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Вовед 
 

Проектот: „ Поддршка за on line продажба на земјоделците и јакнење на гласот на жените од 

руралните средини“ кој е поддржан од Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) 

во рамките на проектот „Поддршка на диверзификацијата на економските активности во рурални 

подрачја на Југоисточна Европа“ (СЕДРА). 

Проектот е составен од 2 компоненти: 

Развој и промоција на капацитетите поврзани со on-line промоција и продажба на агро-

прехранбени производи преку платформата Е-фарма 

Развој на женското лидерство и претприемништво во руралните средини 

Првата компонента на проектот се фокусира на подобрување на можностите за маркетинг за 

земјоделците (производители на земјоделски производи), како и за малите даватели на услуги во 

туризмот и занаетчиските производители. 

Втората компонента на проектот се фокусира на подигање на свеста на жените во руралните 

области за законските права на сопственост, како и унапредување на женското лидерство и 

претприемништво како предуслов за економско зајакнување на руралните жени, како важен 

сегмент за економски развој на руралните области во Република Северна Македонија. 

Користење на платформата 

Креирање на профили за фармери/купувачи 

 

Самата платформа е наменета за користење како на фармери со цел да ги промовираат своите 

производи/услуги и за заинтересирани купувачи. Платформата овозможува креирање на 

кориснички профили како на фармери така и на самите купувачи.  

За да се креира профил за користење на платформата следете ги следните чекори: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрирање на фармери 

 



 

Фармерот внесува: име, е-маил, лозинка, телефон, лице за контакт, адреса, град и 

фотографија/лого/заштитен знак.  

 

Од кога ќе го креираме налогот, на истиот можеме да се пријавиме: 

 
 

Во полето за e-mail го внесувате email-от кој што го оставивте а во делот на лозинка ја внесувате 

лозинката која што ја поставивте во текот на креирањето на профилот.  

 

Од кога ќе се приклучите на платформата ќе го добиете следен изглед на екранот: 

 
 



 
 

Со кликнувањето на профилот ќе го добиете паѓачкото мени од каде што можете да изберете 

соодветна опција за уредување на профилот и тоа: 

 Уредување на профилот  



 



 Додавање на производи 

 Креирање на понуди 

 Преглед на порачки 

 Преглед на пораки 

 Одјавување од порталот 

 

Додавање на производи 

 

Со кликнување на опцијата Мои производи го добиваме следниот изглед на платформата: 

 

Со кликнување на опцијата Додади продукт добиваме следен изглед: 



 



Ги внесуваме следни информации: 

 Име на производот 

 Го поставуваме во соодветна категорија 

 Додаваме краток производ 

 Поставуваме соодветни фотографии на производот 

Од кога ги поставиме овие информации, кликнуваме на копче Залувај ги промените или Откажи 

доколку внесовме по грешка или слично. 

 

Со поставените производи можеме да управуваме и тоа: 

 

 Да направиме измена 

 Да додаме во понуда 

 Да ги избришеме 

Креирање на понуда 

За да го понудите производот на купувачите, не е доволно да ги додадете производите во вашето 

портфолио на производи. Она што е потребно да направите е да ги додадете прозводите кој што 

сакате да ги продавате во делот понуда. Со кликнувањето на опцијата Додади понуда вашиот 

производ/и ќе бидат понудени за купување.  

 



 


