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Информации за компанијата
Лидер во иновациите, компанија
одговорна кон општеството
T-Mobile Македонија е позната како лидер во
иновациите, со најдобар квалитет во мрежата,
компанија која нуди иновативни услуги,
едноставни за употреба. Како прв мобилен
оператор во Македонија, T-Mobile Македонија
е основан во септември 1996 година, под името
МобиМак. Од 2001 година наваму, компанијата
функционира како независна подружница на
Македонски Телекомуникации. На 1 септември 2006
година, се случи ребрендирањето на МобиМак во TMobile по подготовка од неколку месеци. Компанијата
се ребрендираше во T-Mobile Македонија, станувајќи
дел од меѓународното T-Mobile семејство.
T-Mobile Македонија е позната во TM Интернационал
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 која
постојано ја надградуваме со цел да овозможиме што
поквалитетни и достапни услуги.
Благодарение на меѓународното присуство на TMobile, корисниците можат да сметаат на достапноста
на нашите услуги дури и кога се во странство и да ги
искористат унифицираните и поволни цени на повици.
Корисниците на Т-Mobile можат да комуницираат низ
цел свет, користејќи ги нашите роаминг услуги што ги
нудиме во над 90 земји.
T-Mobile Македонија беше првиот оператор кој
воведе GPRS и EDGE, со тоа значително зголемувајќи
ја брзината на пренос на податоци. Компанијата
е препознатлива како лидер во иновациите, со
своите нови и лесни за употреба услуги, како што се
web’n’walk, web SMS, Push mail, давајќи им вистинска
слобода на движење на сите свои корисници.
Довербата на над милион корисници во земја со
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население од 2,2 милиони ја потврдува нашата
водечка позиција и нè обврзува да продолжиме
со нашата мисија – да станеме најценета услужна
компанија.
Како успешна компанија, се чувствуваме одговорни
кон општеството и инвестираме во Македонија.
Преку Фондацијата Т-Mobile за Македонија,
спроведуваме хуманитарни активности. Се грижиме
за околината преку еколошки активности чијашто
главна цел е да ја чуваме Македонија чиста и
безбедна.

Глобален играч во секторот
за мобилни комуникации
Како еден од најголемите глобални мобилни
оператори, T-Mobile Интернационал на
своите корисници им ги нуди најновите
технологии и модерни мултимедијални
решенија. Од своето формирање во декември 1999,
T-Mobile Интернационал, подружница и во целосна
сопственост на Дојче Телеком, се утврди како еден од
водечките глобални оператори.
Развојот на новите технологии и понудата на
целокупни услуги со фокус врз корисникот, и
овозможија на Групацијата T-Mobile да ја подобрува
својата положба со секоја наредна година. Компа
ниајта работи во Европа и во Соединетите Амери
кански Држави и во моментов има околу 120 милиони
корисници (12/2007) – бројка која постојано расте.
T-Mobile Интернационал е првиот и единствен
оператор кој досега вовел единствена трансатлантска
мрежа, заснована на најуспешниот дигитален
стандард за мобилни комуникации - GSM (Global
System for Mobile Communications – Глобален систем
за мобилни комуникации). Компаниите од Групацијата
T-Mobile беа меѓу првите мобилни оператори кои
користеа технологии од новата генерација, како што
се GPRS, UMTS (3G) и WLAN.
На глобално ниво, Дојче Телеком и T-Mobile
Интернационал учествуваат како акционери во
дванаесет директни и индиректни компании.
Групацијата е единствен или мнозински акционер во
Германија, САД, Обединетото Кралство, Австрија,
Холандија, Чешка и Полска. Дојче Телеком има удел
и во телекомуникациските компании во Унгарија,
Хрватска, Словачка, Македонија и Црна Гора.
Како дел од стратегијата на Групацијата –
„Насочување, подобрување и пораст“, T-Mobile
Интернационал си постави цел за понатамошен развој
на глобалниот сектор на мобилни комуникации.
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Атрибути на глобален
бренд
Мултинационален
мултимедијален бренд
Ќе бидеме најценета услужна компанија …
… со посветеност да им овозможиме
вистинска љубов на сите.
Сигурност, едноставност и инспирација – зад
ова стои T-Mobile, со своите производи и
услуги Корисниците го препознаваат T-Mobile
преку овие три глобални карактеристики
на брендот: сигурност, едноставност и
инспирација – три работи кои мобилните
корисници јасно ги побарале.
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Сигурност
Клучна компонента за корисниците е да можат
да му веруваат и да можат да се повикаат
на еден бренд. Сигурноста се однесува на
врската помеѓу довербата и лојалоста која
постои помеѓу T-Mobile и неговите корисници.
„Јас сум T-Mobile – сметајте на мене.”

Едноставност
T-Mobile сложеното го прави едноставно,
посветувајќи се на smart simplicity. Луѓето
сакаат производи и услуги кои се лесни
за употреба, независно колку е сложена
технологијата во позадина. Зошто да ком
плицираме, кога може да биде едноставно?

Инспирација
Посветени сме кон креирање услуги кои ќе ги
инспирираат и пријатно ќе ги изненадуваат
нашите корисници со тоа што ќе им нудат
нови бенефиции и можности за комуникација.
Посветени сме да ги направиме нашите
понуди пријатни, корисни, и при рака секогаш
кога корисниците имаат потреба од нив.
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Изјави
компанијата води во иновативниот фокус на
мрежниот квалитет, ставајќи ги над сè потребите
на корисникот.
Следејќи го брзиот развој на пазарот, се
соочуваме со нови предизвици и нудиме нови
услуги и технологии, секогаш еден чекор пред
очекувањата на нашите корисници. Но, брзината
на развој не е единствениот чекор кон успехот.
Мораме да останеме и сигурен партнер и да го
следиме приодот на корисничка насоченост,
како и можностите на локалниот пазар со цел
да ги понудиме овие услуги по многу атрактивни
цени.
Нашите напори неизбежно водеа кон
зголемување на приходите и EBITDA за 2007
година. Решени сме да го продолжиме овој
успешен развој.
Дами и господа,
2007 беше година тесно поврзана со динамиката
во телекомуникацискиот пазар. Третиот мобилен
оператор влезе на пазарот и сите дванаесет
месеци се карактеризираа со зголемен
конкурентен притисок. Исто така, мобилниот
пазар се развива многу брзо и носи нови услуги,
технологии и понапредни кориснички потреби.
Овие услови носат нови предизвици за T-Mobile,
но и нè прават посилни.
2007 беше и година за радување. Достигнавме
еден милион корисници, забележителен подвиг
ако се земе предвид фактот што населението на
Македонија е само малку над два милиона со
стапка на мобилна пенетрација од 72 проценти.
Ова значи дека T-Mobile Македонија има 66
проценти од македонскиот мобилен пазар –
пазар кој компанијата помогна да се воведе во
1996 како прв оператор во земјата. Оттогаш,
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Мајкл Лоренс,
Главен извршен директор

Дами и господа,
Во 2007 година, достигнавме еден милион
корисници. Ова не е само број. Ова се различни
луѓе, кои сметаат на нас. Како мобилна компанија,
нашиот главен приоритет е насоченоста кон
корисниците. Треба постојано да го подобруваме
нашето разбирање за корисниците и нивното
разбирање за нас. Во 2007 година, го зголемивме
корисничкото задоволството; започнавме да го
применуваме приодот на „едноставно поблиски”
во продажните салони; ги поедноставивме
процедурите кон корисниците, што резултираше
во уште поголемо корисничко задоволство.
2007 година беше и година на иновации – T-Mobile
понуди услуги коишто ги однесоа корисниците во
една нова ера на комуникации – конвергирани
интернет и мобилни услуги како што се: webSMS;
web’n’ walk“ и Push mail. Со овие услуги, нашите
корисници можат да сурфаат на интернет

со своите мобилни телефони, да четуваат со
пријателите, да пишуваат e-пораки и да го следат
својот распоред на состаноци, преку функцијата
календар.
2007 година беше уште и година на намалени цени
во припејд и во деловниот сегмент за повеќе од
30%. Понудивме и нови припејд тарифни модели
со многу атрактивни цени за разговори и SMS
пораки.
Ќе ја следиме оваа стратегија и во иднина:
задоволство на нашите корисници, иновативни
услуги и конкурентни цени.

Жарко Луковски,
Главен оперативен директор
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Менаџерскиот тим
на T-Мobile
Мајкл Лоренс, Главен извршен директор

Жарко Луковски, Главен оперативен директор

Мајкл Лоренс е Главен извршен директор на T-Mobile
Македонија. Тој работи за T-Mobile веќе 11 години.
Го воспостави заедничкиот потфат во мобилната
телефонија со Кина Уником во 4 главни региони
на Кина во 1998/99 година. Го воспостави и UMTS
конзорциумот во Франција, па го контролираше
мобилниот оператор PTC во Полска. Од 2004 е на
челната позиција во T-Mobile Македонија. Под негово
водство, T-Mobile Македонија има поголем удел во
приходите и генерира високи EBITDA маргни. Д-р
Мајкл Лоренс дипломирал инженерство на Рајнсковествалскиот Технички Универзитет (RWTH) во Ахен.
Подоцна работел како консултант за спојувања и
преземања во Дојче Банк.

Жарко Луковски е Главен оперативен директор
на T-Mobile од септември, 2007 година. Член е на
Одборот на директори на Македонски Телеком
АД - Скопје од ноември 2006 година, а Претседател
на Одборот од декември истата година. Луковски
има големо искуство на полето на компјутерски
науки и телекомуникациската интеграција. Неговото
искуство опфаќа и работа како на шведскиот, така и
на македонскиот пазар. Тој имаше активна улога во
проектот за електронски потпис на Министерството
за финансии. Подолг период, Луковски работел и
соработувал со различни светски брендови како
Fujitsu, Siemens, Microsoft, Philips, Compaq, Xerox,
Hewlett Packard, Motorolla, Ericsson, при што стекнал
широко меѓународно искуство.

Ефтим Бетински, Главен директор за
технички операции

Дејан Крстевски, Главен директор
за финансии

Ефтим Бетински е главен директор за технички
операции на T-Mobile. Почнувајќи како инженер
за операции и одржување во 1991, неговата
кариера се развиваше до позиција на главен
директор за технички операции во 2001 година.
Неговите главни достигнувања се: 2G/GPRS/
EDGE 596 BTS (4115 трансивери) на 441 локации,
3 MSC и 6 BSC на 3 локации со целиот сектор за
операции и одржување, развивање на сектор
за инвестиции и планирање, сектор за радио
мрежи, сектор за основна мрежа, сектор за
развој и стратегија, развој на при пејд системот
до 1 милион корисници (900 илјади во 2007
година). Бетински е инженер за електроника и
телекомуникација, едуциран и дипломиран на
Московскиот Универзитет за Телекомуникации во
1990 година.

Дејан Крстевски работи за T-Mobile Македонија
веќе 7 години, а од 2005 е Главен директор за
финансии. Претходно работел во Македонски
Телеком 4 години како Раководител за
финансии, во Секторот за стратегии. Во TMobile ја формираше Областа за финансии и
секторите Финансиски односи со корисниците,
Централизирани набавки, Деловно планирање
и контрола и Сметководство и финансова
оператива. Под негово водство, T-Mobile
Македонија обезбедува висок раст на приходите,
профитабилност во работењето и инвестиции
во технологијата. Дејан Крстевски е машински
инженер, дипломиран економист, магистер
по деловна администрација, а во моментов е
докторант на Економскиот факултет во Прилеп.
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Ефтим Бетински - CTO
Жарко Луковски, COO
Мајкл Лоренс, - COO
Дејан Крстевски - CFO
Душко Кантарџиев - CITO
Главен директор за технички операции Главен оперативен директор Главен извршен директор Главен директор за финансии Главен директор за ИТ

Душко Кантарџиев, Главен директор за ИТ
Душко Кантарџиев е главен директор за ИТ
во T-Mobile Македонија. Неговата кариера се
протега низ 15 години на различни положби во
Македонски Телеком и T-Мobile. Тој ги воспостави
првите меѓународни врски и сметководство
на телефонскиот сообраќај по распадот на
југословенската ПТТ служба во 1991 година. Во
период од две години, беше технички директор на
компанија за електронски безбедносни системи
за големи компании и војската. Во 1996 година,
беше член на тимот основачи на првата мобилна
мрежа во земјата – МобиМак, одговорен за
наплата и кориснички услуги. Од 2001 година

е на положба на Главен директор за ИТ во
T-Мobile, водејќи ја најкомплексната ИТ средина
во земјата. Душко Кантарџиев е дипломиран
електротехнички инженер, отсек Електроника и
телекомуникации, при Универзитетот „Кирил и
Методиј“, Електротехнички Факултет, во Скопје.
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Силни колку еден милион
Во 2007 година, T-Mobile Македонија го достигна
својот милионити корисник – извонреден број,
ако се земе предвид дека вкупното население во
Македонија е малку над два милиона со стапка
на мобилна пенетрација од 72 проценти.
Оваа извонредна бројка докажува дека сме на
вистинскиот пат. Компанијата им овозможува
мобилни услуги на две третини од населението на
земјава.
Поглед напред
Во 2007 година, започна со работа третиот мо
билен оператор и мобилниот пазар во Маке
донија стана многу конкурентен со 3 мобилни
оператори, во земја со само 2,2 милиона жители.
Но, овие услови нè прават уште посилни. Со цел
да го одржиме високиот пазарен удел, посветени
сме да останеме најценета услужна компанија.
Се стремиме да го следиме неверојатно брзиот
пазарен развој и да се соочуваме со новите
предизвици, со цел да бидеме еден чекор
пред очекувањата на корисниците. Најпрво,
ги вреднуваме луѓето и нивните потреби: на
шите корисници, нашите вработени и целото
општество. Се фокусираме и инвестираме во
квалитетот на нашата мрежа и во иновативни
и лесни за употреба услуги. Ќе работиме и во
годините што следуваат да останеме мобилен
оператор број еден во земјава.
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Луѓе – корисници, вработени, заедница
Корисници
Силно веруваме дека познавањето и разбирањето на нашите корисници е од основно значење за
да бидеме најценета услужна компанија. Го вреднуваме секој корисник како поединец, нудејќи
персонализирани услуги за секој сегмент на корисници: припејд, постпејд и деловни корисници.
Корисничкото задоволство во голема мера зависи и од квалитетот на корисничките услуги.
Контакт центарот на T-Mobile е подготвен да одговара на прашања од нашите корисници 24 часа
на ден, 7 дена во неделата, 365 дена во годината. Во 2007 година, Секторот за кориснички услуги
одговори на над 1,1 милион кориснички барања преку неколку различни канали: IVR, телефон,
e-пошта итн. Нашите оператори се подготвени да одговорат на прашањата на 3 различни јазици
– македонски, албански и англиски.
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Нашиот приод кој го следи мотото „едноставно
поблиску” е видлив и во продажните салони.
Нашите референти за продажба се посветени
на тоа да им понудат најдобри услуги на
нашите корисници, притоа задржувајќи
го личниот контакт. Нашата голема мрежа
се состои од 130 продажни салони низ
Македонија, во кои ги нудиме нашите услуги и
уреди.
Ја прославивме Неделата на кориснички
услуги. Оваа Недела се слави низ целиот
свет и за прв пат во Македонија – за да го
одбележи професионализмот во областа на
кориснички услуги и да ја подигне свесноста
кај компаниите за огромната улога што ја
имаат професионалците во оваа област. Со
цел да се поедностават процедурите кон
корисниците, ја создадовме програмата
– Едноставно услужни, и Мојот T-Mobile –
портал за самопослужување, кои постојано се
подобруваат.
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Вработени
Мотивирани и компетентни вработени значат задоволни корисници, кои се клуч на успехот;
во исто време, ти имаат одлучувачко влијание на нашата репутација и квалитет како услужна
компанија. Затоа, инвестираме во учење и развивање со цел да ги зголемиме корисничкото
задоволство и работната ефективност. Ова подеднакво се однесува на талентираните помлади
вработени и дипломците, како и искусните директори и експерти.
Ги следиме вештините и можностите на секој вработен и организираме семинари за
подобрување на професионалните вештини потребни за конкретните работни места, но и
изучување странски јазици презентација на разни студии итн. Имајќи предвид дека секој
вработен има различни потреби и карактерни особини, организиравме обуки и работилници
за градење на тимот, сè со цел да воспоставиме соработка меѓу вработените во секторите, меѓу
различните сектори и меѓу функционалните делови на компанијата.
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Задoволството на вработените е исто така важно. Во 2007 година, продолжуваме со
организирање забави и семејни денови за вработените и нивните семејства, ги наградуваме
најдобрите вработени од претходната година, нудиме ниски цени и посебни пакети за мобилни
телефони, нудиме попусти за патување, организираме хуманитарни и еко акции итн.
На тој начин, го издигнуваме профилот на Дојче Телеком како компанија ориентирана кон
талентирани луѓе и инспирираме поголема мотивација во нашите високо-технолошка работна
средина, која ни помага да станеме меѓународен лидер на пазарот на услуги за поврзан живот
и работа.
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Општество
T-Mobile е свесен за и ја прифаќа својата
социјална одговорност која доаѓа од неговата
положба на пазарен лидер. Токму затоа работиме
за да и возвратиме на локалната заедница.
Преку спонзорствата и хуманитарните активности
на Фондацијата T-Mobile за Македонија, ја
исполнуваме својата обврска кон општеството.
Фондацијата T-Mobile за Македонија е
непрофитна организација, основана во 2002
за поддршка и покренување на хуманитарни
активности и донации. Со целокупното членство
волонтери од секторите на T-Mobile Македонија,
Фондацијата се труди да придонесе во различните
сегменти на македонскиот живот, фокусирајќи се
на децата, здравството и хуманитарните проекти.
Во 2007 година, Фондацијата организираше
традиционален хуманитарен карван за поддршка
на социјално загрозени семејства со предмети
од домаќинството и новогодишни подароци
за децата. Хуманитарните концерти се многу
популарни за покренување на свесноста за помош
и се брз и ефективен начин за собирање на
потребните средства. Оваа година, Фондацијата
организираше три хуманитарни концерти:
хуманитарен концерт за деца со церебрална
парализа; хуманитарен концерт за собирање
средства за реновирање на психијатриската
болница во Гевгелија, и два концерта во Прилеп за
помош на деца кои страдаат од Баров синдром.
Хуманитарните броеви за собирање донации
за итни операции и медицински третмани беа
зголемени за 12, па така на крајот од годината
имавме 50 донациски броеви за 50 индивидуи.
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Нашата посветеност како корпоративно одговорна
компанија ја остваруваме и преку спонзорските
активности. Следејќи ја стратегијата за спонзорство
на T-Mobile, се фокусираме на спортот и културниот
живот во нашата држава. Во 2007 година, нашиот
главен фокус беше поддршка на најуспешните
спортови во Македонија. Па така, склучивме
договори за партнерство со Тениската и Ракометната
федерација и го поддржувавме најдобриот женски
одбојкарски тим, наречен T-Mobile одбојкарски тим.
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Услуги, мрежа, технологија
Услуги
Во нашето време, мобилниот
телефон е дел од секојдневието.
Мобилниот пазар се шири, а
иновациите и новите услуги се
појавуваат со огромна брзина.
За да ги задоволиме барањата
на нашите корисници, мораме
да дејствуваме еден чекор пред
нивните очекувања. T-Mobile е
препознатлив како иновациски
лидер. Нашата цел е да ги
понудиме светските трендови
во мобилната телефонија, но
и конкурентни цени и услуги
адаптирани на локалниот пазар
и прилагодени на секој пое
динечен кориснички сегмент:
припејд, постпејд и бизнис.
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2007 година беше година на
нови услуги, намалени цени и
нови тарифни модели.
Воведовме webSMS; web’n’walk
и Push mail услуги кои нудат
вистинска слобода на движење
за секого. Со овие услуги ги
носиме корисниците во една
нова ера – сега можат да сур
фаат на интернет од нивните
телефони, да четуваат со при
јателите, да праќаат e-пораки и
да имаат преглед на сите свои
состаноци, благодарение на
функцијата календар. Ќе продолжиме во истата насока –
создавајќи нови конвергирани
интернет и мобилни услуги.

Во 2007 година, T-Mobile
понуди три нови тарифни
модели, за припејд, постпејд
и деловниот сегмент. Со Easy
Talk и Easy SMS, при пејд
корисниците добиваат многу
поволни цени за разговори
и SMS. Relax Family е новиот
постпејд семеен концепт со
екстремно атрактивна цена
од 0, 9 ден. / минута меѓу
членовите на семејството. Во
деловниот сегмент, понудивме
нов тарифен модел – Team
Бизнис со една заедничка
месечна претплата и повици
кон членовите на тимот од
само 0 ден.

Цените значително се
намалија и во постпејд и во
деловниот сегмент, за околу
30%, што забележително
го зголеми корисничкото
задоволство. Нашата
посебна понуда – 100 за 100
нудеше 100 минути за само
100 денари и значително
намалување на цените за
разговори во викендите.
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Мрежа и технологија
T-Mobile е препознатлив како иновативен лидер со силна
корисничка насоченост. Ова не е лесна задача, затоа што
комуникациските потреби на корисниците растат, од ден
на ден, следејќи ги иновациите во услугите. Во денешно
време, мобилниот телефон е работна алатка, уред за забава
и информации. Наша цел е да нудиме најдобри и најмодерни
услуги, останувајќи притоа сигурен партнер.
Ова може да се оствари само со најдобрата мрежа и со
постојано надградување и зајакнување на мрежниот капацитет.
Покриеноста, капацитетот и сигурност на мрежата се најважни
за стекнување нови корисници и нивно долгорочно задржување.
Горди сме на нашата мрежа изградена пред 11 години, во 1996,
кога изградивме национална мрежа околу стабилниот мрежен
оперативен систем, кој овозможува постојана достапност и може
да реагира при секакви системски дефекти во реално време.
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Денес, нашата мрежа покрива 99,8% од населението и
96% од територијата на Македонија. Мрежата на T-Mobile е
една од најдобрите во регионов, не само во нашава земја.
Наша цел е да останеме број еден, со постојана надградба и
зајакнување на нашиот мрежен капацитет, подобрување на
сигналната покриеност и воведување врвни технологии.
Во 2007 инвестиравме во подобрување на стабилноста
на радио мрежата, ја проширивме GSM радио мрежата,
воведовме нови технологии и платформи кои ќе ги поддржат
новите производи и ќе овозможат побрз пристап до
интернет. Благодарение на овие инвестиции и подобрувања
на мрежата, нашите корисници имаат најбрзи возможни
конекции, брзи GPRS услуги, како што е интернет сурфање,
преземање датотеки, реален мултимедијален стриминг,
e-пошта, успешност на повиците од над 99% итн.
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