЧУВАЊА ВО ГРАДОТ, А НА 

АТРАКТИВНИТЕ МЕСТА И ЛОКАЛИ ИМ НУДИ МОЖНОСТ 

ДА БИДАТ НА МАПАТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пример  

 

USE-IT  

MAP OF SKOPJE 
Интерактивна и иновативна мапа на градот Скопје 

наменета за млади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектот е во изработка од страна на  

 

 

 

Подржано од град Скопје    

 

 

 

http://www.lazoroski.com/balkannet/
http://centercrcd.org/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

МОЖНОСТ ЗА ПРОМОЦИЈА! 
Преку разните опции кои се нудат и преку големата веќе 

искусна мрежа на промовирање на ваквиот тип на мапи, 

имате можност да бидете промовирани надвор од 

границите на Република Македонија и препознаени од 

младите туристи уште пред нивното пристигнување во 

Скопје!  

 
 

 

 

За повеќе информации: 

Жан Становески –   

Марина Андева –  

Горан Костевски -      

 

 
 

Имате повеќе опции: 

. Бројче на мапата со името на вашиот локал 

. Бројќе на мапата со неколку реда текст за вашиот локал 

. Бројче на мапата со неколку реда текст за вашиот локал 

и препорака од нас, како и различна боја и ефект на 

текстот. 

 

 

. Бројче на мапата со 

неколку реда текст за вашиот локал  

Со оваа опција имате можност да бидете евидентирани на 

мапата со бројче, името на вашиот објект како и неколку 

зборови за она што вие го нудите како екслузивност! 

Пример за опција бр.  

 

 . Бројче на мапата со 

името на вашиот објект 

Со оваа опција, сте 

означени на мапата само со 

бројче и со името на 

вашиот објект 

Пример за опција бр.  

  

. Бројче на мапата со неколку реда текст за 

вашиот локал и препорака од нас, како и 

различна боја и ефект на текстот. 

 

Текстот заедно го составуваме! 

 

Пример за опција бр.  

1. Изработената мапа на град Скопје ќе биде 

дистрибуирана до европската канцеларија на 

USE-IT мапи во Брисел од каде што ќе биде 

достапна за тамошните млади луѓе кои ќе 

пројават интерес за посета на градот 

Скопје. 

2. Мапата ќе биде дистрибуирана до сите 

градови кои учествуваат во мрежата (повеќе 

од 50 града во Европа), што значи пошироко 

промовирање на мапата во Европа. 

3. Мапата ќе биде достапна исто така во 

туристичките агенции и објекти во Скопје, 

како и хостели. 
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