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Онлајн купувањето во Република Македонија 
пред појавата на Grouper

• бројот на издадени платежни картички 
• страв од безбедност при онлајн купување 
• луѓето немаат навика за купување онлајн  
• забраната за онлајн купување од страна на 
одредени банки 
• мала понуда од страна на интернет-трговците 

• атрактивноста на понудата 
• желбата да се заштеди



Онлајн купувањето во Република Македонија 
пред појавата на Grouper

• Во 2010 година од вкупниот обрт во земјата само 8% отпаѓа на промет 
направен преку платежни картички, а од овие 8%, само 1% од 
вкупниот број на плаќања направени со платежни картички отпаѓа на 
онлајн трансакции. (USAID – “Анализа на е-трговијата”, 2011)

• Бројот на платежни картички во оптек во 2010 изнесувал 1.400.000 



Онлајн купувањето во Република Македонија 
пред и по појавата на Grouper

• Во јануари 2011 год. се отвора првиот веб сајт за групни попусти, а 
неколку месеци подоцна веќе функциоираа 6 вакви веб сервиси за 
групни попусти

• Пораст во онлајн трансакциите за 1100% во 2011, во однос 

на 2010 година



Влијанието на сајтовите за групни попусти врз 
е-трговијата 

• Приказ за учеството на сајтовите за групни попусти во 
вкупниот број на трансакции направени преку CPay Payment 
Portal-от за 2011 година.



GROUPER 2011 VS. 2012

2011 2012

Продадени купони 33,162 108,800

Зачленети корисници 24,000 40,000

Facebook фанови 45,000 77,000

Објавени зделки 466 1450

Заштедено за 
корисниците

19 милиони ден. 72 милион ден.

Компании 280 620+

Пораст од над 200% во обрт, продадени купони, објавени зделки, 
трансакции...



Учеството на Grouper во онлајн 
трансакциите во РМ

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Јануари Февруари Март Април Мај Јуни Јули Август
Септемвр

и
Октомври

трансакции остварени преку сите останати интернет-
трговци

4976 2898 4267 3843 3999 4050 4509 4981 4542 4231

број на остварени трансакции на Grouper.mk 1456 3267 2613 2998 3581 2860 3033 1813 2598 2889

Вкупен број на онлајн трансакции во РМ и учеството на Grouper.mk
(јануари до октомври 2012)

Извор: НБРМ - Извештај за употреба на платежни картички, 2012; Grouper.mk, 2012



Учеството на Grouper во онлајн 
трансакциите во РМ

Извор: НБРМ - Извештај за употреба на платежни картички, 2012; Grouper.mk, 2012
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Учеството на Grouper во обртот направен 
преку електронска трговија

67%

33%

обрт направен со платежни картички преку персонален компјутер или друг 
терминал преку останати интернет трговци 43,309,724,00 ден.

обрт направен преку Grouper.mk 21,229,107,00 ден.

Извор: НБРМ - Извештај за употреба на платежни картички, 2012; Grouper.mk, 2012
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