
 
 

   

Startup Grind Skopje, 21 април 

  

 Како да креираш и маркетираш апликација која ќе го освои светот? 

Резервирај си место.  

 

> Како да направите и маркетирате мобилна апликација која ќе стигне до повеќе од 5,2 
милиони симнувања и ќе биде преинсталирана на мобилните уреди на светски познат 
произведувач?  

> Како успешно да добиете ангел инвестиција и да влезете во SeedCamp, најпознатиот 
Европски „tech seed investment” акцелератор?  
  

Зачувајте ја датата: на 21 април, вторник, од 17.30 до 20.30 часот се случува Startup Grind 
Skopje.  
  

Ќе го запознаеме единствениот македонски стартап кој е вбројан помеѓу 25те Top European 
rising startup stars - тимот на DoxOut, spin-off компанија на CreationPal.   
  

Неколку факти за DoxOut  

 Прв македонски стартап што има инвестиција од SeedCamp;  

 Претставени на GigaOM, TechCrunch, TechCrunch Disrupt;    

 Во 2008 год. ја креираа SportyPal, една од најдобрите мобилни спортски апликации 
на светската сцена. Успешно влегоа во соработка со Sony Ericsson за апликацијата 
да биде преинсталирана во нивните мобилни уреди и други спортски додатоци;   

 Да не заборавиме дека SportyPal е првата cross platform мобилна апликација во 
светот;   

 Наградени се за Best Fitness App on Android 2009 и една од трите најдобри 
апликации за Windows Mobile in 2010;  
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 Денес работат на DoxBee, алатка за колаборација на документи со надворешни 
соработници и за склучување на договори, која нуди функционалности кои дури ни 
Google Docs ги нема.   

Додека SportyPal беше (брз) успех, DoxBee е приказна за истрајна работа и успеси кои 
следат (it.com.mk 2014). Дојдете да научиме од успесите и грешките на Глигор, Кирил и 
целиот DoxOut тим.  
  

Глигор Дачевски има повеќе од 20 години искуство во софтверската индустрија. Тој е 
основач и извршен директор на DoxOut, креаторот на DoxBee. Пред да стане стартап нинџа, 
Глигор основаше една од најголемите софтверски компании во Македонија - Seavus. Тој е 
исклучително докажан како креатор на апликации кои го освојуваат светот.  
  

Кирил Јакимовски работи на стартапи и маркетинг. Тој верува дека иновативните технологии 
може да го променат светот, но само ако луѓето знаат за нив. Затоа ќе открие тајни за 
успешниот маркетинг и пробивањето на DoxBee.   
  

Како да се регистрирате за Startup Grind Skopje, 21 април ?  

Влезниците се во продажба  

Startup Grinder: 300 денари (5$) до 20 aприл.  
  

Во котизацијата е вклучена 3 часовна програма, пијалок, дружба и стекнување нови 
контакти нови пријателства, споделување на информации и знаења, и отварање на можности 
за идна соработка.  
  

Да резервирате билет пишете ни на info@clearview.com.mk или 070 29 44 19 или директно 
купете online од Startup Grind страницата. 
  

Се гледаме на 21 април. За локацијата ќе ве известиме до крај на неделава. 

Други убави работи... 

Викендов се случува третиот CodeFest 
А, доаѓа и следниот Startup Weekend Skopje.  
Во меѓувреме, ако барате корисно парче за читање startup совети, ја препорачуваме ReWork 
oд Basecamp (ex-37 signals)  
  

Имате прашања, идеи или забелешки. Одлично! Тука сме секое време!  
www.clearview.com.mk | info@clearview.com.mk | 070 29 44 19   
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