
МЕНАЏМЕНТ НА 
КУЛТУРНИ 
НАСТАНИ



ЗДРАВО!
Јас сум Оливер 
Филипоски
Јас сум тука за да ви го подобрам 
расположението. 
Контакт oliver.filiposki@gmail.com



1.
Дефинирање и значење 
на настаните
Сликите користени во презентацијата може да 
предизвикаат позитивни ефекти, подобрена 
психофизичка состојба, за позитивните ефекти од 
презентацијата консултирајте се со матичниот 
организатор и презентер.



„Настаните се 
дизајнирани да пренесат

посебни пораки до 
целната публика“

Филип Котлер



Настанот е?
» Искуство 
» Уникатено доживување
» Прослава
» Спознавање



ПОЗИТИВНО 
ИСКУСТВО



ЗНАЧЕЊЕ 
НА 

НАСТАНИТЕ

СОЦИЈАЛНО
КУЛТУРНО

ПОЛИТИЧКО
ЕКОНОМСКО



Историски развој на настаните

Конференции
Конференциите се 
состаноци кои се 
одржуваат со цел 
размена на 
информации, 
консултации и 
дискусии, а често се 
нарекуваат конгреси
или конвенции.

Саеми
Саемот е простор 
(затворен или отворен) 
на кој во одредени
временски периоди се 
концентрира понуда и 
побарувачка на 
производи или услуги. 

Фестивали
Фестивалот е настан
што вообичаено го 
прославува некоја
локална заедница и 
се фокусира на 
карактеристичните
аспекти на таа
заедница и нејзината
религија или 
културни вредности.

Банкети
Банкетот
претставува свечен
ручек или вечера, 
прием, што му се 
приредува некому 
(или на нешто), во 
чест, со пригодни
говори.



КОНФЕРЕНЦИИ
MICE
SMERF
77.980.000.000$/2019
23% 2020-2027
9% USA
900.000.000.000 USA (загуба)



САЕМИ

» Лондон 1851
» Хановер 496000m²
» Expo 2010/Шангај, Кина 73.08 милиони
» Берлин



ФЕСТИВАЛИ

» Религиозни
» Уметнички
» Храна и пијалоци
» Сезонски и жетвени фестивали



БАНКЕТИ

» 1387-Ричард II
» 1403-Хенри IV
» 1600-Свадбата на Медичи
» 1901-Нобелова награда
» Државни банкети-САД, Велика 

Британија
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ВИДОВИ НА НАСТАНИ

Содржината
» социјални;
» деловни;
» културни; и
» спортски.

Континуитет на организација и значење
» настани организирани за прв пат;
» традиционални настани; и
» карактеристични (белег - халмарк) 

настани.

Територијалниот опфат
» локални настани;
» регионални настани;
» национални настани и
» меѓународни настани.

Временскиот период
» краткотрајни;
» еднодневни и
» повеќедневни.

Бројот на учесниците
» мали;
» средни;
» големи; и 
» мега настани.



Ви благодарам за 
вниманието!


