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Дел 1 / информации за компанијата

За T-Mobile Македонија

Прв мобилен оператор во Македонија и лидер
на телекомуникацискиот пазар во регионот
T-Mobile Македонија е лидер на телекомуникацискиот пазар со најдобар квалитет на мрежата,
компанија која нуди иновативни услуги, едноставни за употреба, секогаш насочена кон
корисникот.
T-Mobile е прв мобилен оператор во
Македонија, 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 T-Mobile по подготовка од
неколку месеци. Компанијата се
ребрендираше во T-Mobile Македонија и
стана дел од меѓународното T-Mobile
семејство.

4

T-Mobile Македонија е позната во TM
Интернационал како T-Mobile земја со
најдобар квалитет на мрежа, која важи за
најдобра во регионот и која постојано ја
унапредуваме со цел да обезбедиме
најквалитетни и лесно достапни услуги.
Мрежно покриваме 99,9 проценти од
населението и 98,5 проценти од територијата
на Република Македонија.
Наша заложба е да обезбедиме вистинска
слобода на движење. Корисниците на T-Mobile можат слободно да комуницираат каде и да

се во светот, користејќи роаминг во повеќе од
90 држави во светот преку 200 мобилни
оператори.
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.
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Дел 1 / информации за компанијата

За T-Mobile Интернационал

Мултинационален
и мултимедијален бренд
T-Mobile Интернационал е еден од најголемите глобални мобилни оператори, кој 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
услуги со фокус врз корисникот, ú
овозможија на Групацијата T-Mobile да ја
подобрува својата положба со секоја наредна
година. Компанијата работи во Европа и во
Соединетите Американски Држави и во
моментов има околу 128 милиони корисници
(12/2008) – 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.
Меѓународната мобилна комуникација стана
главен двигател на развојот на Дојче Телеком
групацијата. Компанијата го зголеми своето
присуство во Југоисточна Европа во 2008
година со својот удел во грчката компанија
ОТЕ.Овој последен ангажман го дополнува
главниот меѓународен интерес на
Групацијата, која е мнозински акционер и
има ограноци во САД, Обединетото Кралство,
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Австрија, Холандија, Чешка Република,
Полска, Унгарија, Хрватска, Словачка, како и
филијалите во 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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Дел 1 / информации за компанијата

Сподели доживување
Во 2008 година T-Mobile и Deutsche Telekom воспоставија
нова единствена бренд филозофија. “Сподели доживување”
стана новиот корпоративен слоган на интернационалното
мобилно семејство.
Суштината на ова бренд ветување лежи во идеата дека животот е составен од прекрасни
моменти вредни за споделување. За таа цел услугите и производите на T-Mobile ги создаваме и
промовираме врз основа на три главни вредности, според кои го изградивме нашиот бренд:
сигурност, едноставност, инспирација. Држејќи се до тие корпоративни вредности,
овозможивме на корисниците споделување на единствените моменти во секое време и
насекаде.
Новото бренд мото стана дел од новите промотивни кампањи на Т-Mobile Македонија која како
дел од интернационалното семејство успешно ги имплементираше инернационалните бренд
платформи.
Семејство од 1,3 милиони пријатели
Најголемото мобилно семејство во Македонија во 2008 година значително се прошири и
достигна бројка од 1,3 милиони пријатели. Да, нашите корисници се и наши пријатели.
Со фактот што во 2008 година, останавме лидер во иновациите на пазарот, иако тој станува се
поконкурентен, ја заслуживме довербата што ни ја укажуваат нашите партнери и пред сé
корисниците.
Мобилизирање на интернет
Во 2008 година T-Mobile понуди услуги што ги однесоа корисниците во една нова ера на
комуникации – конвергиран интернет и мобилни услуги. Во склад со визијата на компанијата „
Connected life and work “, еден од главните корпорациски активности на T-Mobile e
„мобилизирањето на интернетот“.
Станавме пионери во користењето на интернет преку мобилните телефони, со web’n’walk.
Со воведувањето на 3G технологијата, Т-Моbile овозможи супер брза интернет комуникација, а
воедно и го збогати своето портфолио со нови интернет пакети и услуги коишто го направија
многу поедноставен животот на корисниците.
Трендот кон користење на мобилни податоци се забрзува. T-Mobile го оформува овој тренд,
помогнат од мешавина на инфраструктура со високи перформанси, атрактивни цени и
иновативни модели како што се iPhone 3G и 3GS.
Во годините што следуваат посветени сме да останеме најценетата услужна компанија, и се
разбира со тоа заслужено да останеме и најголемото мобилно семејство во Македонија. Затоа
што семејството е тоа што ни е најважно.
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Дел 2 / Изјави и менаџерски тим

За нас и нашиот тим
Мајкл Лоренс,
Главен извршен директор
Дами и господа,
2008 беше година во која го промовиравме
корпоративниот бренд „T” и ја претставивме
пред своите корисници најновата глобална
бренд платформа – „Сподели доживувања“.
T-Mobile Македонија - и во изминатата 2008
година остана убедлив лидер на домашниот
пазар на мобилна телефонија, и тоа со 59,4
проценти пазарен дел, и покрај тоа што
конкуренцијата беше зголемена како
никогаш досега, вклучувајќи ја и новата
сопственичка гарнитура на една од
конкурентните компании (ОТЕ/Cosmofon),
која беше купена од страна на Deutsche Telekom.
Овие услови носат нови предизвици за TMobile, но и нè прават посилни.
Доказ за цврстото работење во изминатата
година е и приходот од акциите на пазарот,
кој достигна значително високо ниво од 69
проценти. Нашите напори неизбежно водеа
кон зголемување на приходите и EBITDA за
2008 година.
Решени сме да го продолжиме овој успешен
развој и во иднина следејќи ја единствената
стратегија која води кон успех: задоволство
на нашите корисници, иновативни услуги и
конкурентни цени.останеме најценетата
услужна компанија, и се разбира со тоа
заслужено да останеме и најголемото
мобилно семејство во Македонија. Затоа што
семејството е тоа што ни е најважно.
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Жарко Луковски,

Главен оперативен директор
Дами и господа,
2008 година беше година во која продолживме да се стремиме кон целосно задоволство на нашите корисници, со тоа што им понудивме
технолошки иновативни услуги, но и нови тарифи и атрактивни цени. Тоа што го започнавме во 2007 - интегрирање на интернет со мобилната
технологија, го усовршивме во 2008, а ќе го продолжиме и во следните години.. Понудата за преносни уреди се прошири со нови преносни
комјутери и USB модем, кои се овозможени со новите и подобрени web’n’walk пакети. Со тоа значително се подигна квалитетот и брзината на
мобилниот интернет.
Воведовме нови тарифи и промоции, ја проширивме понудата на мобилни телефони, соодветни за секој сегмент од пазарот што резултираше со
раст на пропејд корисничката база од 9%, додека постпејд корисничката база забележа пораст за дури 28%.
T-Mobile Македонија е компанијата со најголем индекс на задоволство и лојалност на пазарот, далеку надминувајќи ги конкурентите.
Довербата на над 1 300 000 корисници, ја потврдува нашата лидерска позиција и нé обврзува да продолжиме со нашата мисија - да станеме
најценетата услужна компанија.
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Дел 2 / Изјави и менаџерски тим

Менаџерскиот тим на T-Mobile
Душко Кантарџиев - CITO

Жарко Луковски, COO

Ефтим Бетински - CTO

Мајкл Лоренс - CЕO

Габор Алтман - CMSO

Главен директор за ИТ

Главен оперативен директор

Главен директор за технички операции

Главен извршен директор

Главен директор за маркетинг и продажба

Мајкл Лоренс, Главен извршен 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 Рајнско-вествалскиот
Технички Универзитет (RWTH) во Ахен. Подоцна работел како консултант за спојувања и
преземања во Дојче Банк.
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Жарко Луковски, Главен оперативен директор
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.

Дејан Крстевски, Главен директор за финансии
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 T-Mobile 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.

Ефтим Бетински, Главен директор за технички операции
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.

Душко Кантарџиев, Главен директор за ИТ

Дејан Крстевски - CFO
Главен директор за финансии

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.

Габор Алтман, Главен директор за маркетинг и продажба
Габор Алтман е Главен директор за маркетинг и продажба на T-Mobile од август 2008 година.
Тој е доктор на науки од сферата на модерната компјутерска технологија, со MBA диплома од
интернационален менаџмент стекната на Case Western Reserve University во Кливленд, САД.
Неговиот професионален раст започнува во Институтот за телекомуникации во Будимпешта,
па преку Chrack Telecom од Австрија, C.E.R.M.P. (Centre Europeene de la Ressource de Mode
Protege) во Франција, Ericsson во Будимпешта, Македонски Телеком, Magyar Telekom како
заменик директор за бизнис, стратегија и маркетинг во Т-Systems и пред неколку месеци,
по вторпат за да го донесе во Скопје, на сегашната функција. Неговото големо искуство во
сферата на маркетингот и на продажбата претставува и негов предизвик во зголемувањето
на пазарниот удел на T-Mobile, но, пред сè зголемувањето на задоволството на постојните
корисници.
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Дел 3 / Со кого и за кого работиме

Корисници
Задоволството на нашите корисници е нашата основна задача
За нас, потребите на корисниците се
секогаш на прво место. Важен ни е секој
корисник поединечно и затоа се грижиме
нашите услуги да бидат соодветни на
побарувањата на различни видови
корисници. Поради тоа, изготвивме
персонализирани услуги за припејд,
постпејд и за деловните корисници.

година успеавме да одговориме на повеќе
од 16 000 000 повици преку различни
канали: ИВР, телефон, е – пошта. За
олеснување на меѓусебната комуникација
и обезбедување на непречена соработка,
нашиот тим е подготвен на одговори
на поставените прашања на три јазици:
македонски, англиски и албански.

Задоволството на нашите корисници е
нашата основна задача. Располагаме со
сопствен контакт центар кој е отворен
за сите кориснички прашања 24 часа
неделно, секој ден од годината. Во 2008
година нашиот контакт центар беше
трансформиран со цел да стане уште
подостапен за сите наши корисници. Оваа

Т-Mobile со своите 130 продавници е
најголемиот македонски оператор
со најрапространета мрежа на овие
простори. Нашите референти им стојат на
располагање на нашите корисници и се
подготвени и професионално обучени да
им ги понудат најдобрите услуги во секое
време.
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Под мотото „Еден тим – една цел“, и
оваа година ја прославивме неделата
на кориснички услуги. Со тоа, како
и во целиот свет, и во Македонија го
одбележавме професионализмот во
областа на корисничките услуги. На
тој начин уште еднаш го потврдивме и
го нагласивме огромното значење на
добриот и компетентен кадар, тимската
атмосфера и добрата меѓусебна
соработка. Благодарение на сево ова,
денес Т-Моbile е водечка компанија во
областа на корисничките услуги.

Вработени
Успешен, компетентен и реализиран тим
Добрата внатрешна организација, хармонијата и пријатната работна атмосфера во една компанија се предуслов за големи успеси. Затоа,
T-Mobile, подеднакво се грижи, како за своите корисници, така и за своите вработени. За задоволни корисници, потребен е успешен,
компетентен и реализиран тим. Ние се грижиме и вложуваме во нашиот работен кадар. Организираме предавања, конференции, курсеви
по странски јазици, патувања, спонзорираме студиски програми и разни професионални усовршувања. Нашиот вработени се вистински
професионалци, кои секој ден напредуваат и се стекнуваат со нови знаење и искуства.
Земајќи ги в предвид различните карактерни особини на секој вработен, работиме на зголемување на меѓусебната толеранција и
разбирање. Секојдневно вложуваме во подобрувањето на внатрешната соработка помеѓу сите сектори на нашата компанија.
Ние знаеме дека успехот на работното место зависи од задоволството на нашите вработени и нивните најблиски. Затоа, и оваа, 2008 година
продолживме со организација на разни забави за вработените, пониски цени и посебни пакети, семејни денови, хуманитарни акции итн.
Благодарение на сите овие предности, денес Т-Mobile, како дел од големото мобилно семејство на Дојче Телеком е компанија со високи
критериуми, ориентирана кон професионален, талентиран и квалитетен работен состав.
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Дел 3 / Со кого и за кого работиме

Општество
Корпоративна одговорност како традиција

T-Mobile Македонија е компанија која свесно ја прифаќа својата општествена одговорност и
вложува во општеството преку спонзорства и хуманитарни активности.
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
различни општествени сегменти, фокусирајќи се на децата, здравството и хуманитарните
проекти.
Преку хуманитарните броеви за собирање донации за итни операции и медицински
третмани во 2008 година беа собрани 7 милиони денари за 66 лица и 36 организации.
Во 2008 година, Фондацијата организираше традиционален хуманитарен карван за
поддршка на социјално загрозени семејства со предмети од домаќинството и новогодишни
подароци за децата. Книги и техничка опрема беа донирани и во 4 училишта за децата со
посебни потреби.
На иницијатива на фондацијата, сите вработени во T-Mobile собраа средства за
реконструкција на дел од собите во Домот за деца без родители „11 Октомври“
Нашата посветеност како корпоративно одговорна компанија ја остваруваме и преку
спонзорските активности. Следејќи ја стратегијата за спонзорство на T-Mobile, се
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фокусираме на спортот и културниот
живот во нашата држава. Во 2008 година
склучивме договор за партнерство
со Фудбалската федерација, а што се
однесува до подршката во сферата на
културата, T-Mobile ги спонзорираше
Филмскиот фестивал „Манаки“,
Скопскиот Џез фестивал, Македонската
Опера и Балет, концертот на Лени
Кравиц, Струмичкиот Карневал и др.
T-Mobile Македонија уште од своето
основање па се до денес е компанија со
високо развиена свест за корпоративна
одговорност и еден од најголемите
иницијатори на хуманитарни активности и
спонзорства во Македонија.

Услуги
Најголем индекс на задоволство и лојалност на пазарот
Оваа година успеавме уште повеќе да ја доближиме мобилната телефонија до сите свои корисници. Во услови на зголемена конкуренција
постигнавме најголем индекс на задоволство и лојалност на пазарот, надминувајќи ги конкурентите. Ја исполнивме нашата цел да нудиме
најдобри и најповолни услуги, адаптирани на локалниот пазар и прилагодени на секој поединечен кориснички сегмент: припејд, постпејд и
бизнис.
Во 2008 година, jа добивме лиценцата за 3G технологија и со тоа воведовме современи стандарди во web’n’walk услугите. Им овозможивме
на нашите корисници да бидат дел од нова генерација во мобилната комукација, да сурфаат со неверојатни брзини и во секое време да
имаат брз и ефикасен пристап до нивната е-пошта и сите интернет аплиакции, каде и да се. Со оваа 3G технологија, исто така, вклучувивме и
нова можност за видео повици меѓу сите корисници.
Во постпејд сегментот го претставивме новиот тарифен модел – Flex. Со создавањето на постпејд тарифа, која отвора можност за разговори
по иста цена, во било кој дел од денот, ги задоволивме сите потреби за слободна комуникација. За сите припејд корисници промовиравме
бесплатни SMS пораки, во тарифата Easy SMS. На тој начин забележавме раст на базата на постпејд корисници за 28% и раст на базата
припејд корисници за 9%.
Работевме напостојано претставувањето на нови интересни промоции. Воведовме праќање бесплатни SMS пораки и преку веб порталот
Мy T-Mobile, направивме надградба на системот за говорна пошта со нова услуга за повици – Врти слободно, понудивме нови web’n’walk
пакети со Аcer лаптоп и USB модем со вклучен интернет, нови IPhone 3G телефони итн. итн. Затоа останавме водечка компанија со 59,4%
покриеност на корисничкиот пазар и достигнавме значително ниво од дури 69% приходи од акции.
Продолжуваме и понатаму во иста насока, да нудиме уште подостaпни и уште поквалитетни услуги во мобилната телефонија.
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Дел 4 / Мрежа и технологија

Надградување на мрежата
и врвни технологии
Иновациите и новите услуги се појавуваат со огромна брзина, а со нив комуникациските
потреби на корисниците растат, од ден на ден. Затоа, за да ги задоволиме барањата на
нашите корисници, мораме да дејствуваме еден чекор пред нивните очекувања. 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. Горди сме на нашата мрежа изградена пред
12 години, во 1996, кога изградивме национална мрежа околу стабилниот мрежен
оперативен систем, која денес покрива 99,8% од населението и 96% од територијата на
Македонија. Оттогаш, постојано работиме на зајакнување на нашиот мрежен капацитет,
подобрување на сигналната покриеност и воведување врвни технологии.
Во 2008 инвестиравме во подобрување на стабилноста на радио мрежата со
спроведување на фазата 1 од проектот MSS - мобилен софтверски свич. Овој проект
драстично го зголеми капацитетот на нашата главната мрежа. Со него успеавме да
направиме премин од застарен „монолитски“ тип на главна мрежа во „хоризонтална“
архитектура, која користи високо квалитетен VoLP (звук преку интернет протокол) и е
еден чекор понапред кон сите IP преноси. На тој начин добивме подобри капацитети, со
подобри решенија.
Инвестиравме и во проекти од информатичката технологија, со што овозможивме нови
услуги и сервиси како: преносливост на мобилен број, заедничка малопродажна мрежа
со Македонски Телеком, надградба на системот за говорна пошта, со што се овозможи
услугата „Бирај слободно“, проширување на IVR (систем за интерактивен гласовен
одговор) итн.
Следејќи ги сите новини во мобилната технологија, оваа година учествувавме и на
тендерот за 3G технологија во 2008, а лиценцата ни беше доделена во декември
2008. Оваа лиценца беше потребна за да се обезбедат широкопојасни услуги, за сите
претплатници на T-Моbile, преку 3G технологијата. Благодарение на овие инвестиции
и подобрувања на мрежата, нашите корисници имаат најбрзи возможни конекции,
супер брзи 3G услуги, како што е интернет сурфање, преземање датотеки, реален
мултимедијален стриминг, e-пошта, успешност на повиците од над 99% итн.
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Дел 5/ Финансиски извештај
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