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Профил на компанијата 
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 Зградата на T-Mobile

T-Mobile е првиот мобилен оператор во 
Македонија и лидер на пазарот на мобилната 
телефонија. Компанијата функционира од 
септември, 1996 година. Во 2006 година 
компанијата се преименуваше во T-Mobile 
Македонија и стана дел од интернационалното 
семејство на T-Mobile коешто брои повеќе од 
112 милиони корисници. T-Mobile International е 
една од водечките компании на полето на 
мобилните комуникации. Како една од четирите 
стратешки деловни единици на Дојче Телеком, 
T-Mobile International се концентрира на 
најдинамичните пазари во Европа и во САД.

Благодарение на меѓународното присуство на T-
Mobile, корисниците можат да сметаат на 
достапноста на нивните омилени услуги дури и 
кога се во странство и можат да ги користат 
предностите на унифицираните и поволни 
тарифи за повици.

T-Mobile Македонија е позната во ТМ Internatio-
nal како T-Mobile земја со најдобар квалитет на 
мрежа.  Нашата мрежа покрива 99,9% од 
населението и над 98, 5% од територијата на 
Република Македонија. Горди сме на квалитетот 
на нашата мрежа којашто постојано ја 
надградуваме со цел да обезбедиме високо-
квалитетни и финансиски достапни услуги. 

Довербата на повеќе од 900 000 претплатници 
во земја со население од 2 000 000 ја потврдува 
нашата лидерска позиција и нè обврзува да 
продолжиме со нашата мисија - да станеме 
најценета услужна компанија. 

Во Македонија, T-Mobile е лидер во технолошките 
иновации. Компанијата беше првата што воведе 
GPRS и EDGE со што значително се зголеми 
брзината на пренос на податоци. 

Имаме широко распространета продажна 
мрежа од современо уредени и опремени 
продавници и продажни места на партнери 
коишто се подготвени да ги услужат корисниците 
на најдобар можен начин. Со ова, ние сме 
блиску до нашите корисници и сме подготвени 
да ги услужиме секаде каде ним најмногу им 
одговара. 

Корисниците на T-Mobile можат слободно да 
комуницираат каде и да се во светот, користејќи 
ја роаминг услугата што се нуди во повеќе од 90 
држави. 

Како успешна компанија, чувствуваме 
одговорност кон општеството и инвестираме во 
Македонија. Преку Фондацијата T-Mobile за 
Македонија остварени се бројни хуманитарни 
активности. Се грижиме за заштита на животната 
средина, со конкретни еколошки акции, за да ја 
зачуваме Македонија чиста и сигурна.

Компанијата беше првата што воведе GPRS и EDGE



Менаџмент 
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Оваа година прославивме 10-годишнина од 
лидерството на македонскиот пазар и 900 000 
корисници! Базата на корисници се зголеми за 
190 000 корисници а сообраќајот се зголеми за 
20%. T-Mobile ги оствари најдобрите финансиски 
резултати во историјата на компанијата. Ова не 
се само бројки што го покажуваат успехот. Овие 
бројки нè обврзуваат во денешното конкурентно 
опкружување да се трудиме уште повеќе. 
Во 2006 година, нашите активности беа 
насочени кон остварување на нашата мисија. 
Што направивме со цел да ја задржиме 
позицијата број еден на пазарот? Делувавме 
според 5 едноставни правила:

  Задоволни корисници

 Најдобра мрежа

 Едноставни услуги со конкурентни цени  

 Задоволни вработени 

 Општествена одговорност

 Мајкл Лоренц  - ГOД 

Дејан Крстевски
Главен директор за 
финансии

Ефтим Бетински 
Главен технички 
директор

Мајкл Лоренс
Главен оперативен 
директор

Душко Кантарџиев 
Главен директор за ИТ

Нашата мисија е да станеме најценетата услужна компанија.

Нашата мисија



Задоволни корисници 

За нас, корисниците секогаш го заземаат првото 
место! T-Mobile Македонија има повеќе од 900 
000 корисници што претставува половина од 
целокупното население во Македонија. Наш 
приоритет e да ги задоволуваме и следиме 
нивните потреби и да им обезбедуваме 
индивидуален третман бидејќи секој од нив е 
посебна индивидуа со специфични потреби. 
Вложуваме големи напори не само за да 
привлечеме нови корисници, туку и за да го 
гарантираме задоволството на постојните. 
Задоволството на корисниците честопати зависи 
од квалитетот на услугите коишто им се 
обезбедуваат. Контакт центарот на Т-Mobile е 
подготвен да одговори на барањата на 
корисниците 24 часа во денот, 7 дена во 
неделата, 365 дена во годината. Нашите 
оператори се способни да одговорат на сите 
прашања на 3 различни јазици – македонски, 
албански и англиски. Во 2006 година, Секторот 
за кориснички услуги реализираше еден 
милион кориснички барања преку различни 
канали за кориснички услуги: IVR, телефон, 
електронска пошта, итн. 

Во 2006 година, T-Mobile ја прослави Неделата 
на корисничките услуги. Неделата на 
корисничките услуги се слави низ целиот свет а 
ова беше нејзиното прво прославување во 
Македонија – целта на истата е да се прослави 
професионализмот во давањето на услугите и да 
се зголеми свеста на ниво на целата 
организација за клучната улога што ја имаат 
професионалците за кориснички услуги. 
Нашето мото „едноставно поблиски“ го 

900 000 корисници – 900 000 различни потреби
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T-Mobile салон

применуваме и во нашите продажни места. 
Нашите вработени коишто се во директен 
контакт со корисниците се посветени на 
обезбедувањето на најдобри прилагодени 
услуги за нашите корисници. Нашата широко 
распространета продажна мрежа се состои од 
130 продавници и продажни места низ цела 
Македонија и нуди достапност и лесен пристап 
до нашите услуги и уреди. Во 2006 година, сите 
продажни места беа ребрендирани и 
редизајнирани со што се обезбедија 
поатрактивни ентериери со плазма екрани и со 
поголем простор за изложување на телефонски 
апарати и за овозможување на корисниците да 
испробаат сè што се нуди.

Цврсто веруваме дека информираноста и 
разбирањето на корисниците имаат  
непроценлива вредност ако сакаме да станеме 
најдобрата услужна компанија. 



Најдобра мрежа
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Првите повици во нашата мрежа беа направени 
пред 10 години, во октомври 1996 година. 
Изградивме национална мрежа базирана на 
стабилниот мрежен оперативен центар. Овој 
центар обезбедува непрекината достапност и 
истиот може да одговори на сите системски 
пречки во реално време. 

Во тоа време мобилниот телефон беше 
асоцијација за повици, но денес луѓето од својот 
мобилен телефон очекуваат многу повеќе од 
обично телефонирање. Бројот на корисници се 
зголемува, како што се зголемуваат и нивните 
барања. 

Корисниците не се заинтересирани во 
технологијата што се користи; за нив е важно сè 
да функционира на едноставен и ефективен 
начин што ќе им овозможи да го користат својот 
телефон како средство за работа, забава или 
добивање информации. 

T-Mobile сака корисниците да ги користат 
придобивките од колку што е можно побрзата 
конекција. За таа цел, одржувањето на стабилен 
оперативен систем не е доволно. Постојано го 
надградуваме и го зајакнуваме капацитетот на 
нашата мрежа, ја зголемуваме покриеноста со 
сигнал и воведуваме најсовремени технологии.   

Денес, нашата мрежа покрива 99,8% од 
населението и 96% од територијата на 
Македонија. Нашите претплатници можат да ги 
користат GPRS услугите со голема брзина како 
на пример пребарување на интернет, симнување 
на фајлови, реален мултимедијален стриминг, 
праќање на електронска пошта, итн.

Интеграцијата на технологии е една од главните 
цели на T-Mobile, вклучувајќи и GSM (Global Sy-
stem of Mobile Communications), GPRS (General 
Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data 
Rates for GSM Evolution), како и W-LAN (Wireless 
Local Area Network).

Во 2006 година, ние се фокусираме на: 
проширување на GSM радио мрежата, 
проширување на покриеноста на EDGE 
(зголемување на покриеноста на EDGE до 75% 

Ние се фокусираме на создавање на врвни 
искуства во врска со мрежата.

во Македонија) и подобрување на квалитетот на 
радио мрежата. Воведовме нови технологии и 
платформи коишто ќе поддржуваат нови 
производи и ќе овозможат најбрз пристап преку 
Интернет.

T-Mobile базна станица



Најдобри услуги
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Денес луѓето не ги користат своите мобилни 
телефони само за зборување. Мобилноста веќе 
ги трансформираше комуникациите во светот и 
сега имаме потреба од „експресни“ 
информации. И пазарот на телекомуникациите 
и потребите на корисниците секојдневно растат. 
Сепак, на луѓето им е потребна едноставност во 
овој свет на сè поголема комплексност. 

 Ние во T-Mobile сме посветени на исполнување 
на сè поголемите комуникациски потреби на 
нашите корисници со проширување на опсегот 
на нашите услуги, но исто така и со обезбедување 
на можност за јасен избор. Таквите активности 
вклучуваат истакнување на вистинските 
решенија за нивните конкретни потреби и 
воведување на иновативни идеи коишто 
инспирираат и стимулираат, но исто така нудење 
на сето тоа по атрактивни цени. Едноставноста е 
од суштинско значење за постигнување на 
нашата главна цел, односно задоволство на 
корисниците.   

Во 2006 година ние можеме да се гордееме со 
нашите услуги и тарифи што им ги понудивме на 
корисниците. Имајќи предвид дека постојат 
различни сегменти на корисници, ние 
создадовме и воведовме пакети и придобивки 
за pre-paid, post-paid и бизнис корисниците. 

Ја воведовме Pre-Paid+, првата понуда за 
лојалност за pre-paid корисниците во 
Македонија, нудејќи им на pre-paid корисниците 
бесплатни минути и други придобивки. 

Во 2006 година ние можеме да се гордееме со нашите 
услуги и тарифи што им ги понудивме на корисниците.

Во post-paid сегментот, имаше значително 
опаѓање на цените, а го создадовме и тарифниот 
модел Релакс, којшто беше оценет како најдобра 
понуда во земјата. За бизнис корисниците T-Mo-
bile понуди решенија коишто ја елиминираат 
разликата помеѓу работењето внатре и надвор 
од канцеларијата и понудија најсовремени 

бизнис мобилни телефони, податочни картички 
за лаптоп компјутери и др.  Во 2006 година, исто 
така промовиравме и многу ниски цени за MMS 
услугите и пониски цени и поширок асортиман 
на мобилни телефони.

Активностите поврзани со животната средина и 
забавата ја надополнуваат нашата листа на 
производи и услуги. Во 2006 година, T-Mobile 
воведе Т-зони – портал којшто нуди забава и на 
којшто корисниците можат да преземаат слики, 
анимации, видеа, мелодии или игри или пак да 

добиваат информации – вести, спорт, музика, 
филмови, бизнис, економија, наука и др.



Задоволни вработени
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T-Mobile е добро запознаен со фактот дека 
задоволни и мотивирани вработени го 
претставуваат темелот на успехот на компанијата. 
Првенствено, токму благодарение на нив ние 
можеме да станеме најценета компанија којашто 

обезбедува услуги и да бидеме во контакт со 
нашите корисници.
Поради тоа, ние инвестираме во учење и развој 
со цел да го подобриме задоволството и 
работната ефикасност на вработените.  

Човечките ресурси се една од нашите највредни 
инвестиции. 
Земајќи го предвид фактот дека секој вработен 
има различни потреби и карактерни особини, 
организиравме обуки и активности за градење 
на тимови насочени кон лична ефикасност, 
тимска ефикасност, деловно и оперативно 
управување, ориентираност кон корисниците и 
менаџерски способности. Корпоративната 

култура не само што е една од клучните 
стратешки области во 2006 година, туку таа е 
исто така и прашање од долгорочен интерес. 
Ние ги идентификуваме способностите и 
можностите на секој вработен и организираме 
семинари за подобрување на професионалните 
вештини релевантни за конкретното работно 
место. Покрај тоа, организираме настава по 
странски јазици, настава за презентациски 
способности и др. Земајќи го предвид фактот 
дека секој вработен има различни потреби и 
карактерни особини, ние организиравме обуки 
и активности за градење на тимови со цел 
воспоставување на соработка помеѓу 
вработените во различни сектори, помеѓу 
секторите и помеѓу сите функционални единици 

на компанијата.   
Ние исто така се фокусираме и на други 
активности насочени кон подобрување на 
задоволството на вработените, како што е 
организирање на забави и семејни денови за 
вработените и нивните семејства, организирање 
на новогодишни прослави за вработените и 
нивните деца, доделување на награди за 
најдобрите вработени во годината, нудење на 

ниски цени и специјални пакети на мобилни 
телефонски апарати, нудење на попусти за 
патувања, организирање на хуманитарни 
активности и активности за заштита на животната 
средина и др.
Во 2006 година, кога компанијата беше 
ребрендирана како T-Mobile Македонија, 
организиравме работилници со бренд 
амбасадори (обучени вработени од сите 
сектори). Како резултат на тие работилници, 
сите вработени се запознаа со вредностите на 
новиот бренд. Како награда за нивната 
волонтерска работа, сите бренд амбасадори 
присуствуваа на концертот на Роби Вилијамс во 
Минхен.



Општествена одговорност
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Како модерна корпорација со стабилна позиција 
и финансиска основа, ние чувствуваме голема 
одговорност не само кон нашите корисници, 
туку и кон општеството во целина. При тоа, ние 
инвестираме во различни области на нашето 
општество со учество во широк спектар на 
активности коишто го збогатуваат спортскиот и 
културниот живот во земјата. Следејќи ја 
интернационалната спонзорска стратегија на T-
Mobile, ние првично се фокусираме на музиката 
и спортот.

Концертот на Pet Shop Boys за Денот на T-Mobile беше најважниот музички 
настан во Македонија.

Речиси 100.000 посетители присуствуваа на бесплатниот концерт на 
Градскиот плоштад во Скопје.

Во 2006 година ние го спонзориравме 
најголемиот музички настан во Македонија – 
повторното обединување и концертите на 
најпознатиот бенд на Балканот - „Леб и Сол“, 
чиишто концерти беа одржани во Македонија, 
Србија, Хрватска и Словенија. 
Владо Јаневски – еден од најпознатите 
македонски пејачи – одржа голем хуманитарен 
концерт под спонзорство на T-Mobile. Средствата 
собрани од концертот беа донирани за 
спортската сала на едно основно училиште. Во 
2006 година, T-Mobile исто така беше спонзор 
на Ракометната федерација и на тој начин го 
поддржуваше најуспешниот спорт во 
Македонија.

Со Фондацијата T-Mobile за Македонија, ние се 
трудиме да дадеме придонес за општата 
благосостојба на општеството, со што ја 
покажуваме нашата корпоративна одговорност. 
Главниот фокус на Фондацијата е поддршката 
на хуманитарни проекти и здравството. Во 2006 
година ја поддржавме хуманитарната уметничка 
акција организирана од страна на Здружението 
за борба против рак и леукемија кај децата, 
поддржавме проекти за помагање на децата со 
церебрална парализа, го организиравме 
традиционалниот новогодишен хуманитарен 
караван којшто вклучува посета на домови за 
деца, болници и институции за деца посебни 
потреби. Оваа година отворивме 21 специјален 

број за донации, со што им помогнавме на 21 
лице со таква потреба. 

Во согласност со нашата определба за квалитет 
и Сертификатот ISO 14001 за животната 
средина, исто така организиравме и поддржавме 
активности насочени кон зачувувањето на 
животната средина. Во 2006 година 
организиравме голема акција за садење на дрва 
со учество на нашите вработени, новинарите, 
партнерите и пријателите на компанијата.



Финансиски извештај




























