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1 ЈУНИ
- МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕЦАТА 

 За време на нашето 10+ годишно работење на пазарот 
придонесовме не само во градежништвото, туку и во градењето и 
креирањето на иднината.
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За нас децата се иднината, така што нивното образование и инспирација 
од областа на архитектурата и инженерството е важно за нас и во секој 
случај ние сме тука да ги едуцираме и да ги инспирираме за нивната 
идна професија.
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ОТВОРЕНИ 100 РАБОТНИ
МЕСТА ВО ЕУРОВИА
 
 Ние знаеме дека успехот на компанијата започнува од своите 
вработени, па така зголемениот обем на работа доведе до тоа да ги 
распишеме следните огласи:

•     Тесар - 20 извршители

•     Армирач - 14 извршители

•     Ѕидар - 15 извршители

•     Монтажер - 13 извршители

•     Багерист - 10 извршители

•     Ракувач на кран - 6 извршители

•     Возач на машини - 15 извршители

•     Машински инженер - 2 извршители

•     Електро инженер - 2 извршители

•     Градежен техничар - 3 извршители

06



07



08

Ј У Н И  2022

                           СЕРТИФИКАТ
ЗА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ

 СКРИН - МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Желино ги исполнува 
највисоките критериуми за бонитетни достигнувања во 2021 година и 
припаѓа меѓу најдобрите друштва во Р. Северна Македонија кои се 
рангирани со висока бонитетна оцена и се овластени за користење на 
статусот како симбол за деловна успешност и сигурност.

Да се биде носител на сертификат за деловна успешност е едно од 
ретките признанија со кое им докажуваме на нашите потенцијални 
партнери дека сме одговорно и квалитетно водена компанија со која 
треба да се соработува. Денес е тешко да се најде доверлив партнер.

Како носител на сертификатот за деловна успешност се наоѓаме во 
најтесното опкружување од 2% од компаниите во Р. Северна Македонија. 
Сертификатот за деловна успешност се пресметува врз основа на 18 
параметри за успешност и ликвидност (финансиски извештај) и 
солвентност на компанијата.
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За контакт:

Емаил: office@screenmedia.mk                                                              Тел 1: +389 (0)2 322 4944
Факс : +389 (0)2 322 4944                                                                          Тел 2: +389 (0)44 350 991

Со седиште во Македонија и со повеќе од 800 локации 
низ целата земја, Скрин Медиа прерасна во еден од 

врвните снабдувачи на исклучителни и 
висококреативни реклами, за сите бизниси коишто 

бараат беспрекорно унапредување на нивните 
производи и услуги преку примена на мноштво алатки.

Нашите методи и стратегии имаат за цел да го зголемат 
Вашиот приход и популарноста на Вашиот бренд. Ние 

едноставно не ги оставаме нашите клиенти во 
неизвесност со „некакви половични“ дизајн-идеи и 

„заматен“ фокус. Ние во Скрин Медиа, успеавме да го 
доведеме до совршенство „рекламирањето надвор од 

домот“ – со наша поддршка, можете да бидете сигурни 
дека ќе го почувствувате позитивниот исход.

Доверете ни ги Вашето корпоративно рекламирање и 
потребите од „рекламирање надвор од домот“, а за 

возврат, ние ќе ги доведеме идентитетот и 
популарноста на Вашиот бренд на едно сосема ново 

ниво.

За Скрин Медиа:
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РЕБРЕНДИРАЊЕ
НА ЛОГОТО
 
 Новиот визуелен идентитет на Еуровиа го создадовме како 
единствен идентитет на брендот кој е јасно наш и истиот ќе се 
имплементира врз основа на конкретни упатства и стандарди. Тие ќе 
придонесат да се изгради конзистентен и препознатлив идентитет за 
заштита на брендот изразени во пракса и во неговата употреба. 
Ребрендирањето на логото на компанијата не вклучи некои радикални 
промени во однос на брендирањето. Истото го насочивме кон промена 
на неколку елементи, а тоа се минималната измена на логото и 
подобрување на маркетинг стратегијата, јавната слика и впечатокот.

Ова е нашето ново лого

Нашето лого е визуелна манифестација на нашиот бренд.
Тоа е еден од нашите највредни средства и веднаш препознатлив симбол на нашата 

компанија.



Црвен паралелограм
- икона на Еуровиа

Суштинскиот елемент на логото на Еуровиа е извлечен од старото лого, а тоа е 
вградено во буквата А.

Овој елемент е иконски и истиот ја менува само геометриската формата кој 
директно одговара на полињата и услугите на кои работи Еуровиа. 11
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М Е С Е Ч Е Н
И З В Е Ш Т А Ј

За повеќе информации,
посетете го нашиот блог:

blog.eurovia.mk


